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No dia três de dezembro de dois mil e vinte reuniram os membros da comissão de implantação dos processos
eletrônicos de licitações e gestão de contratos: Aline Marques Casimiro, Eliomar Azevedo do Carmo e Alexandra
Ferreira com os coordenadores e diretores da Prefeitura do Campus Universitário, os servidores Rômulo Lopes,
Marco Antônio Bentes, Adinilson Silva, Francisco Neto, Ezequiel Mendonça de Oliveira, José Coutinho e Mariane
Lemos de Sales. A pauta da reunião tratava-se de apresentar o fluxo da instrução do processo licitatório para
validação do mesmo. Foram sugeridos alguns ajustes e mencionados os casos em que os processo não seguem os
trâmites usuais. No momento da apresentação do fluxo também foi projetado o tutorial com as telas do SIPAC dos
passos iniciais da requisição. Neste momento, foi discutido sobre a questão do que caracterizaria o documento
restrito para esses tipos de processo. Levantou-se a possibilidade de configurar para restrita a fase de instrução
processual para que os licitantes não tenham acesso antecipado a essas informações. A servidora Aline ficou
responsável por verificar o amparo legal que possa embasar essa sugestão. Além disso, outros documentos
identificados como restrito pelos servidores foi o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência do processo
de contratação de vigilância armada da Instituição, o qual também será verificada a possibilidade legal de se tornar
restrito. Os servidores solicitaram treinamento prático de uso do sistema, o qual será marcado para janeiro ou
fevereiro de 2021. Ficou combinado que até a próxima sexta, dia onze de dezembro, será feito pela servidora
Alexandra o levantamento dos nomes dos servidores para solicitar o perfil de acesso ao SIPAC junto ao CTIC.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada.
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