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Teresina 2030 <semplan.agenda2030@gmail.com>

Fwd: Teresina - Programa Teresina Sustentável - Edital do Plano Diretor de
Dados Abertos
Cíntia Bartz <cintiabartz@gmail.com>
Para: Teresina 2030 <semplan.agenda2030@gmail.com>

2 de agosto de 2021 17:40

---------- Forwarded message --------De: CAF TERESINA <cafteresina@gmail.com>
Date: seg., 2 de ago. de 2021 às 17:25
Subject: Fwd: Teresina - Programa Teresina Sustentável - Edital do Plano Diretor de Dados Abertos
To: <cintiabartz@gmail.com>

---------- Forwarded message --------De: VETTORI, DIEGO <DVETTORI@caf.com>
Date: sexta, 30/07/2021 à(s) 19:08
Subject: Teresina - Programa Teresina Sustentável - Edital do Plano Diretor de Dados Abertos
To: CAF TERESINA <cafteresina@gmail.com>
Cc: VELASQUEZ, MARIA <MRVELASQUEZ@caf.com>

Prezada Raquel boa tarde,

Após revisão da equipe, temos as seguintes recomendações ao edital do Plano Diretor de Dados Abertos :

1. Sugerimos acrescentar na estrutura do Plano de Dados Abertos uma seção indicando uma proposta de
estrutura de governança dos dados abertos na Prefeitura Municipal como um todo. Este ponto busca
complementar os aspectos de governança de dados já indicados no ponto 4.9.11 do edital enviado,
referente à governança aplicável à política de abertura de dados do órgão e a aprovação do respectivo
Plano de Dados Abertos. Dessa forma, entendemos que os processos relacionados ao armazenamento,
uso e re-uso dos dados abertos coletados podem ser reforçados a partir de abordagens integradas e
intersetoriais coordenadas a partir de uma instância devidamente autorizada da Prefeitura Municipal.
2. O link para a página 9 do edital, referente ao Manual para elaboração do Plano de Dados Abertos do
Ministério da Economia, leva à página principal do ministério. Agradecemos fazer as correções
necessárias.
3. O edital indica o dia 11 de agosto de 2021 como data para abertura de propostas. Parece-me que há
pouco tempo para a elaboração de propostas. Sugerimos rever.

Ficamos atentos aos comentários da Prefeitura e à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=ddde23ff91&view=pt&searc…g-f%3A1707015494060743377&simpl=msg-f%3A1707015494060743377
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Diego Vettori
Executivo | Direção de Projetos de Desenvolvimento Sustentável, Região Sul
Vice-presidência de Desenvolvimento Sustentável
Tel. + 55 (61) 2191-8600 www.caf.com

De: CAF TERESINA <cafteresina@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 22 de julho de 2021 12:27
Para: VETTORI, DIEGO <DVETTORI@caf.com>; VELASQUEZ, MARIA <MRVELASQUEZ@CAF.COM>
Assunto: Editais Agenda 2030

Prezado Diego,
Segue Editais correspondentes às ações da Agenda 2030 , inseridos no componente 4 Modernização da gestão
municipal.

Atenciosamente

Raquel Lima
Diretora de Coordenação UGP

==================================================
Antes de imprimir, piense en el medio ambiente. Before printing think about the environment. Antes de imprimir,
pense no meio ambiente. Avant d´imprimer, pensez à l'environnement La información que contiene este mensaje,
así como sus anexos, si los hubiere, es privilegiada, confidencial y protegida por ley. Solo es para el uso exclusivo
de los destinatarios arriba mencionados. Si usted no es el destinatario, el uso, difusión, lectura o copia no
autorizada de este mensaje o sus anexos, si los hubiere, está estrictamente prohibido por ley. En caso de haber
recibido este mensaje por error, favor notifique inmediatamente al emisor y proceda a su destrucción. Gracias.
The information in this message and the accompanying documents, if any, is confidential, privileged and protected
by law. It is intended only for the use of its addressee(s) listed above. If you, the reader of this message, are not
the intended recipient, you are hereby notified that you should not read, copy, further disseminate, distribute, or
forward this message or its accompanying documents. If you have received this message by mistake, please
https://mail.google.com/mail/u/3?ik=ddde23ff91&view=pt&searc…g-f%3A1707015494060743377&simpl=msg-f%3A1707015494060743377
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notify the sender immediately and delete it. Thank you.
--

