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ANEXO V – PLANO DE METAS E AÇÕES - PMA

Com base nos Objetivos Estratégicos e na Cadeia de Valores da CGU são propostas as metas e ações de tecnologia da informação para o período 2022-2023. 
Importante registrar que este plano de metas e ações não relaciona atividades continuadas de gestão, operação e manutenção dos serviços de TI em fun-
cionamento, às quais é destinado um percentual da capacidade total da força de trabalho, com prioridade definida pela área de tecnologia da informação.

De forma análoga, um percentual da capacidade total de desenvolvimento de sistemas é alocado para atividades de sustentação de soluções, cujas priorida-
des são definidas de forma dinâmica pelas áreas gestoras das soluções de tecnologia da informação.

Também não constam neste plano as ações de capacitação de servidores, que são definidas conforme as diretrizes do Plano Anual de Capacitação da CGU.

ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

816132
Internal ização 
do Sistema NO-
MEAR1

SCC
Trim

1/2022
 

[SCC] Inteligência 
e Ciência de Dados 
- (2021)

-

10.10 - Estruturar e internalizar a ges-
tão da segurança corporativa e da informação. 
10.2 - Integrar a gestão de riscos à cultura, aos pro-
cessos e à tomada de decisão como forma de agre-
gar valor à organização e de se antecipar a mudanças. 
10.3 - Elevar o nível de maturida-
de em integridade e gestão de riscos na CGU. 
8.1 - Ampliar a capacidade da gestão em Governan-
ça, Gerenciamento de riscos e Controles Internos. 
8.4 – Desenvolver capacidades institucionais p/ prevenção à cor-
rupção nos órgãos e entidades do Poder executivo federal por 
meio de ações voltadas à alavancagem de conhecimento e pro-
moção da inovação.

MF 2.8 - Monitorar ser-
viços públicos prestados 
à sociedade e ao Estado 
MF 2.9 - Monitorar a ges-
tão de controle interno 
governamental

818362

Desenvolvimen-
to do Módulo 
Info Agendas no 
Portal Preven-
ção1

STPC
Trim 

4/2022
Ação CGU 17

[STPC] Ética Públi-
ca e Prevenção do 
Conflito de Inte-
resses

Objetivo 13 - 
Reformulação 
dos canais de 
transparência 
e dados aber-
tos

4.6 - Aperfeiçoar e expandir iniciativas para engajamento social, 
monitoramento e avaliação cidadã de serviços e polític. púb e a 
divulgação dos canais de particip e controle social junto à so-
ciedade.

MF 1.2 - Coordenar a inter-
locução do Estado com a 
sociedade civil organizada 
MF 1.4 - Gerenciar 
ações de educação 
e serviços para a so-
ciedade e o Estado 
MF 1.5 - Monitorar infor-
mações cadastrais e de 
transparência pública



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

818696
Banco de Puni-
dos1 CRG

Trim 

1/2022
Ação CGU 69

 [CRG] SISCOR | 
[CRG] Apuração 
Direta - (2021) 
| [CRG] SISCOR 
- (2021) | [CRG] 
Apuração Direta 
- (2022) | [CRG] 
SISCOR - (2022)

Objetivo 6 - 
Serviços públi-
cos integrados

6.1 Promover o aperfeiçoamento e a sim-
plificação de procedimentos correcionais. 
7.4 - Aperfeiçoar a atuação do Sistema de Cor-
reição do Poder Executivo Federal (SISCOR). 
8.7 - Promover inovações da gestão correcional por meio de 
revisão normativa, novas tecnol. e soluções de TI e fomentar a 
sua utilização pelos entes federias, e demais entes e pelos outros 
poderes.

