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NOME DO MEMBRO:

Cintia Lorena de Carvalho Figueiredo (Presidente da Comissão)

Rafael Gabriel (Vice - Presidente da Comissão) 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

Foi delegado ao vice presidente Rafael Gabriel a condução dos trabalhos da comissão de aquisição de
serviço de motorista junto aos membros da comissão, em  virtude da presidente da comissão,  Cin a
Lorena de Carvalho Figueiredo, estar conduzindo os processo de aquisição do Napne e de Manutenção
de TI.

Foi realizado reuniões com todos os membros a fim de esclarecer dúvidas, esclarecer os documentos,
possibilitar a participação de todos os membros nas atividades/documentos exigidos pela portaria, e sendo
realizada 8 reuniões via meet.

Houve compartilhamento de documentos no drive de modo que cada membro possa pesquisar , sugerir e
contribuir com os trabalhos;

Foram disponibilizados modelos de planilha de custo, estudo técnico preliminar e etc.

Foi utilizado a planilha de custo do modelo da Seges, a qual fica disponibilizado no site do comprasnet,
usando também como referência as planilhas de custos do Campus Nova Andradina e Ponta Porã;

Foi criado um chat a fim de  facilitar a comunicação dos membros, assim como, foi utilizado o e-mail para
informar/divulgar as ações das comissão;

Houve a contribuição de todos os membros nas atividades, assim como foi debatido as propostas de cada
membro da comissão.

Ficou decidido pelo Comitê Gestor de Contratações manter somente o motorista categoria D, assim como,
licitar item a item, ou seja, sem agrupamento, sendo necessário agrupar somente as diárias e hora extra a
cada item de cada Unidade.

PONTOS POSITIVOS:

Participação e contribuições dos membros da portaria;

PONTOS NEGATIVOS:

Nada a informar.



SUGESTÕES PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS:

Nada a informar.
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