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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
  

ATA 2021
3ª REUNIÃO DO COMITÊ GERENCIAL DE CONTRATAÇÕES (CGC)

Versão Autor Data

1.0 Patrícia Daniele Oliveira Alarcão 28/06/2021

 
1. Apresentação

Local Data da Reunião

Teams 22/06/2021 - 16 horas

2. Pauta de Reunião

 
 Apresentação do Calendário de Licitações 2021 revisado

 
3. Participantes

Nome Órgão/Unidade E-mail

Silvio Oliveira da Silva GM silvio.silva@cgu.gov.br
Milena Luz Barbosa SE milena.luz@cgu.gov.br
Felipe Mateus Sampaio da Silva SE felipe.mateus@cgu.gov.br
Maria Amélia Eugênia Pinheiro CRG maria.pinheiro@cgu.gov.br
Eliane Prado de Andrade Ishida CRG eliane.ishida@cgu.gov.br
Simone Ferreira Magalhães OGU simone.magalhaes@cgu.gov.br
Maria Rosélia da Conceição Fragoso (*) OGU zelia.fragoso@cgu.gov.br
Simone Saad Calil (*) STPC simone.calil@cgu.gov.br
Maria de Fátima Rezende STPC maria.resende@cgu.gov.br
Fábio Silva Vasconcelos SFC fabio.vasconcelos@cgu.gov.br
Diana Coelho de Lima (*) SFC diana.lima@cgu.gov.br
Priscila Bermudes Morais Coradi SCC priscila.coradi@cgu.gov.br
Keiko Nakayoshi SCC keiko@cgu.gov.br
Patrícia Daniele Oliveira Alarcao CGLCD/DGI patricia.alarcao@cgu.gov.br
Vivian Vivas DGI vivian.vivas@cgu.gov.br
Jefferson Martins Freitas CGLCD/DGI jefferson.freitas-martins@cgu.gov.br
Maria Eve Gaburro CGLCD/DGI maria.gaburro@cgu.gov.br
Alisson Rafael Rodrigues Alves CGLCD/DGI alisson.alves@cgu.gov.br
Walter Luis Araujo da Cunha (*) DIGOV walter.cunha@cgu.gov.br
Gustavo Rezende Soares DIGOV gustavo.r.soares@cgu.gov.br
Ranieri Araújo de Campos DTI ranieri.campos@cgu.gov.br
Rodrigo Gimenez Ribeiro DTI rodrigo.g.ribeiro@cgu.gov.br
Marcelo Borges de Sousa (*) CGU-R/RN marcelo.sousa@cgu.gov.br
Carlos Alberto Rambo CGU-R/RS carlos.rambo@cgu.gov.br
Henrique Aparecido da Rocha DTI henrique.rocha@cgu.gov.br
Simei Susa Spada COGEP/DGI simei.spada@cgu.gov.br
Leovanir Dieter Dockhorn Richter COGEP/DGI leovanir.@cgu.gov.br
Giovanni Candido Dematte CGCOF/DGI dematte@cgu.gov.br
Alessandra Maria Paes Landim Pascoal Louredo (*) CGCOF/DGI alessandra.louredo@cgu.gov.br
Li Chong Lee Bacelar de Castro CGLPE/DGI li.castro@cgu.gov.br
Sandra Santos da Silva CGLPE/DGI sandra.silva@cgu.gov.br
Rejane de Sa Gonçalves Fonteles CGLPE/DGI rejane.fonteles@cgu.gov.br
Diego Araujo de Aquino COGEP/DGI diego.araujo@cgu.gov.br
Danusa da Matta Duarte Fattori SFC danusa.fattori@cgu.gov.br
Thaisis Barbosa de Souza ASCOM thaisis.souza@cgu.gov.br
Thayanne Ribeiro Rangel DGI thayanne.rangel@cgu.gov.br
                                                  (*) Ausente
 

