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Prazo de Atendimento 24/04/2017

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Solicitação de processo administrativo

Detalhamento solicitação conforme anexo

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 06/09/2017 11:00

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta posta Prezada Bruna, Conseguimos, junto aos arquivos desta Instituição, 
encontrar os documentos que possuem os dados que a senhora 
necessita, mas não foi possível criar documento específico contendo as 
informações discriminadas, item por item, da forma como a senhora 
solicitou, com fulcro no inciso III, do artigo 13 do decreto nº 7724/12 que 
regulamenta a lei 12.527/11 (lei de acesso à informação), temos: Art. 13. 
Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: [...] III - que 
exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de 
dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados 
que não seja de competência do órgão ou entidade. Mas, após acesso 
do setor de compras e também deste setor nos antigos arquivos de 
2011, 2012 e 2013 deste órgão, foram encontrados quase todos os 
documentos para responder a solicitação que, por sua vez, foram 
escaneados e encontram-se anexados a este sistema sic. Assim, listo 
arquivos anexados que possuem as informações das seguintes notas de 
empenho e OB: 2012OB800176 / 2011NE800578; 2012OB800501 / 
2011NE800895; 2012OB800503 / 2011NE800784; 2012OB802314 / 
2011NE800788; 2012OB800502 / 2011NE800787; 2012OB800698 / 
2011NE801216 (pagamento de diárias); 2012OB801146 / 
2011NE800948 (pagamento de bolsa assistência estudantil); Notas 
fiscais contendo número; data de emissão; valor e transportadora
(algumas); Data de recebimento da mercadoria; descrição e data das 
assinaturas prestadas na nota fiscal, Data e responsável pelo 
recebimento definitivo. Quanto ao número do edital que balizou a 
compra, no caso de CARONA número do pregão e UASG do órgão 
gerenciador, seguem dados*: 2012OB800176 / 2011NE800578 = pregão 
28/2010, UASG 158379. 2012OB800501 / 2011NE800895 = pregão 
55/2010, UASG 153038. 2012OB800503 / 2011NE800784 = pregão 
55/2010, UASG 153038. 2012OB802314 / 2011NE800788 = pregão 
72/20110, UASG 158304. 2012OB800502 / 2011NE800787 = pregão 
41/2011, UASG 158369. 2012OB800698 / 2011NE801216 = pagamento 
de diárias. 2012OB801146 / 2011NE800948 = pagamento de bolsa 
assistência estudantil. *Não houve pagamentos de fornecedores fora do 
prazo previsto em edital. Informo que não foram encontrados Número do 
edital ou pregão e UASG das seguintes notas de empenho/ OB aepnas: 
2013OB800347 / 2012NE800791; 2012OB804895 / 2012NE800386; 
2012OB804467 / 2012NE800273; Eu atribuo ao fato do período em que 
tais compras ocorreram(2011 a 2013) e que podem ter sido etiquetados 
com numeração diferente no arquivo morto deste Instituto. Encontramo-
nos à disposição, Cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta compras

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

proplan- pró-reitoria de adm

Prazo Limite para Recurso 18/09/2017

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política

Subcategoria do Pedido Administração pública

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

23/03/2017 17:14 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

12/04/2017 13:43 Pedido Prorrogado MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

06/09/2017 11:00 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


