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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
  

ATA 2022
9ª REUNIÃO DO COMITÊ GERENCIAL DE CONTRATAÇÕES (CGC)

Versão Autor Data

1.0 Maria Eve Gaburro

 
1. Apresentação

Teams 20/04/2022

 
2. Pauta de Reunião

Pauta da Reunião

Ponto de controle das contratações de 2022

 
3. Participantes

Nome Órgão/Unidade E-mail
MEMBROS DO
COMITÊ    

Silvio Oliveira da Silva  GM silvio.silva@cgu.gov.br
Thaisis Barbosa de Souza  ASCOM thaisis.souza@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

Fabiana Cristina de
Oliveira Fiorini STPC fabiana.fiorini@cgu.gov.br

Maria de Fátima Rezende  STPC maria.resende@cgu.gov.br
Alexandre de Sales Lima SFC alexandre.lima@cgu.gov.br
Alexandre Ferreira de
Macedo SFC alexandre.f.macedo@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 rodrigo.g.ribeiro@cgu.gov.br
Raniere Araújo de
Campos  DTI raniere.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 COLIC/CGLCD/DGI alisson.alves@cgu.gov.br

Fabio Luciano Ikijiri COLIC/CGLCD/DGI fabio.ikijiri@cgu.gov.br
Giovanni Candido
Dematte CGCOF/DGI dematte@cgu.gov.br

Alessandra Maria Paes CGCOF/DGI alessandra.louredo@cgu.gov.br
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Landim Pascoal Louredo
Solange Machado Vieira CGLPE/DGI solange.vieira@cgu.gov.br
Li Chong Lee Bacelar de
Castro CGLPE/DGI li.castro@cgu.gov.br

Rejane de Sa Gonçalves
Fonteles CGLPE/DGI rejane.fonteles@cgu.gov.br

Jeisyane Naiara da Silva
Barroso CGLPE/DGI jeisyane.barroso@cgu.gov.br

Mariana Barbosa Cirne CONJUR mariana.cirne@cgu.gov.br
Lilian Nogueira Brasil COGEP/DGI lilian.brasil@cgu.gov.br
Thayanne Ribeiro Rangel DGI thayanne.rangel@cgu.gov.br

 
4. Relato da reunião
 
A reunião  foi iniciada pela  Diretora de Gestão Interna (DGI), Vivian Vivas, dando continuidade aos trabalhos do Comitê Gerencial de
Contratações (CGC) no exercício de 2022. 
A Coordenadora-Geral de Licitações, Contratos e Documentação (CGLCD), Patrícia Danielle Oliveira de Alarcão,  apresentou a execução do
Plano de Contratações no 1º e 2º trimestres de 2022, destacando o pequeno número de contratações concluídas face ao grande número planejado
e não iniciado, e esclarecendo que está sendo considerada "não iniciada" a contratação sem registro (ID) no e-Aud.
A dificuldade para identificação das contratações já inseridas no e-Aud (com ID de "Projeto Contratação Geral" ou "Projeto Contratação DTI"),
com aquelas planejadas no Sistema PGC,  foi abordada pela CGLCD para solicitar o empenho de todos no preenchimento dos campos do
formulários do e-Aud que tratam especificamente do Plano de Contratações Anual (link para as orientações disponibilizado para o grupo da
reunião). O Diretor da DIGOV, Walter Cunha, apresentou sugestão para que as áreas requisitantes informem o ID do e-Aud ao cadastrar o DFD
no Sistema PGC (procedimento já adotado pela DTI sempre que possível) .
Em razão do resultado apresentado, foi reiterado o pedido da  CGLCD para que as áreas requisitantes reavaliem as datas indicadas como
desejadas no Sistema PGC para as contratações cujos processos não estejam em andamento, adotando as medidas que forem necessárias para
conciliar a data desejada com a situação do processo de contratação. Para isso, a CGLCD se prontificou a disponibilizar, no canal da equipe
no Teams, a planilha com a relação das contratações planejadas para que as áreas requisitantes revisem e atualizem os números do e-Aud, as
exclusões a serem realizadas no Sistema PGC e demais informações necessárias.
Na sequência,  Patrícia apresentou o resultado do indicador de desempenho  "Itens transferidos de exercício ou abandonados", em relação
ao Plano de Contratações de 2021. O representante da SFC, Alexandre Ferrreira de Macedo, e os representantes da DIGOV, Walter Cunha e
Gustavo Rezende apresentaram considerações sobre a importância dos indicadores, e lembraram ser desejável o uso, além dos indicadores de
resultado, também de indicadores que permitam, ao longo do processo,  identificar as causas de problemas, e atuar para alterar o curso dos
trabalhos, contribuindo  para o alcance do  resultado desejado (indicador de cálculo trimestral, por exemplo). Durante a discussão sobre os
indicadores, Walter Cunha informou que em breve deverá ser iniciado  o mapeamento do processo de contratação, e que os indicadores de
desempenho se inserem no contexto das melhorias esperadas com esse trabalho.
Por fim, registre-se que, durante a reunião, foi destacada a importância de se observar o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe
sobre o Plano de Contratações Anual (PCA) e institui o novo Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (Sistema PGC), que
passou a regular os procedimentos e decisões que envolvem o Plano de Contratações Anual, a partir do PCA 2023.  
No encerramento da apresentação, Patrícia informou que o Calendário de Licitações de 2022 será publicado, ampliando a transparência do
processo de contratações.
 
O material apresentado foi disponibilizado para a equipe "PCA - Plano de Contratações Anual", no Teams, e a gravação da reunião pode ser
consultada no link: https://tinyurl.com/Reuniao-CGC-02-2022 

 
5. Decisões

 
A próxima reunião do CGC será de ponto de controle, tanto em relação à execução do Plano de Contratações de 2022 (Sistema PGC
antigo), quanto no que tange à elaboração do Plano de Contratações de 2023 (novo Sistema PGC).
 
Encaminhamentos Responsável Prazo
1. Agendamento da 10ª reunião do CGC CGLCD/DGI Data - 25/05/2022 (quarta-feira)
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