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INSTRUÇÃO NORMATIVA 14/2019 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 23 de agosto de 2019

Re fica a Instrução Norma va nº  7, de 29 de março de 2019

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, RESOLVE:

Art. 1º Re ficar a Instrução Norma va nº  7, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre o Plano Anual de

Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito do

Ins tuto Federal Baiano, conforme errata a seguir:

Onde se lê:

I – levantamento das demandas – levantamento das necessidades referentes às aquisições e contratações para o

PAC subsequente, durante o período de 1 de julho a 31 de outubro do ano anterior a aprovação do PAC; os

demandantes farão levantamento das necessidades de aquisições e contratações e enviarão aos requisitantes em

formulário próprio (anexo I da Instrução Norma va nº 7/2019);

Leia-se:

I – levantamento das demandas – levantamento das necessidades referentes às aquisições e contratações para o

PAC subsequente, durante o período de 1° de outubro do ano anterior a aprovação do PAC a 31 de janeiro do ano

da aprovação do PAC; os demandantes farão levantamento das necessidades de aquisições e contratações e

enviarão aos requisitantes em formulário próprio (anexo I da Instrução Norma va nº 7/2019);

Art. 2º Esta Instrução Norma va entra em vigor na data de sua publicação.
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