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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 Solicita informações sobre "Contrato de Locação de veículos"

Detalhamento Com o intuito de utilizar as informações aqui obtidas na elaboração de um 
trabalho acadêmico, que objetiva analisar os custos associados ao 
serviço de transporte institucional oferecido pelas Instituições Federais de 
Ensino (IFE), solicito por gentileza o repasse das seguintes informações:

1 – O IF BAIANO possui algum “Contrato de Locação de Veículos 
vigente” no momento ? 

1.2 – Se resposta para o item 1 tiver sido SIM, pergunto: O IF BAIANO 
possui quantos “Contrato de Locação de Veículos vigentes” com esse 
objeto (mesmo que em diferentes variações do objeto) ?

1.3  –  Ainda se a resposta para o item 1 tiver sido SIM, solicito por 
gentileza que me sejam encaminhadas – em arquivo digital – cópia dos 
seguintes respectivos documentos de todos os “Contrato de Locação de 
Veículos vigentes”:

1.3.1  –  EDITAL(is) E TODOS OS ANEXOS DO(s) PREGÃO(ões) 
ELETRÔNICO(s) QUE ORIGINOU(aram) A(s) REFERIDA(s) 
CONTRATAÇÃO(ões);

1.3.2  –  ATA(s) DE ENCERRAMENTO DO(s) PREGÃO(ões), 
CONTENDO A RELAÇÃO DAS PROPOSTAS VENCEDORAS;

(Caso a resposta para a Pergunta nº 1 tiver sido SIM - e considerando 
ainda o encaminhamento dos arquivos solicitados nos itens 1.1 ou 1.2 , 
gentileza desconsiderar as próximas duas perguntas, dos itens 2 e 3, que 
só precisam ser respondidas caso a resposta para o item 1 tenha sido 
NÃO)

2  –  Caso a resposta para o item 1 tenha sido NÃO, pergunto: existe 
algum processo de contratação do referido objeto (Contrato de Locação 
de Veículos) em curso no momento ? 

2.1 – Se resposta para o item 2 tiver sido SIM, pergunto: qual o(s) nº 
desse(s) processo(s) de contratação ?

3  –  Caso a resposta para o itens 1 e 2 tenham sido NÃO, pergunto: 
existe algum estudo que o IF BAIANO tenha feito no passado ou esteja 
fazendo no presente com  o objetivo de analisar a possibilidade de vir à 
contratar esse serviço (de locação de veículos) no futuro ?

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 22/11/2017 11:44

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta
Prezado Fábio,

Após pesquisa nos campi e reitoria, constatamos que não possuímos em 
nunhuma unidade contrato de locação de veículos.

cordialmente,

 

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta setor de contrato de todos campi

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

gabinete

Prazo Limite para Recurso 04/12/2017

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
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