MF 2.7 - Supervisionar ór-
gãos de corregedoria

818894
Aprimoramento 
do Portal de Da-
dos Abertos1

STPC
Trim 

4/2022
Ação CGU 09

[STPC] Gestão da 
Política de Dados 
Abertos (Política 
de Transparência)

Objetivo 13 - 
Reformulação 
dos canais de 
transparência 
e dados aber-
tos

 
4.1 - Aperfeiçoar as funcionalidades dos instrumen-
tos existentes, incorporar novas informações e estimu-
lar o uso e a criação de ferramentas pelos cidadãos. 
4.3 - Fomentar a adoção de práticas de governo aberto na condução e 
execução de políticas públicas em todas as esferas governamentais. 
4.9 - Aperfeiçoar os mecanismos de garantia da efetividade 
da Lei de Acesso à Informação e cumprimento das decisões da 
CGU em sede recursal no âmbito do Poder Executivo Federal. 
5.3 - Aprimorar a produção de informações/conhecimentos ba-
seados na manifestação dos cidadãos em relação às políticas pú-
blicas e serviços públicos prestados, junto a ouvidores e gestores. 
9.3 - Estruturar e aperfeiçoar a governança sobre as demandas 
de desenvolvimento e manutenção das aplicações de ciências de 
dados a CGU.

MF 1.3 - Coordenar a in-
terlocução do Estado com 
organismos nacionais e 
internacionais

821338

Gestão SISOUV: 
Sistema de mo-
nitoramento de 
unidades fede-
rais1

OGU
Trim

2/2022
 

[OGU] Progra-
ma De Melhoria 
Continuada Das 
Unidades De Ou-
vidoria Do Poder 
Executivo Federal - 
Promouv - (2021)

-

4.8 – Fortalec e aprimorar canais de interloc entre cidad e Est, iclui 
criação e dissemin junto a socied e gestores, de mecanis inovad 
de promo da particip social na formul, exec e avali serviç púb. 
7.2 Desenvolver e aperfeiçoar o modelo de maturidade em 
Ouvidoria e utiliza-lo como referência para avaliação aprimora-
mento das atividades desenvolvidas pelas Ouvidorias Federais. 
7.3 - Aprimorar os procedimentos de monitoramento das Ouvi-
dorias do Poder Executivo Federal.

 
MF 1.6 - Monitorar a pro-
moção da participação 
social em defesa da socie-
dade e do Estado

919970

Sistema de Ava-
liação e Moni-
toramento de 
Programas de 
Integridade1

STPC
Trim

3/2022
Ação CGU 78

[STPC] Promoção 
da Integridade Pú-
blica

- Não informado Não informado



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

1032977
EAUD Governan-
ça

SE
Trim

3/2022
 

[DIGOV] Accou-
ntability e Ges-
tão Estratégica - 
(2022)

 
10.5 - Aperfeiçoar, integrar e internalizar os mecanismos de pla-
nejamento, monitoramento e avaliação institucional.

MG 2.6 - Monito-
rar a gestão da es-
tratégia corporativa 
MS 5.5 - Desenvolver sis-
temas

987591

Internal ização 
do Sistema de 
Clipping da EBC 
(Empresa Brasi-
leira de Comuni-
cação)

GM
Trim

2/2022
 

[ASCOM] Progra-
ma de Gestão da 
Comunicação So-
cial - (2022)

 Não informado Não informado

1003230
Atualização do 
sistema HARPO

SCC
Trim

2/2024
 

[SCC] Ações Espe-
ciais  - (2022)

 
9.2 - Otimizar o planejamento e a execução das Operações Espe-
ciais e da Fiscalização de Entes Federados.

Não informado

1031642

Solução para 
recebimento e 
armazenamento 
de grandes volu-
mes de dados

SFC
Trim

4/2024
 

[SFC] Incremento 
da capacidade da 
auditoria interna 
governamental - 
(2022)

Objetivo 16 
- Otimização 
das infraes-
truturas de 
tecnologia da 
informação

Não informado

MF 2.3 - Gerenciar au-
ditorias governamentais 
MG 1.8 - Gerenciar con-
tinuidade de negócio 
MG 3.3 - Preservar a infor-
mação e documentação 
MG 3.4 - Gerenciar a se-
gurança da informação e 
comunicações

