
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020122200185

185

Nº 244, terça-feira, 22 de dezembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 22/2020
Nº PROCESSO: 00190.110876/2018-19
PARTES: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CNPJ 26.664.015/0001-48, com sede no
Edifício Darcy Ribeiro, sito à Quadra 1 Bloco A do Setor de Autarquias Sul em Br a s í l i a / D F,
CEP 70070-905 e MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ
76.291.251/0001-34, situada na Rua Joaquim Piazza, 580, Toledo/PR CEP 85.905-470.
OBJETO: Aquisição de Mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços, para
atendimento de necessidades da CGU Sede, na cidade de Brasília - DF, assim como bens e
serviços associados, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de
Pregão nº 15/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
RECURSOS: R$ 299.962,00 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta e dois
reais)
VIGÊNCIA: 21/12/2020 a 21/12/2021
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2020
SIGNATÁRIOS: Pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, Senhora VIVIAN VIVAS, e
pela MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Senhor FABIANO BRAULIO
M AC H A D O.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 21/2020
Nº PROCESSO: 00190.110876/2018-19
PARTES: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CNPJ 26.664.015/0001-48, com sede no
Edifício Darcy Ribeiro, sito à Quadra 1 Bloco A do Setor de Autarquias Sul em Br a s í l i a / D F,
CEP 70070-905 e CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ 25.071.568/0001-24, situada na Rod BR 116,
Nº 11760, KM 142, Andar Primeiro, Bairro Jardim Eldorado, Caxias do Sul/RS CEP: 95.059-
520.
OBJETO: Aquisição de Mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços, para
atendimento de necessidades da CGU Sede, na cidade de Brasília - DF, assim como bens e
serviços associados, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de
Pregão nº 15/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
RECURSOS: R$ 5.667.421,00 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e sete mil quatrocentos
e vinte e um reais)
VIGÊNCIA: de 21/12/2020 a 21/12/2021
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2020
SIGNATÁRIOS: Pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, Senhora VIVIAN VIVAS, e
pela CENTRA MOVEIS S/A, Senhor VINÍCIUS PINA PINHEIRO.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 19/2020
Nº PROCESSO: 00190.110876/2018-19
PARTES: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CNPJ 26.664.015/0001-48, com sede no
Edifício Darcy Ribeiro, sito à Quadra 1 Bloco A do Setor de Autarquias Sul em Br a s í l i a / D F,
CEP 70070-905 e MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ
02.925.815/0001-07, situada na EQS 102/103 Bloco A Loja 139 - Centro Empresarial São
Francisco, Asa Sul, Brasília/DF CEP: 70.330-400.
OBJETO: Aquisição de Mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços, para
atendimento de necessidades da CGU Sede, na cidade de Brasília - DF, assim como bens e
serviços associados, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de
Pregão nº 15/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
RECURSOS: R$ 376.815,00 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e quinze reais)
VIGÊNCIA: de 21/12/2020 a 21/12/2021
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2020
SIGNATÁRIOS: Pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, Senhora VIVIAN VIVAS, e
pela MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Senhor MANOEL RIBEIRO DE
M AG A L H Ã ES .

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
D O C U M E N T AÇ ÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2020 - UASG 370003

Nº Processo: 00190106087202090.
INEXIGIBILIDADE Nº 47/2020. Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO -.CNPJ
Contratado: 08844348000177. Contratado : TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA -.Objeto: O
objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de suporte técnico
especializado, com vistas a suportar solução de Appliance de banco de dados analíticos
Teradata em uso na Controladoria-Geral da União - CGU, pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses, perfazendo o total de até 230 (duzentas e trinta) USTs para o período, que
serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da
CONTRATADA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 18/12/2020 a 18/12/2022.
Valor Total: R$993.600,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800729. Data de Assinatura:
18/12/2020.

