
Dados do Pedido

Protocolo 23480017243201601

Solicitante Alexandre Gomes Carlos

Data de Abertura 26/09/2016 20:19

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 27/10/2016

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 Serviços de tecnologia da informação

Detalhamento 1. PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

1.1. PEDIDO DE ACESSO N. 1. Esse órgão/entidade possui vigente(s) 
contrato(s) administrativo(s) firmado(s) para prestação, na cidade onde 
esteja localizada a sede (desse órgão/entidade),  dos serviços,: 
a) de suporte técnico a usuários de soluções de tecnologia da informação 
e/ou
b) de suporte técnico a soluções de tecnologia da informação; e/ou
c) de manutenção em ativos de hardware, de manutenção em hardware 
de soluções de tecnologia da informação?

1.2. PEDIDO DE ACESSO N. 2. Qual é (Quais são) o(s) número(s) do(s) 
contrato(s) referente(s) a eventual (is) resposta(s) afirmativa(s) produzida 
para qualquer das questões (alíneas "a" e/ou "b" e/ou "c")  integrantes do 
pedido de acesso 1.1, supra? (Favor indicar também os respectivos 
números dos editais de licitação, quando existentes).

1.3. PEDIDO DE ACESSO N. 3. Qual é (Quais são) o(s) custo(s) anual 
(anuais) atual(is) do(s) contrato(s) referente(s) a eventual (is) resposta(s) 
afirmativa(s) produzida para qualquer (quaisquer) das questões (alíneas 
"a" e/ou "b" e/ou "c")  integrantes do pedido de acesso 1.1, supra? 

1.4. PEDIDO DE ACESSO N. 4. Qual é o número de colaboradores ativos 
(servidores efetivos, empregados próprios e/ou de empresas 
fornecedoras de mão de obra, prestadores de serviços por tempo 
determinado etc.) à disposição desse órgão/entidade, na cidade onde 
localizada a sede (desse órgão/entidade), para prestação de serviços 
afetos à área de tecnologia da informação (em geral) aos públicos interno 
e/ou externo?

(NOTA: os pedidos de acesso à informação que formam este 
requerimento estão integralmente contidos no documento anexo).

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 27/10/2016 14:37

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Alexandre,

A resposta à demanda encontra-se anexada.

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta André Rezende - email 26/10/2016

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretor TI

Prazo Limite para Recurso 07/11/2016

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

26/09/2016 20:19 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

17/10/2016 14:34 Pedido Prorrogado MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

27/10/2016 14:37 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