1031671
Internalização e 
Evolução do SI-
TRICO

SFC
Trim

4/2023
 

[SFC] Incremento 
da capacidade da 
auditoria interna 
governamental - 
(2022)

 Não informado

MF 2.1 - Planejar a 
gestão do controle in-
terno governamental 
MF 2.3 - Gerenciar au-
ditorias governamentais 
MF 2.9 - Monitorar a ges-
tão de controle interno 
governamental

1031698 e-Aud Serpro SFC
Trim 

3/2023
 

[SFC] Incremento 
da capacidade da 
auditoria interna 
governamental - 
(2022)

 Objetivo 5 - 
Plataformas e 
fe r ramentas 
compartilha-
das

Não informado
MF 2.6 - Supervisionar ór-
gão de auditoria interna



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

1032812

Aprimoramen-
to de consultas 
de despesas e 
desenvolvimen-
to de visões 
integradas so-
bre a execução 
financeira e 
o r ç a m e n t á r i a 
dos recursos do 
Poder Executivo 
Federal no Portal 
da Transparência

STPC
Trim

1/2023
Ação CGU 08

[STPC] Promoção 
da Transparência 
Publica no Gover-
no Federal (Política 
de Transparência) 
-2022

 Objetivo 7 - 
Políticas públi-
cas baseadas 
em dados e 
evidências

4.1 - Aperfeiçoar as funcionalidades dos instrumentos existen-
tes, incorporar novas informações e estimular o uso e a criação 
de ferramentas pelos cidadãos.

MF 1.1 - Planejar a pro-
moção da participação 
social em defesa da socie-
dade e do Estado

1032828

Desenvolvimen-
to de solução 
tecnológica para 
automatização 
do Programa 
Time Brasil

STPC /  

[STPC] TIME Brasil 
- Transparência, 
Integridade e Par-
ticipação Social 
para as ações de 
Governo Aberto 
(2022)

Objetivo 5 - 
Plataformas e 
fe r ramentas 
compartilha-
das 

4.3 - Fomentar a adoção de práticas de governo aberto na con-
dução e execução de políticas públicas em todas as esferas go-
vernamentais.

MF 1.3 - Coordenar a in-
terlocução do Estado com 
organismos nacionais e 
internacionais

1033051

E n c e r r a m e n -
to do SISCOR 
(CGUPAD e CGU-
PJ)

CRG /  
[CRG] SISCOR - 
(2022)

 
7.4 - Aperfeiçoar a atuação do Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal (SISCOR).

MF 2.7 - Supervisionar ór-
gãos de corregedoria

1033351 Novo SeCI STPC
Trim

1/2023
Ação CGU 12 

[STPC] Ética Públi-
ca e Prevenção do 
Conflito de Inte-
resses - 2022

 
8.5 - Ampliar e aperfeiçoar as políticas de ética pública e de 
prevenção ao conflito de interesses e nepotismo.

MF 1.4 - Gerenciar ações 
de educação e serviços 
para a sociedade e o Es-
tado

1033376
ePAD - Novos 
Procedimentos e 
outras melhorias

CRG /  

[CRG] Apuração 
Direta - (2022) | 
[CRG] SISCOR - 
(2022)

 
7.4 - Aperfeiçoar a atuação do Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal (SISCOR).

MG 5.2 - Desenvolver pro-
cedimentos correcionais



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

1033378
ePAD - Super-
visão e atendi-
mento à LGPD

CRG /  
[CRG] SISCOR - 
(2022)

 Objetivo 10 
- Implementa-
ção da Lei Ge-
ral de Proteção 
de Dados no 
âmbito do Go-
verno federal

7.4 - Aperfeiçoar a atuação do Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal (SISCOR).

MG 5.2 - Desenvolver pro-
cedimentos correcionais

1033403

Perfil Profissio-
gráfico  aliado 
a competências, 
ações de desen-
volvimento, ca-
pacitação e PDP

DGI
Trim

3/2022
 

[DGI] Programa 
de Administração 
de Pessoal | [DGI] 
Programa de Ad-
ministração de 
Pessoal - (2021) | 
[DGI] Programa de 
Administração de 
Pessoal - (2022)

 
11.3 - Desenvolver ou adotar soluções efetivas para dimensio-
namento ou alocação de pessoal; mensuração e entrega de re-
sultados.

