TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE CONTRATAÇÕES

Data:
Local:
Horário:
Pauta:

Participantes
:

Ausente:
Abertura

Deliberações

01 de julho de 2020
Reunião virtual: meet.google.com/pmy-sdgi-uzs
De 11h40min até 12h25min
Atender demanda do despacho da Presidência (doc. 30 PROAD 1611/2019) para que a Comissão apresente minuta
de portaria com a proposta de fluxo dos procedimentos
de
publicação
da
documentação
relativa
ao
planejamento das contratações no Portal do Tribunal,
bem como a unidade que será responsável pela
publicação.
1. Márcio Clédson Fernandes - COLIC
2. Herlon Carlos Ribeiro Pereira - COMAT
3. Vinícius Aires - DIGER
4. Luciana Kelly Maia Correia - DIGEA/COGIN
Rodrigo Bezerra - COFIN
Aberta a reunião, Márcio Fernandes, presidente da
Comissão, falou sobre a questão a ser decidida na
reunião. Informou que, no processo PROAD 1611/2019,
que trata de monitoramento realizado pela COAUD para
verificação da total implementação da Resolução TRT8
69/2019, política de contratações do Tribunal, consta
relatório final da COAUD, que aponta como pendência a
não
publicação
dos
documentos
do
processo
de
contratação. Explicou ainda que, por ocasião da
avaliação do CNJ, no ranking da transparência, os
documentos do planejamento da contratação, a saber,
estudo técnico preliminar e estimativa de preços
(mapas demonstrativos) já estão sendo publicados no
Portal do TRT8. Entretanto, como a Excelentíssima
Desembargadora Presidente determinou, em despacho,
que seja elaborada minuta de portaria que defina o
fluxo de procedimentos para divulgação dos documentos
do planejamento da contratação no Portal do TRT8,
temos que formalizar a publicação que já ocorre.
Márcio passou a palavra para os demais.
Vinícius disse que concordava em fazer a minuta de
portaria, conforme determinado pela Presidência.
Luciana complementou a informação dizendo que no
despacho da Comissão seja informado que os documentos
já estão sendo publicados. Herlon concordou em que
seja feita a minuta da portaria determinando o fluxo
das publicações e que o mapa de preços seja publicado
apenas
depois
da
abertura
da
licitação,
para
preservar
a
inviolabilidade
das
propostas
na
licitação. Marcio pontuou que o mapa de preços pode
ser publicado após a finalização do pregão. Luciana e
Vinícius concordaram com a proposta do Márcio. O
grupo passou a definir os documentos a serem
publicados. Em consulta ao site do CNJ, observou-se
que o órgão publica estudos técnicos preliminares e
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estimativas de preços, assim, a Comissão optou por
fazer o mesmo, inclusive porque este são os
documentos já publicados no portal do TRT8. Márcio
registrou que o prazo final para cumprimento do
despacho é a segunda-feira (06/07/20).
Luciana vai fazer uma minuta da portaria considerando
a decisão da Comissão: estudo técnico preliminar e
mapa demonstrativo de preços serão os documentos do
planejamento da contratação a serem publicados. A
COLIC é a unidade que publicará os documentos. A
minuta será compartilhada no Google Drive para análise
dos demais membros da Comissão e nova reunião será
marcada até a sexta-feira (03/07/20) para deliberação
final.

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. Para os devidos fins,
foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada
eletronicamente por meio do processo 2785/2020, pelos presentes e
por mim, Luciana Kelly Maia Correia, que a digitei.
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