(SICON - 21/12/2020)

OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO
EDITAL Nº 91, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO PARA COMPOR O CADASTRO DE MULTIPLICADORES DO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA

PROCESSO Nº 00190.110707/2020-95
O Ouvidor-Geral da União, no uso das atribuições definidas pelo § 1º art. 24-

A do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, e artigos 5º, II, 8º e 9º da Instrução
Normativa CGU nº 3, de 2018, e tendo em vista o disposto no Capítulo VI da Portaria
CGU nº 2.031, de 2020, aprova o Edital para processo seletivo de composição do
Cadastro de Multiplicadores da Rede Nacional de Ouvidorias

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente edital visa a seleção de candidatos a realizar treinamento e

credenciamento para atuarem como multiplicadores a fim de executar as ações
relacionadas à instrução de treinamentos destinados a membros da Rede Nacional de
Ouvidorias, nos termos do Capítulo VI da Portaria CGU nº 2.031, de 2020, com o objetivo
expandir a oferta de treinamentos no âmbito do Programa de Formação Continuada em
Ouvidoria (PROFOCO).

1.2. Para os fins deste edital, entende-se por multiplicador o agente público
lotado em órgão ou entidade membro da Rede Nacional de Ouvidorias que tenha
atendido aos critérios de seleção e de avaliação estabelecidos no presente edital.

1.3. O candidato selecionado não faz jus a remuneração específica pela sua
atuação como multiplicador Profoco.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Poderão participar do presente processo seletivo os agentes públicos que

façam parte do quadro funcional das ouvidorias que compõem a Rede Nacional de
Ouvidorias, obedecidas as seguintes condições:

I. Estejam lotados na unidade de ouvidoria pelo período mínimo de 6 (seis)
meses;

II. Não estejam afastados das atividades laborais;
IIII. Não tenham sido condenados em procedimento correcional ou ético nos

últimos 3 (três) anos;
IV. Não tenham sido condenados pela prática de ato de improbidade

administrativa, ou de infração penal dolosa;
V. Não tenham sido condenados pela prática de ato tipificado como causa de

inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
2.2. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição, enviando os

seguintes documentos:
I. Currículo resumido;
II. Memorial indicando trajetória em atividades relacionadas a participação e

controle social, acesso à informação ou defesa dos usuários de serviços públicos (máximo
de 2 páginas);

III. Declaração firmada pelo Ouvidor ou pela Autoridade Máxima que afirme
a intenção do órgão ou entidade em atuar nas ações de capacitação em ouvidoria do
PROFOCO, conforme Anexo I deste edital;

IV. Autodeclaração para comprovação do cumprimento dos critérios
estabelecidos no item 2.1 deste Edital, conforme Anexo II deste edital.

2.3.O candidato deverá indicar no formulário de inscrição uma ou mais linhas
temáticas de interesse:

a. Ouvidoria, aqui incluídos todos os aspectos relacionados à implantação da
Lei nº 13.460, de 2017; e

b. Acesso à informação, aqui incluídos todos os aspectos relacionados à
implantação da Lei nº 12.527, de 2011.

2.3. As inscrições serão realizadas por meio de formulário disponibilizado no
Portal Ouvidorias.gov (http://gov.br/ouvidorias) do dia 22 de dezembro de 2020 até o dia
15 de fevereiro de 2021.

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O processo seletivo de multiplicadores observará as seguintes etapas:
I. Inscrições: período em que os candidatos deverão apresentar a

documentação a que se refere o item 2.2 deste edital e preencher o formulário de
inscrição;

II. Seleção de treinandos: seleção de candidatos aptos a serem treinados
como multiplicadores pela coordenação do Programa de Formação Continuada em
Ouvidoria. Nesta etapa serão analisados o cumprimento dos requisitos de inscrição, bem
como os documentos a que se refere o item 2.2 deste edital;

III. Treinamento de multiplicadores: período de treinamento dos candidatos
selecionados, o qual compreenderá o conteúdo referente às linhas temáticas escolhidas
bem como técnica de didática aplicada;

IV. Avaliação final: avaliação final mediante aplicação de teste de
conhecimentos pela coordenação do Programa de Formação Continuada em Ouvidoria.

V. Credenciamento: publicação, no cadastro púbico de multiplicadores
Profoco, do nome dos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 75% na
avaliação final.