MS 1.2 - Gerenciar sele-
ção de pessoas

1033459 e-Patri Evolução SCC
Trim 

4/2023
 

[SCC] Inteligência 
e Ciência de Dados 
- (2022)

 Objetivo 7 - 
Políticas públi-
cas baseadas 
em dados e 
evidências

8.4 – Desenvolver capacidades institucionais p/ prevenção à cor-
rupção nos órgãos e entidades do Poder executivo federal por 
meio de ações voltadas à alavancagem de conhecimento e pro-
moção da inovação.

MG 5.5 - Desenvolver ati-
vidades de inteligência

1033462
Macros e Trinity 
Evolução

SCC
Trim

3/2023
Ação CGU 52

[SCC] Inteligência 
e Ciência de Dados 
- (2022)

 Objetivo 7 - 
Políticas públi-
cas baseadas 
em dados e 
evidências

8.4 – Desenvolver capacidades institucionais p/ prevenção à cor-
rupção nos órgãos e entidades do Poder executivo federal por 
meio de ações voltadas à alavancagem de conhecimento e pro-
moção da inovação.

MG 5.5 - Desenvolver ati-
vidades de inteligência

1034585
Máquina Virtual 
para o Auditlow

SFC
Trim 

4/2022
 

[SFC] Auditorias 
com expectativa 
de geração de 
benefícios finan-
ceiros e/ou não fi-
nanceiros - (2022)

 
8.1 - Ampliar a capacidade da gestão em Governança, Gerencia-
mento de riscos e Controles Internos.

MF 2.3 - Gerenciar audi-
torias governamentais



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

1034624

Infraest rutura 
para adesão de 
100 novas uni-
dades de audi-
toria do poder 
executivo federal 
no eaud

SFC
Trim

3/2023
 

[SFC] Incremento 
da capacidade da 
auditoria interna 
governamental - 
(2022)

 Objetivo 5 - 
Plataformas e 
fe r ramentas 
compartilha-
das

Objetivo 16 
- Otimização 
das infraes-
truturas de 
tecnologia da 
informação

8.1 - Ampliar a capacidade da gestão em Governança, Gerencia-
mento de riscos e Controles Internos.

MF 2.3 - Gerenciar audi-
torias governamentais

1035113

Sistema de Ge-
renciamento de 
Serviços Gover-
namentais

OGU /  

[OGU] Progra-
ma de Melhorias 
Continuadas das 
Unidades de  Ou-
vidoria do Poder 
Executivo Fede-
ral - PROMOUV - 
(2022)

 Objetivo 11: 
Garantia da 
segurança das 
p la ta fo rmas 
de governo di-
gital e de mis-
são crítica

4.8 – Fortalec e aprimorar canais de interloc entre cidad e Est, 
iclui criação e dissemin junto a socied e gestores, de mecanis 
inovad de promo da particip social na formul, exec e avali serviç 
púb.

MF 1.4 - Gerenciar ações 
de educação e serviços 
para a sociedade e o Es-
tado

1035141

Plataforma Vir-
tual dos Conse-
lhos de Usuários 
2.0

OGU
Trim 

1/2023
 

[OGU] Programa 
de Avaliação Ci-
dadão e de  Defe-
sa do usuário de 
Serviços Públicos 
- PROCID  - (2022)

 Objetivo 1 - 
Oferta de ser-
viços públicos 
digitais

Objetivo 2 - 
Avaliação de 
satisfação nos 
serviços digi-
tais

4.6 - Aperfeiçoar e expandir iniciativas para engajamento social, 
monitoramento e avaliação cidadã de serviços e polític. púb e a di-
vulgação dos canais de particip e controle social junto à sociedade. 
4.7 - Aperfeiçoar e expandir a implement. Cód. De-
fesa Usuário de Serv. Púb., incluindo a promo-
ção de boas práticas, a criação de capacid., o desen-
volv. de ferramentas e de proced. de Ouv. na Adm. Púb. 
4.8 – Fortalec e aprimorar canais de interloc entre cidad e Est, 
iclui criação e dissemin junto a socied e gestores, de mecanis 
inovad de promo da particip social na formul, exec e avali serviç 
púb.

