MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CONSELHO DE CÂMPUS – IFSP – CÂMPUS VOTUPORANGA

PARECER DA RELATORIA
Processo nº: 23441.001542.2019-24
Origem: DAA-VTP (Ricardo Teixeira Domingues)
Interessado: Ricardo Teixeira Domingues (DAA-VTP), Rodrigo Cleber da Silva (DAEVTP), Marcos Amorielle Furini (DRG-VTP), Augusto Miceno (CDI-VTP), servidores e
coordenadorias do câmpus.
Assunto: Processo de Levantamento de Demandas - Ordem de Prioridade- 2ª Revisão Set/2019
Conselheiro: Luana de Andrade Silva Canhone
I-HISTÓRICO
Processo aberto em 05 de setembro de 2019, pelo DAA- Ricardo Teixeira Domingues, através
do Ofício 21/2019. As etapas de levantamentos e reuniões com os demandantes foram
iniciadas em 05 de fevereiro de 2019 e finalizadas em 17 de abril de 2019. Em 14 de maio
iniciou-se o processo 23441.000923.2019-96- Levantamento de demandas – Processo GuiaPriorização do atendimento de demandas de aquisição e contratação, apresentado para este
conselho em 23 de maio de 2019, com parecer favorável para a priorização das aquisições e
contratações apresentadas. Contudo, de maio a agosto de 2019, foram coletadas
continuamente, especialmente pelo registro de preços, demandas de aquisições/contratações,
sendo em agosto realizada a revisão das demandas e aprovada em 04 de setembro na reunião
de gestão, incorrendo no encaminhamento para esta relatora no dia 06 de setembro.
II-METODOLOGIA
Realizou-se a leitura da documentação e dos trâmites registrados no SUAP, referentes aos
processos 23441.001542.2019-24

e

23441.000923.2019-96. O DAA- Ricardo Teixeira

Domingues foi procurado para esclarecimentos. Procedeu-se então com a análise de registros
constantes na documentação expressa pelos seguintes elementos:
1. Ofício 21/2019- DAA-VTP/DRG/VTP/RET/IFSP- Ao Diretor Geral apresentando
detalhamento das etapas do processo que culminou na ordem de prioridade de
aquisições e contratações, apresentada para apreciação e possível aprovação deste
conselho.
2. E-mail- Levantamento e Revisão de Demandas- e-mail de orientação para
apresentação das novas demandas.
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3. Modelo de planilha de levantamento de demandas- encaminhado aos servidores do
campus responsáveis por processos operacionais e por iniciativas de diversas
naturezas;
4. Relatório Ordem de Prioridade 2° revisão: descrição resumida dos itens a serem
adquiridos e contratados conforme prioridades estabelecidas pelo demandante e
valores.
III-ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Destacam-se como etapas desse processo:
1. Coleta contínua das demandas de aquisições/contratações via e-mail.
2. Reunião com demandantes.
3. Ajuste da ordem de prioridade realizada pelos diretores (DG, DAA e DAE).
4. Reunião de gestão para discussão e ajuste da ordem de prioridade de itens, envolvendo
coordenadores de curso, técnicos de laboratório e solicitantes/demandantes.
Desta forma demonstrou-se que houve a oportunidade de discussão com os demais
interessados e argumentação das propostas apresentadas pelos demandantes.
IV-VOTO DA RELATORIA
Considerando que o processo demonstrou-se dinâmico permitindo a inclusão de novas
demandas, sem prejuízo do processo anterior, bem como, oportunizou discussão sobre a
ordem de prioridades.
Considerando que após diálogo com o Ricardo Teixeira Domigues- DAA, ficou esclarecido
que houve itens das novas demandas colocados em prioridade aos anteriores, devido sua
emergência como o sistema de hidrantes e os demais por estarem com processo encaminhado
junto à reitoria.
Desta forma, esta relatoria vota A FAVOR da priorização de aquisições e contratações
apresentadas.
Votuporanga, 16 de setembro de 2019.
___________________________________
Luana de Andrade Silva Canhone
Conselheiro Relator
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