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=ddde23ff91&view=pt&searc…g-f%3A1707015494060743377&simpl=msg-f%3A1707015494060743377
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ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SEMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Memorando 45/2021/CEA2030-SEMPLAN
Teresina, 04 de agosto de 2021.
Ao Sr. Secretário de Planejamento e Coordenação
João Henrique de Almeida Sousa
Assunto: ALTERAÇÃO NO TR DO PROCESSO Nº 042.1208/2020 (PLANO DIRETOR DE DADOS ABERTOS)
Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste, solicitar envio de oficio à Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, para fins de atualização do Termo de Referência do Plano
Diretor de Dados Abertos. Solicitamos alteração na cláusula 4.9.11 do referido Termo de Referencia conforme pedido
feito pela Direção Executiva do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF (email em anexo). Ressaltamos
que a CAF é a entidade financiadora do objeto desta licitação.
As alterações são:
Onde se lê: 4.9.11. Sustentação: são definidos os setores do órgão que serão responsáveis pela curadoria dos
metadados catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. É crucial que seja definida a Governança aplicável à
política de abertura de dados do órgão e a aprovação ou alteração do respectivo PDA. Nela, são apresentados, de
forma estruturada, os papéis e as responsabilidades para os principais atores envolvidos.
Leia-se: 4.9.11. Sustentação: são definidos os setores do órgão que serão responsáveis pela curadoria dos metadados
catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. É crucial que seja definida a Governança aplicável à política de
abertura de dados do órgão e a aprovação ou alteração do respectivo PDA. Nela, são apresentados, de forma
estruturada, os papéis e as responsabilidades para os principais atores envolvidos. Deve-se ainda, acrescentar
uma seção indicando uma Proposta de Estrutura de Governança dos Dados Abertos na Prefeitura de Teresina
Municipal como um todo. Este ponto busca complementar os aspectos de Governança de dados já mencionados
no início desse parágrafo.
Esta alteração é devida em virtude do entendimento CAF (conforme e-mail em anexo) de que "os processos
relacionados ao armazenamento, uso e re-uso dos dados abertos coletados podem ser reforçados a partir de
abordagens integradas e intersetoriais coordenadas a partir de uma instância devidamente autorizada da Prefeitura
Municipal".
Quanto ao link do edital, referente ao Manual para elaboração do Plano de Dados Abertos do Ministério da Economia,
que se encontra no edital - páginas 9 e 49 - este, deve ser atualizado para o link seguinte: https://bit.ly/ManualPDA.
Para fins de conhecimento, o processo nº 042.1208/2020, refere-se à Contratação de pessoa jurídica para elaboração do
PLANO DIRETOR DE DADOS ABERTOS DE TERESINA E MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE
INSTITUCIONAL PARA A ABERTURA DE DADOS NA ESFERA PÚBLICA MUNICIPAL (FRENTE DE DADOS
ABERTOS). A data prevista para abertura das propostas está prevista para o dia 11/08/2021 às 09:00 (nove horas),
horário de Brasília.
Ressaltamos ainda que estas alterações não interferem na elaboração das propostas das licitantes, devendo, por isso, ser
mantida a data de abertura do certame prevista no edital.
Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e apreço, colocando-nos a disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Cíntia Bartz Machado (assinado eletronicamente)
Chefe de Coordenação Especial da Agenda 2030 - SEMPLAN/PMT
Documento assinado eletronicamente por Cintia Bartz Machado, Chefe de Coordenação Especial - Agenda
2030, em 04/08/2021, às 23:11, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador informando o código verificador 2727127 e o código
CRC 7B8CEF63.

Referência: Processo nº 00046.003173/2021-57
Praça Mal. Deodoro, 860 - Bairro Centro - Palácio da Cidade - CEP 64000-160 - Teresina - PI
- http://semplan.teresina.pi.gov.br/

SEI nº 2727127

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SEMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Ofício Nº 1442/2021 - GAB-SEMPLAN

Teresina, 06 de agosto de 2021.
Ilmo Senhor
Leonardo Silva Freitas
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos- SEMA
Nesta
Assunto: solicitação de alteração do referido Termo de Referência no item 6.1
Senhor Secretário,
Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste, solicitar a alteração do referido Termo de Referência no item 6.1 - G. Execução e
Revisão do PDA. Esta é uma solicitação feita pela Direção Executiva do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF (email em anexo). Ressaltamos que a CAF
é a entidade financiadora do objeto desta licitação.
As alterações são:
Onde se lê: Sustentação: são definidos os setores do órgão que serão responsáveis pela curadoria dos metadados catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
É crucial que seja definida a Governança aplicável à política de abertura de dados do órgão e a aprovação ou alteração do respectivo PDA. Nela, são apresentados,
de forma estruturada, os papéis e as responsabilidades para os principais atores envolvidos.
Leia-se: Sustentação: são definidos os setores do órgão que serão responsáveis pela curadoria dos metadados catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. É
crucial que seja definida a Governança aplicável à política de abertura de dados do órgão e a aprovação ou alteração do respectivo PDA. Nela, são apresentados, de
forma estruturada, os papéis e as responsabilidades para os principais atores envolvidos. Deve-se ainda, acrescentar uma seção indicando uma Proposta de
Estrutura de Governança dos Dados Abertos na Prefeitura de Teresina Municipal como um todo. Este ponto busca complementar os aspectos de Governança de
dados já mencionados no início desse parágrafo.
Esta alteração é devida em virtude do entendimento CAF (conforme e-mail em anexo) de que "os processos relacionados ao armazenamento, uso e reuso dos dados abertos coletados podem ser reforçados a partir de abordagens integradas e intersetoriais coordenadas a partir de uma instância devidamente
autorizada da Prefeitura Municipal".
Quanto ao link referente ao Manual para elaboração do Plano de Dados Abertos do Ministério da Economia, que se encontra no Termo de Referência, item 6.6, este deve
ser atualizado para o link seguinte: https://bit.ly/ManualPDA.
Para fins de conhecimento, o processo nº 042.1208/2020, refere-se à Contratação de pessoa jurídica para elaboração do PLANO DIRETOR DE DADOS
ABERTOS DE TERESINA E MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA PARA
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A ABERTURA DE DADOS NA ESFERA PÚBLICA MUNICIPAL (FRENTE DE DADOS
ABERTOS). A data prevista para abertura das propostas está prevista para o dia 11/08/2021 às 09:00 (nove horas), horário de Brasília.
Ressaltamos ainda que estas alterações não interferem na elaboração das propostas das licitantes, devendo, por isso, ser mantida a data de abertura do
certame prevista no edital.

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e apreço, colocando-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
João Henrique de Almeida Sousa
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação-SEMPLAN

Documento assinado eletronicamente por João Henrique de Almeida Sousa, Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, em 06/08/2021, às 11:32, com
fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador informando o código verificador 2742391 e o
código CRC A4456081.

Referência: Processo nº 00046.003173/2021-57

SEI nº 2742391
Praça Mal. Deodoro, 860 - Bairro Centro - Palácio da Cidade - CEP 64000-160 - Teresina - PI
- http://semplan.teresina.pi.gov.br/