MF 1.1 - Planejar a pro-
moção da participação 
social em defesa da socie-
dade e do Estado



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

1035191

Fala.BR – confor-
midade à LGPD 
e automatização 
de processos

OGU
Trim

3/2023
 

[OGU] Progra-
ma de  Melhoria 
Continuadas das 
Unidades de  Ou-
vidoria do Poder 
Executivo Fede-
ral - PROMOUV - 
(2022)

 Objetivo 10 
- Implementa-
ção da Lei Ge-
ral de Proteção 
de Dados no 
âmbito do Go-
verno federal

10.10 - Estruturar e internalizar a ges-
tão da segurança corporativa e da informação. 
10.11 - Aprimorar e internalizar a gestão do conhecimento. 
10.2 - Integrar a gestão de riscos à cultura, aos processos e à 
tomada de decisão como forma de agregar valor à organização 
e de se antecipar a mudanças.

MF 1.1 - Planejar a pro-
moção da participação 
social em defesa da so-
ciedade e do Estado 
MF 2.2 - Gerenciar o direi-
to de acesso à informação

1050590
Infraestrutura de 
TI para uso do 
IPED

CRG
Trim

2022
 

[CRG] Apuração 
Direta - (2022)

 Objetivo 16 
- Otimização 
das infraes-
truturas de 
tecnologia da 
informação

6.1 Promover o aperfeiçoamento e a simplificação de procedi-
mentos correcionais.

MG 5.2 - Desenvolver pro-
cedimentos correcionais

1088605

Teams como 
plataforma  - 
Implantação de 
ferramentas

DTI
Trim 

1/2023
 

[DTI] Transforma-
ção Digital 

 
13.3 - Estabelecer e aprimorar o gerenciamento dos níveis de 
serviço de TIC.

MS 5.1 - Planejar a gestão 
de tecnologia da Informa-
ção

1109290

Central de aten-
dimento a usu-
ários de TI no 
Teams

DTI
Trim 

3/2023
 

[DTI] Moderniza-
ção das soluções 
de TI - (2022)

 Não informado Não informado

1109306
Sistema de Atas 
(Apoio ao Comi-
tês)

SE
Trim 

3/2022
 

[DIGOV] Accou-
ntability e Ges-
tão Estratégica - 
(2022)

 
10.5 - Aperfeiçoar, integrar e internalizar os mecanismos de pla-
nejamento, monitoramento e avaliação institucional.

MF 1.1 - Planejar a pro-
moção da participação 
social em defesa da so-
ciedade e do Estado 
MG 1.9 - Monitorar a ges-
tão do desenvolvimento e 
inovação institucional

1109312

 Solução de vi-
deoconferência 
com tradução 
simultânea

OGU
Trim 

1/2023
 

[OGU] Progra-
ma de Formação  
Continuada - PRO-
FOCO - (2022)

 

8.2 – Aperfeiçoar os mecanismos/instrumentos de a coop. volta-
dos ao fortalec. das polít. transp., de integri. e de particip. social 
nos âmbitos federal e demais entes, envolvendo várias áreas da 
CGU.

MF 1.3 - Coordenar a in-
terlocução do Estado com 
organismos nacionais e 
internacionais



ID E-AUD TITULO

UNI-
DADE 

PROPO-
-NENTE

PREVISÃO 
DE ENTRE-

GA

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ANTI-
CORRUPÇÃO

PROGRAMAS
EGD (OBJE-

TIVO)
INICIATIVA ESTRATÉGICA CADEIA DE VALOR

1109319
Expansão da So-
lução Power BI

DTI /  
[DTI] Moderniza-
ção das soluções 
de TI 

 Objetivo 7 - 
Políticas públi-
cas baseadas 
em dados e 
evidências

13.3 - Estabelecer e aprimorar o gerenciamento dos níveis de 
serviço de TIC.

