
Dados do Pedido

Protocolo 23480014204201724

Solicitante Bruna Oliveira

Data de Abertura 12/06/2017 16:28

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Orgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Prazo de Atendimento 03/07/2017

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 Pedido de Informação

Detalhamento Prezados, responsáveis pelO:158129 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E 
TEC.BAIANO -REITORIA
Considerando que não tivemos resposta no protocolo de nº 
23480003122201754  solicitamos as seguintes informações referentes 
aos empenhos e ordens bancárias abaixo:
2012OB805473 2012NE800350
2012OB803941 2012NE800245
2012OB805472 2012NE800348
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?
documento=158129264042012NE800348
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/pagamento?
documento=158129264042012OB805472
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?
documento=158129264042012NE800245
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/pagamento?
documento=158129264042012OB803941
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?
documento=158129264042012NE800350
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/pagamento?
documento=158129264042012OB805473

Referente a nota fiscal da empresa fornecedora: 
Número, data de emissão, valor e transportadora, se houver.
Data de recebimento da mercadoria (Data que a transportadora entregou 
os produtos na sede do órgão).
Lista, descrição e data das assinaturas prestadas na nota fiscal (como por 
exemplo recebimento, ateste, entre outros)
Data e responsável pelo recebimento definitivo.
Número do edital que balizou a compra, no caso de CARONA número do 
pregão e UASG do órgão gerenciador.
 Índice de correção monetária aplicado pela contadoria no caso de 
pagamento de fornecedores fora do prazo previsto em edital. ( Não se 
deve confundir com JUROS moratórios de 6% que está previsto em 
norma). 

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 28/06/2017 10:49

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezada Bruna, 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), 
não foi possível criar documento específico contendo as informações 
discriminadas para atender ao pleito: 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 para acessar arquivos de 2011 e 2012 
deste órgão, foi possível escanerar os documentos para atender todos 
os pedidos elencados no seu pedido de acesso à informação. Assim, 
encaminho os seguintes arquivos anexados que possuem todas as 
informações solicitadas: Nota fiscal contendo: Número; data de emissão; 
valor e transportadora; Data de recebimento da mercadoria; descrição e 
data das assinaturas prestadas na nota fiscal. Data e responsável pelo 
recebimento definitivo. Quanto Número do edital ou pregão que balizou a 
compra, seguem dados: 2012OB805473 / 2012NE800350 = compra foi 
balizada por pregão nº 33/2011, UASG: 160395; 2012OB803941 
/2012NE800245 = compra foi balizada por pregão nº 33/2011 e pregão 
nº74/2011 , UASG: 160395; 2012OB805472 2012NE800348 = compra 
foi balizada por pregão nº 67/2011, UASG 170131; Não houve 
pagamentos de fornecedores fora do prazo previsto em edital. 
Encontramo-nos à disposição, Cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta setor compras 

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

proplan

Prazo Limite para Recurso 10/07/2017

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

12/06/2017 16:28 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

28/06/2017 10:49 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