4. Resumo da reunião
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A 3a reunião do Comitê Gerencial de Contratações foi iniciada pela Diretora de Gestão Interna (DGI), Vivian Vivas, para continuidade dos
trabalhos de atualização do PAC 2021 e de definição do Calendário de Licitações, para o segundo semestre de 2021.
A Coordenadora-Geral de Licitações, Contratos e Documentação (CGLCD), Patrícia Alarcão, apresentou o Calendário de Licitações atualizado,
a partir dos apontamentos (cancelamentos/redimensionamento de itens e revisões de datas desejadas para as contratações) promovidos pelas
áreas demandantes. 
A linha de tempo das contratações planejadas para 2021 e a tabela de estatísticas foram apresentadas com a indicação do status dos processos
relativos às contratações que compõem o PAC 2021 (concluídos, em progresso, atrasados, não iniciados, etc). Foi dado destaque ao fato de que
somam 59 os processos a serem concluídos no segundo semestre. Patrícia alertou quanto aos riscos de não atendimento das datas desejadas para
a conclusão das contratações, em razão da reduzida capacidade operacional da COLIC e do ritmo de formalização dos processos de contratação.
Milena (SE): chamou a atenção para o fato de que a capacidade operacional da CONJUR também pode impactar a conclusão dos procedimentos
licitatórios nos prazos desejados -  o acúmulo de processos na CONJUR pode afetar a emissão de pareceres jurídicos essenciais
ao prosseguimento das licitações.
Vivian (DGI):  Solicitou que, diante do cenário de provável impossibilidade de conclusão das 59 contratações previstas, as áreas demandantes já
sinalizem as contratações que poderiam ser reprogramadas para 2022.
Patrícia (CGLCD): Informou sobre a necessidade de se promover os registros de atualização dos itens no Sistema PGC, que serão realizados
pelas áreas requisitantes.  Destacou que os processos SEI serão enviados a cada unidade para que as atualizações propostas sejam ratificadas,
pelos respectivos responsáveis, juntamente com as justificativas (quer seja para redimensionamento, cancelamento ou inclusão de item).  Em
seguida, as propostas de atualização serão apresentadas ao Senhor Secretário-Executivo, o qual, estando de acordo, submeterá ao Senhor
Ministro, para a aprovação e a efetivação dos correspondentes registros no PAC 2021, no Sistema PGC. Uma vez aprovada, a nova versão do
PAC será publicada no portal da CGU.  
Fábio (SFC): Questionou sobre as ações de capacitação e foi informado que o tema será objeto de trabalho específico na DGI em razão da
necessidade de ajuste com o cronograma do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). Questionou também sobre a possibilidade de inclusão
de itens no PAC e foi orientado sobre o fluxo adotado para inclusões no Sistema PGC em ano de execução do PAC. Registrou ainda a
disponibilidade da equipe (Gabinete SFC) para auxiliar quanto à utilização no e-Aud como ferramenta para o desenvolvimento dos trabalhos. 
Ranieri (DTI): Lembrou sobre a importância da priorização das contratações diante do volume de contratações previstos para o ano, e sugeriu
que até julho/agosto seja feita uma rodada de priorizações.
Alisson (COLIC): Informou que algumas áreas não realizaram a reprogramação das datas desejadas na planilha e alertou para o grande número
de contratações atrasadas em razão do estágio em que os processos se encontram.
Foi informado, ao longo da reunião, que o fluxo inicialmente definido para o procedimento de cancelamento de itens será objeto de permanentes
avaliação e atualização. 
 
A gravação da reunião pode consultada no link https://tinyurl.com/Reuniao-CGC-03-2021
 
Decisões
 
A CGLCD submeterá as demandas às áreas técnicas, para fins de agregação dos itens (quando for o caso), com o intuito de reduzir o
quantitativo de processos no Calendário de Licitações. 
As áreas demandantes indicarão a priorização das contratações (critérios de priorização a serem definidos pelo CGC).
As áreas demandantes que não realizaram a reprogramação das datas desejadas deverão fazê-lo.
As reuniões do CGC ocorrerão mensalmente, sempre nas terceiras terças-feiras do mês - próxima reunião agendada para 20/07/2021, às 16
horas.

 
Encaminhamentos Responsável Prazo

1. Formalização dos ajustes no Sistema PGC Todas as unidades que promoveram ajustes
no PAC

Imediatamente após o recebimento
do processo SEI

2. Definição dos critérios de priorização (a ser
incluído na planilha COLIC) CGC 20/07/2021

3. Priorização das contratações (e reprogramação das
datas desejadas se necessário) Todas as unidades Data a ser definida após a validação

dos critérios pelo CGC.
4. Agendamento da 4ª reunião do CGC CGLCD/DGI 20/07/2021

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON DE FREITAS MARTINS, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 02/07/2021, às 17:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DANIELE OLIVEIRA ALARCAO, Coordenador-Geral, em 02/07/2021, às 17:49, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EVE GABURRO, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 02/07/2021, às 17:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MILENA LUZ BARBOSA, Chefe de Gabinete, em 06/07/2021, às 18:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://tinyurl.com/Reuniao-CGC-03-2021
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Documento assinado eletronicamente por THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Chefe de Divisão, em 07/07/2021, às 06:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANNI CANDIDO DEMATTE, Coordenador-Geral, em 07/07/2021, às 10:59, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por KEIKO NAKAYOSHI, Assistente, em 07/07/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA, Assessor Técnico, em 07/07/2021, às 19:10, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA, Diretor de Tecnologia da Informação, em 08/07/2021, às 16:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RANIERE ARAUJO DE CAMPOS, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 08/07/2021, às 16:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA BERMUDES MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção,
em 08/07/2021, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por FABIO SILVA VASCONCELOS, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 12/07/2021, às 14:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2006169

e o código CRC 53D6ABBA
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