MS 5.1 - Planejar a gestão 
de tecnologia da Informa-
ção

1109321
Solução para 
gestão de 
e-mails

OGU
Trim 

4/2023
 

[OGU] Programa 
de Avaliação Ci-
dadão e de  Defe-
sa do usuário de 
Serviços Públicos 
- PROCID  - (2022)

 

4.2 - Proporc./ampliar a utilização das ferram., aperfeiç capac. 
gerenc. dos agentes púb. fed. e demais entes federat objetivando 
aprimoramento políticas de transp., integridade e particip. social. 
4.5 - Promover boas práticas, ferramentas e proce-
dimentos com vistas a incentivar a transparência e o 
controle social em todas as esferas governamentais. 
4.8 – Fortalec e aprimorar canais de interloc entre cidad e Est, 
iclui criação e dissemin junto a socied e gestores, de mecanis 
inovad de promo da particip social na formul, exec e avali serviç 
púb.

MF 1.1 - Planejar a pro-
moção da participação 
social em defesa da so-
ciedade e do Estado 
MF 1.2 - Coordenar a inter-
locução do Estado com a 
sociedade civil organizada 
MF 1.3 - Coordenar a 
interlocução do Estado 
com organismos na-
cionais e internacionais 
MF 2.2 - Gerenciar o direi-
to de acesso à informação

(1) Projeto remanescente do PDTI 2020 - 2021



Contratações

O estabelecimento de metas para o portfólio de projetos de contratação está vinculado à disponibilidade orçamentária do órgão e à capacidade de contra-
tação por exercício. As necessidades de novas contratações para viabilizar o alcance de objetivos de projetos e as de manutenção de objetos que já suportam 
os serviços de TI estão inseridas na tabela a seguir:

ID E-AUD TITULO
UNIDADE 
PROPO-
NENTE

PROGRAMAS EGD OBJETIVO

907473 Contratação - Serviço de Inovação Aberta Assistida1 DTI [DTI] Transformação Digital  Objetivo 8 - Serviços públicos do futu-
ro e tecnologias emergentes

840913 Contratação - Service Desk1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

840919 Aquisição - Servidores de Rede Tipo Rack (Sede)1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

840920 Contratação – Serviço de sustentação de infraestrutura de TI1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

841964 Contratação - Solução de Videoconferência1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

842325 Contratação - Duplo fator de autenticação - 2FA1 DTI [DTI] Segurança Cibernética
 Objetivo 11: Garantia da segurança 
das plataformas de governo digital e 
de missão crítica

878494 Aquisição - Ferramentas Forense1 SCC [SCC] Inteligência e Ciência de Dados  Objetivo 8 - Serviços públicos do futu-
ro e tecnologias emergentes

892558 Contratação - Serviço de suporte técnico especializado para AWS1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI  

905137 Contratação - Ferramenta Microsoft Azure DevOps Services1 DTI  [DTI] Modernização das soluções de TI  Objetivo 8 - Serviços públicos do futu-
ro e tecnologias emergentes

908411 Contratação de solução corporativa para infraestrutura de containers1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

907533 Contratação de Créditos Azure1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

937434 Contratação - Infraestrutura de armazenamento1 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI  Objetivo 16 - Otimização das infraes-
truturas de tecnologia da informação

937713 Contratação - Substituição dos storages V71 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1069129 Aquisição e implantação de novos conjuntos de CPU+Monitor, modelo 
padrão (ATA do ME) DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1109290 Contratação - Central de atendimento a usuários de TI no Teams DTI [DTI] Modernização das soluções de TI -