3.2. A seleção de treinandos a que se refere o inciso II do item 3.1 será
realizada por Comissão constituída para essa finalidade, composta por:

I. Um representante da Coordenação do Programa de Formação Continuada
em Ouvidoria;

II. Um representante de Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção à
Corrupção de Controladoria-Regional da União; e

III. Um representante do Conselho Diretivo da Rede Nacional de
Ouvidorias.

3.3 O treinamento de multiplicadores a que se refere o inciso III do item 3.1
será realizado em modalidade a distância com tutoria, na plataforma Microsoft Teams, e
terá carga horária total de até 40 horas, sujeito a controle de presença.

3.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que apresentar
frequência inferior a 70%.

3.5. A avaliação final na etapa IV consistirá em breve apresentação gravada
em formato de aula, com duração mínima de 15 minutos, por meio da qual será avaliada
a habilidade didática na transmissão do conhecimento na linha temática escolhida, bem
como por meio de teste de conhecimentos.

3.6. A nota final do candidato será composta da seguinte forma:

. Item de avaliação Peso Critérios avaliados

. Apresentação 40% Aplicação dos conteúdos de facilitação (10%)
Clareza na exposição do conteúdo temático (15%)
Precisão e correção do conteúdo (15%)

. Teste de Conhecimentos 60% Prova objetiva, com 20 questões de múltipla escolha,
com peso de 3% cada.

3.7. A emissão de acreditação de instrutor estará condicionada à obtenção de
nota igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na avaliação final .

3.8 A execução das etapas previstas no item 3.1, obedecerá ao seguinte
cronograma:

. Et a p a Período/Data

. Inscrições 22/12/2020 - 15/02/2021

. Seleção de Treinandos 16/02/2021 - 19/02/2021

. Treinamento de
Multiplicadores

08/03/2021 - 19/03/2021

. Avaliação Final 26/03/2021

. Credenciamento 02/04/2021

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Os multiplicadores Profoco receberão um certificado para o treinamento

específico no qual se capacitaram, podendo criar treinamentos na plataforma EAD CGU
e ministrá-los nos termos da programação semestral definida pelo Conselho Diretivo da
Rede Nacional de Ouvidorias.

4.2. Os treinamentos criados pelos multiplicadores terão o Selo
Profoco+Rede.

4.3. O certificado de multiplicador acreditado terá validade de dois anos,
podendo ser suspenso caso o multiplicador obtenha avaliação média inferior a 70% em
pesquisa de satisfação realizada com os alunos de treinamento por ele ministrado.

4.4. O(a) multiplicador(a) que tenha suspenso ou vencido o seu certificado
poderá ser novamente acreditado(a) caso realize novamente o curso de formação.

4.5. Os integrantes do cadastro de multiplicadores Profoco deverão
comparecer às reuniões para as quais forem convidados, presencial ou virtualmente.

4.6. O cadastro de multiplicadores poderá ser acessado no Portal
Ouvidorias.gov (http://gov.br/ouvidorias).

Controladoria-Geral da União

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 20/2020
Nº PROCESSO: 00190.110876/2018-19
PARTES: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CNPJ nº 26.664.015/0001-48, com sede
no Edifício Darcy Ribeiro, sito à Quadra 1 Bloco A do Setor de Autarquias Sul em
Brasília/DF, CEP 70070-905 e OMP DO BRASIL, CNPJ 05.075.877/0001-65, situada na Rua
Milano, 1803, Bairro São Gotardo, Flores da Cunha/RS CEP: 95.270-000.
OBJETO: Aquisição de Mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços, para
atendimento de necessidades da CGU Sede, na cidade de Brasília - DF, assim como bens e
serviços associados, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de
Pregão nº 15/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
RECURSOS: R$ 243.304,00 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quatro reais).
VIGÊNCIA: 21/12/2020 a 21/12/2021
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2020
SIGNATÁRIOS: Pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, Senhora VIVIAN VIVAS, e
pela OMP DO BRASIL, Senhor FABIO ANDRÉ MASSOCHINI.
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