
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ofício Circular nO19/2014/SGAlGABIN - (ADA 06-14-0011766)

Rio Branco, 5 de agosto de 2014,
Aos Senhores

Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintende

Assunto: Visita técnica - Sistema GRP.

Senhor (a) Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintende,

1. Trata-se de Cronograma de Implantação do Sistema GRP nos Órgãos/Entidades
do Poder Executivo estadual, objeto do Anexo Único da Instrução Normativa SGA n.o 001/2014,

2. A respeito, informo que a Subcomissão Negócios e TI do GRP, constituída pela
Comissão que dispõe o Decreto Estadual n.o 7.251/2014, definirá um cronograma de visitas ás
Unidades Gestoras envolvidas com o objetivo de realizar estudo situacional e auxiliar a equipe
executora das Compras quanto ao fluxo adotado, na execução das ações inerentes às
contratações de bens e se'rviços no ambiente do GRP e nos demais assuntos pertinentes à sua
implementação.

3. Para alcance da efetividade, informo a necessidade, quando da visita dos
representantes da Subcomissão Negócios e TI do GRP, que os servidores indicados por esse
órgão/entidade em razão do Of. Circo n.o 014/2014, acompanhem os trabalhos que serão
realizados "in loco".

4. Esclareço que a Subcomissão de Negócios e TI do GRP foi constituída 'P2~,3
orientar, propor melhorias, acompanhar a implementação e execução das compras no Sistema
GRP, assim como avaliar sua efetividade no gerenciamento e controle das ações correlatas.

5, Assim, informo que representante da Subcomissão entrará em contato via
telefone elou e-mail com o Gabinete de Vossa Excelência para agendamento de visita em data
futura.

6. Ressalto que a implantação e efetiva utilização do GRP nos órgãos do Estado do
Acre é um dos compromissos que se assumiu perante o Banco Mundial para obter Empréstinío
para Políticas de Desenvolvimento (DPL), de modo que é necessário o empenho de todos os
gestores e servidores em prol dessa tarefa.

7. Outras informações poderão ser obtidas com a servidora Delnete Campos~,pq
contato 3215-4619 ou e-mail delnete.campos@ac.gov.br. ' ,

8. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.
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Francisco Armando de Fi~iredo Melo

Secretário de Estado da Gestao Administrativa
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