ID E-AUD TITULO
UNIDADE 
PROPO-
NENTE

PROGRAMAS EGD OBJETIVO

1109306 Contratação - Sistema de Atas (Apoio ao Comitês) SE [DIGOV] Accountability e Gestão Estraté-
gica - (2022) -

1109310 Contratação - Sistema de Recepção e Estacionamento DGI [DGI] Segurança Física - (2022) -

1109312 Contratação - Solução de videoconferência com tradução simultânea OGU [OGU] Programa de Formação  Continua-
da - PROFOCO - (2022) -

1109319 Contratação - Expansão da Solução Power BI DTI [DTI] Modernização das soluções de TI - 
(2022)

Objetivo 7 - Políticas públicas baseadas 
em dados e evidências

1109321 Contratação - Solução para gestão de e-mails OGU
[OGU] Programa de Avaliação Cidadão e 
de  Defesa do usuário de Serviços Públi-
cos - PROCID  - (2022)

-

937776 Contratação - Solução de Antispam DTI
[DTI] Sustentação das soluções de TI - 
Geral - Custeio | [DTI] Sustentação das 
soluções de TI - Geral (2022)

-

1065862 Contratação - Novo Serviço de Nuvem DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI  Objetivo 16 - Otimização das infraes-
truturas de tecnologia da informação

1065863 Contratação: Serviço de Colocation e Infovia DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1066822 Contratação - Suporte da solução de acesso remoto para suporte técnico DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1066849 Contratação: Links de Internet DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1066860 Contratação: Serviços de Rede WAN da CGU DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068849 Contratação: Licenciamento MS para Escritório Digital e outros serviços DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068853 Contratação: Switches DataCenter e Software de Gerência DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068868 Contratação:  Suporte Técnico para Equipamento Storage marca Huawei DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068875 Contratação: Serviço de outsourcing de impressão DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068878 Contratação: Rede WI-FI DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068888 Contratação: Solução de backup da CGU DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI
 Objetivo 11 - Garantia da segurança 
das plataformas de governo digital e 
de missão crítica

1068895 Contratação: Serviço de suporte técnico para as fitotecas IBM 4300 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -



ID E-AUD TITULO
UNIDADE 
PROPO-
NENTE

PROGRAMAS EGD OBJETIVO

1068943 Contratação: Solução de Desktops virtuais e suporte técnico para licencia-
mento Citrix DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068953 Contratação: Licenças para renovação do suporte técnico e direto de atua-
lização de software de virtualização VMWare DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068961 Contratação - Certificados Digitais SSL A1 (2022) DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068974 Contratação: Certificados Digitais SSL A1 (2023) DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1068979 Contratação - Certificados Digitais A3 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1069045 Aquisição - Notebooks DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1069054 Aquisição - Computadores avançados DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1069063 Contratação: Serviço de Telefonia IP DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1087638 Contratação: Substituição dos switches core do Datacenter DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1109317 Contratação - Serviço de Captcha DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1109328 Aquisição - Licenças de software fotogramétrico para geração de modelos 
2D e 3D SFC [SFC] Incremento da capacidade da audi-

toria interna governamental - (2022) -

1110802 Aquisição de Tokens para emissão de certificação digital em 2022 e 2023 DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1136120 Contratação de serviços de projeto e manutenção de software com práticas 
ágeis DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1144342                Contratação - Interconexão de alta velocidade entre nuvem AWS e Sede DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1174031 Suporte de licenças e Suporte do fabricante HPSM DTI [DTI] Sustentação das soluções de TI -

1174379 Parceria para implementação do InovaCGU (com a ENAP) DTI [DTI] Transformação Digital Objetivo 8 - Serviços públicos do futuro 
e tecnologias emergentes

849999 Software de Engenharia arquitetura e construção para implantação do BIM DGI
[DGI] Infraestrutura e Modernização das 
unidades da CGU - Sede e Superinten-
dências Regionais - (2022)

-

1207973 Contratação de Software de Edição Gráfica ASCOM [DTI] Modernização das soluções de TI - 
(2022) -

(1) Projeto remanescente do PDTI 2020 - 2021


