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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
  

ATA 2021
5ª REUNIÃO DO COMITÊ GERENCIAL DE CONTRATAÇÕES (CGC)

Versão Autor Data

1.0 Maria Eve Gaburro 02/09/2021

 
1. Apresentação

Local Data da Reunião

Teams 31/08/2021 - 16 horas

2. Pauta de Reunião

 
 Apresentação, pelas áreas demandantes/requisitantes, das suas contratações prioritárias, status e
prazos, levando em conta as datas limites para os principais marcos, elencadas na Ata da última
reunião.

 
3. Participantes

Nome Órgão/Unidade E-mail

MEMBROS DO COMITÊ   
Janildo Guedes Soares GM janildo.soares@cgu.gov.br
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
Vivian Vivas DGI vivian.vivas@cgu.gov.br
Patrícia Daniele Oliveira de Alarcão CGLCD/DGI patricia.alarcao@cgu.gov.br
Walter Luis Araujo da Cunha (*) DIGOV walter.cunha@cgu.gov.br
Gustavo Rezende Soares (*) DIGOV gustavo.r.soares@cgu.gov.br
Rodrigo Gimenez Ribeiro DTI odrigo.g.ribeiro@cgu.gov.br
Ranieri Araújo de Campos (*) DTI ranieri.campos@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
CONVIDADOS   
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
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
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
Mariana Barbosa Cirne (*) CONJUR mariana.cirne@cgu.gov.br
Lilian Nogueira Brasil COGEP/DGI lilian.brasil@cgu.gov.br
Thaisis Barbosa de Souza ASCOM thaisis.souza@cgu.gov.br
Thayanne Ribeiro Rangel DGI thayanne.rangel@cgu.gov.br
                                       (*) Ausente
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4. Resumo da reunião
 

A 5a reunião do Comitê Gerencial de Contratações foi iniciada pela Diretora de Gestão Interna (DGI), Vivian Vivas, para continuidade dos
trabalhos que visam a gestão do Plano Anual de Contratações. Foi registrado que o acompanhamento do Comitê abrangerá o PAC dos
exercícios de 2021 e 2022.
A Coordenadora-Geral de Licitações, Contratos e Documentação (CGLCD), Patrícia Alarcão, apresentou a planilha atualizada das contratações
e convidou os representantes das áreas a apresentarem seus comentários. 
SFC - Fábio Silva Vasconcelos
Status dos processos: "S&P" e "Bloomberg" estão na CONJUR; "Curso AIG" em discussão com a ENAP; "Receptor" planejado para entrar na
COLIC em 15/9; "Curso - Capacitação nacional G" se refere a diversos cursos (Lillian deverá avaliar); " Desktop de alta performance"
cancelado.
SCC - não possui demanda no PAC 2021.
STPC - Maria de Fátima Resende
Status dos processos: "Cursos - Prevenção da Corrupção G" Alisson informou que está em atraso; "Transporte rodoviário - cargas e
encomendas"; "Serviços gráficos (Um por todos)" se refere a contratação com recurso do MEC confirmada para 2021; e "Serviços gráficos
(Pró-Ética) se refere a brindes, ainda em fase inicial de planejamento.
Providência necessária: Conversar com a CGLPE para verificar possibilidade de utilização de contratos vigentes ou prosseguir com a
contratação.
OGU - Simone Ferreira de Magalhães
A contratação "Serviços gráficos" teve o valor alterado para R$30.000, e se refere a serviço prestado pela Imprensa Nacional. 
Providência necessária: excluir, não deve integrar o PAC.
CRG - não possui demanda no PAC 2021.
DTI - Henrique Aparecido da Rocha
Status dos processos: "Ferramenta gestão de vulnerabilidade" cancelado; demais processos da planilha já atualizados com a equipe da DTI 
COGEP - Lillian Nogueira Brasil
A CDCAP está incluindo no PAC as ações de capacitação que se referem a processos recebidos na CDCAP sem previsão no PAC.
Providência necessária: que as áreas confirmem as contratações de capacitação junto à COGEP , uma vez que o alto volume pode impactar a
capacidade operacional da COLIC.
Foi registrado que continuam sendo feitas atualizações no PAC 2021, sendo que nove itens relativos a contratação de ações de capacitação serão
enviados para aprovação e inclusão no PAC no início de setembro, para inclusão posterior  na planilha.
REGIONAIS 
Em relação às diversas demandas apresentadas pelas Unidades Regionais, Solange (CGLPE) informou que somente "aquisição de veículos"
será objeto de contratação centralizada pelo órgão central (em avaliação se será possível realizar contratação em 2021). Os demais itens devem
ser avaliados individualmente.
 
Patricia apresentou as estatísticas das contratações, destacando a preocupação com os prazos, e convidou a todos para que, caso queiram,
apresentem sugestões para o formato dos próximos encontros. 
 
Foi informado que no dia 1º/ 9 tem início o primeiro período de redimensionamento do PAC 2022 (de 1º a 30/9/2021).
 
Vivian reforçou que a DGI permanece à disposição para orientar e auxiliar no que for possível. As reuniões do CGC devem ter como foco o
compartilhamento de informações e o acompanhamento dos processos, sempre com o intuito de assegurar que contratações essenciais não sejam
comprometidas.
 
Alisson (COLIC) destacou a data limite para finalizar a entrega dos processos na COLIC - 8/10/21.
 
A gravação da reunião pode consultada no link https://tinyurl.com/Reuniao-CGC-05-2021 
 
 
5. Decisões
 
A próxima reunião do CGC será de ponto de controle, em data a ser agendada.

 
Encaminhamentos Responsável Prazo

1. Agendamento da 6ª reunião do CGC CGLCD/DGI Data provável - 05/10/2021(terça-
feira)

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DANIELE OLIVEIRA ALARCAO, Coordenador-Geral, em 14/09/2021, às 15:25, 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-05-2021
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Documento assinado eletronicamente por MARIA EVE GABURRO, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 15/09/2021, às 16:18, 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 JEFFERSON DE FREITAS MARTINS, Auditor Federal de Finanças e Controle, em 15/09/2021, às 16:18,
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 VIVIAN VIVAS, Diretora de Gestão Interna, em 15/09/2021, às 17:04, 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 ALISSON RAFAEL RODRIGUES ALVES, Coordenador, em 16/09/2021, 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.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2089645

e o código CRC 492C161D
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