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OF C  4/DPC/PROAD/2021

Florianópolis, 01 de setembro de 2021

Às Unidades de Ensino, Pró-Reitorias, Secretarias, Departamentos da UFSC e aos Campi

Assunto: Procedimentos relacionados à compra de passagens rodoviárias. 
 

1. Em  função  da  homologação  do  Procedimento  Licitatório  que  objetivava  a
contratação  de  agenciamento  de  viagens  rodoviárias  nacionais  e  internacionais,  visando
atender as necessidades da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC comunicamos que
a vencedora do certame foi a empresa RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ
nº 16.417.272/0001-21.

2. Informamos que está vigente o Termo de Contrato nº 09/2021 com a empresa  RS
TURISMO  E  EVENTOS  LTDA-ME,  que  pode  ser  conferido  na  íntegra  por  meio  do  link
https://contratos.comprasnet.gov.br/storage/contrato/92265_00009_2021/588c172c7978e4c5b5445c
1a9b960193.pdf . Recomendamos aos interessados na utilização dos serviços, que leiam o Termo
de Referência, anexo do Edital que resultou nesta contratação, anexado às páginas 570 e 589 do
Processo nº 23080.022897/2019-01. 

3. Desta  forma,  solicitamos  a  todos os  interessados na utilização dos  servisços  que
encaminhem  os  dados  para  cadastro  no  sistema  da  empresa  por  meio  do  e-mail
atendimento@rsturismo.com.br com as seguintes informações:

NOME:
E-MAIL:
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
TELEFONE: (DDD) 
CENTRO DE CUSTO:
CÓDIGO CENTRO DE CUSTO:

4. Solicitamos  também  que  sejam  encaminhadas  as  indicações  de  fiscais  do  novo
contrato 09/2021 ao CCT/DPC com o formulário “Formulário de indicação de Fiscal de Contrato”,
disponível  em  https://repositorio.ufsc.br/bitstream/id/cb0a86e8-f3d3-475b-aff9-d002ca1f0302/
Formul%C3%A1rio-para-indica%C3%A7%C3%A3o-de-fiscal-2021.docx ,  devidamente
preenchido com os dados dos servidores indicados (marcar a opção Fiscal Setorial) e assinado pela
chefia imediata ou responsável pelo setor. 
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 Atenciosamente,

Ulisses Iraí Zilio
Diretor do Departamento de Projetos Contratos e Convênios
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