Nº Processo PROAD: 202003000217065

Coordenadoria de Gestão da Qualidade

Nº 0
ATA DE REUNIÃO
Informações Gerais
Data: 23/04/2020

Horário: 14h

Local: Aplicativo Zoom

Participantes:
ANA FLÁVIA F. ANTUNES – Coordenadora de Gestão da Qualidade e representante da
Diretoria de Planejamento Estratégico- DPE para o acompanhamento do Ranking da
Transparência (Decreto n° 2566/2019, DJ nº 243/2020 e Portaria nº 01/2020).
ELMA GUIMARÃES – representante da Secretaria da Comissão de Licitação na Comissão
Permanente da Gestão da Informação e Transparência ;
PATRÍCIA MAIA DA SILVEIRA – Secretária-Executiva da Diretoria-Geral e Presidente da
Comissão Permanente da Gestão da Informação e Transparência;

Pauta
Reunião com o objetivo de apresentar as necessidades de melhoria do Portal
da Transparência de acordo com a Resolução CNJ n. 215/2016 e Portaria n°
67/2020.
Desenvolvimento da Reunião


Ana Flávia informou sobre o envio por e-mail de sugestão de planilha a ser
disponibilizada na área de Licitações, com informações complementares para
ajustar as solicitações dos itens 43 ao 48;



Elma se dispôs a separar os arquivos das licitações em pdf já publicados do
ano de 2020 e republicar separadamente, em links separados;



Elma informou quanto a necessidade de adequação da forma de envio do
edital pela Assessoria de Elaboração de Editais, para que nos próximos, já
enviem com arquivos separados, de acordo com a Portaria n° 67, evitando-se
assim, o retrabalho;
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Ana Flávia sugeriu que, enquanto não tiver um modelo instituído pelo tribunal
de “Estudos Técnicos Preliminares”, informar apenas com os dos processos
da Diretoria de Informática, anexando o DOD - Documento de Oficialização
de Demandas;



Elma lembrou que a nova Divisão de Termo de Referência elaborou um
documento padrão que está sendo utilizado nos novos processos;



Para cumprir com o item 44 (íntegra da informação conclusiva sobre o “Valor
Estimado da Licitação”), foi deliberado que a publicação do “Controle de
Fornecedores” e do “Mapa Geral e Estimativo” elaborado pela Divisão de
Compras, supre a solicitação do CNJ;



Patrícia esclareceu que provavelmente o novo sistema contemplará essas
informações de uma forma mais automatizada e que em curto prazo de
tempo, o trabalho será executado de forma efetiva;



Patrícia informou que o início do curso do novo sistema será no início de
maio;



Ana Flávia informou que, como o CNJ não informou em qual data específica
de maio será cobrada essas informações, teremos que trabalhar com a data
provável de 05 de maio de 2020 e que não é possível esperar melhorias pelo
sistema.



Ana Flávia esclareceu que, como o CNJ antecipou quase dois meses com a
solicitação, será necessário que todos preencham a planinha enviada com os
links que comprovam as informações solicitadas por item, e que, a própria
equipe da Gestão da Qualidade inserirá as informações no Sistema SGE
Transparência – Ranking da Transparência 2020, para validação de cada
área competente;
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Deliberações/Plano de Ação


Elma :
1. avaliará com a informática qual será a melhor de forma de mudar o
sistema para atender essa demanda em curto prazo;
2. fará

a

substituição

dos

arquivos

para

atender

a

publicação

separadamente;
3. alinhará com a equipe da Assessoria de Elaboração de Editais para que o
envio para a CPL seja separado por arquivo de acordo com a nova
planilha;


Ana Flávia:

1. auxiliará no contato com a informática informando os itens que serão “linkados” no
Portal da Transparência;
2. atualizará o sistema SGE Transparência – Ranking da Transparência 2020 para
que a CPL valide as informações que serão enviadas ao Conselho Nacional de
Justiça - CNJ.
Participantes

Assinatura

Ana Flávia F . Antunes
Elma Guimarães
Patrícia Maia da Silveira
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ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE GESTAO DA QUALIDADE DA SGE
Assinatura CONFIRMADA em 23/04/2020 às 19:44

PATRICIA MAIA DA SILVEIRA
SECRETÁRIA (O) EXECUTIVA (O) DE DIRETORIA DE ÁREA
SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 24/04/2020 às 08:45

ELMA GUIMARAES
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 24/04/2020 às 16:08

