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Este Aviso Revoga o de nº 104/95.
Em 10/06/96 será implantado o SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO
DE LICITAÇÃO.
Este sistema consiste em uma ferramenta de gestão que necessitará às unidades da Companhia,
acompanhar o andamento dos processos licitatórios, desde seu início até a assinatura do contrato
pelo fornecedor ou prestador de serviço.
Isto se dará de maneira descentralizada por intermédio da rede de micros da CET. As unidades que
estão conectadas à rede e que possuem equipamento 386 com no mínimo 4 MBYTES de memória e
Windows, poderão acessar o sistema a fim de obter informações quanto ao estágio em que se
encontram os seus processos licitatórios. As demais, quando possuírem processo de licitação em
andamento, serão municiadas de informações por AGP/Planejamento.
Quanto aos aspectos administrativos, além de algumas alterações introduzidas a nível de
procedimentos, foi conferida à AGP-Planejamento, a atribuição de coletar os dados relativos ao
andamento dos processos, analisando-os estatisticamente e fornecendo aos envolvidos e à hierarquia
da empresa, informações de suas evoluções.
As alterações de procedimentos afetam principalmente às unidades solicitantes dos processos
licitatórios. Desta forma, demonstramos a seguir, o que mudou para essas unidades:
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Todas as unidades solicitantes de Licitação, deverão indicar, através dos ramais 2359, 2360 ou 2476,
com Daniel, representante para comparecer em AGP, para:
-

cadastramento e obtenção da senha para acesso ao sistema informatizado;
treinamento para operação do sistema informatizado;
treinamento para os novos procedimentos administrativos.

Fica a critério das unidades indicar mais de um representante por área, caso alguém julguem
necessário.
Ressaltamos que oportunamente esta rotina será regulamentada na Companhia através de
instrumento normativo.
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