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ATA / RELATÓRIO DAS AÇÕES REFERENTES AOS ITENS DE COMPETÊNCIA 
DA DIRETORIA FINANCEIRA, DIRETORIA-GERAL E DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Informações Gerais 

Data: 1º de fevereiro de 

2022 
Horário: 15h às 17h Local: Aplicativo Zoom 

 

Participantes:  

Ana Flávia Ferreira Antunes - Coordenadora de Acompanhamento e Controle da DPI 

Elma Guimarães - Secretária da CPL -representante da Comissão Permanente de 

Licitação. 

Mislene Medrado de Oliveira Borges – Diretora de Planejamento e Inovação - DPI 

Noêmia Marques Marega – Diretora da Divisão de Contabilidade, representante da 

Diretoria Financeira.  

Patrícia Maia da Silveira – Assessora Jurídica, representante da Diretoria-Geral. 

 

Objetivo da Reunião/Pauta 

Analisar os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás 

– TCE referente aos itens de competência da Diretoria Financeira (Proad  

202112000308020), Diretoria-Geral e Licitações (202112000308434). 

Desenvolvimento da Reunião e Deliberações  

  Mislene abriu a reunião explicando que desde a publicação do resultado 

preliminar do Prêmio Goiás Mais Transparente em novembro de 2021, a DPI 

intensificou as reuniões para melhorias com as áreas, considerando que a cada ano 

o grau de exigência dessas premiações aumenta e que em muitos casos, serão 

necessários ajustes e possíveis contratações de sistemas, o que demandará mais 

tempo. Logo após, Ana Flávia compartilhou a tela do Sistema SISLAI da CGE que 

consta os apontamentos do TCE e foram analisados item a item: 
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1- Subitem 3.8.3 e 3.9.1 e 3.9.2: Existência de histórico das informações (pelo 

menos 3 anos) 

 

 

 
 

 

Histórico: Reunião do dia 03/12/2021: Para este item, Cristiano e Noêmia informaram que foram 

casos pontuais em que o sistema não reconheceu o arquivo correto e, portanto, não puxou o arquivo 

do documento para publicação, considerando que o sistema faz a varredura, de acordo com o nome 

do arquivo do documento. Nos casos das concessionárias, não são realizados contratos. Deliberação: 

O Diretor da Divisão de Controle Financeiro de Contratos e Convênios fará um levantamento dos 

últimos 3 anos, para verificar inconsistências e variáveis dos contratos, em especial das 

concessionárias. Analisará também os contratos que ainda estão sem o nome dos gestores no 

sistema. 

Informações atuais:  Noêmia informou que a Divisão de Controle de Financeiro de 

Contratos e Convênios está analisando as pendências. Deliberações: 1) Noêmia irá 

peticionar a informação atualizada nos próximos dias. 
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2– Subtitem 3.10.4: Cargo do beneficiário: 

 

 

 

 

Histórico: Reunião do dia 03/12/2021: Erro no sistema SIEDOS que só inseria os nomes dos cargos 

efetivos e comissionados (os cedidos e colaboradores eventuais não estavam sendo publicados). Já 

foi aberto chamado de nº 1554 para a empresa SIEDOS corrigir a inconsistência (documento evento 

4). 

Informações atuais: Noêmia informou que já foram feitas as correções e que estão 

na fase de validação. Deliberações: 1) Noêmia irá peticionar informando o resultado 

das correções, nos próximos dias. 

3) Subitem 3.6.3: Informações relacionadas a Restos a Pagar: 
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Histórico: Reunião do dia 03/12/2021: Não houve entendimento sobre este item. Após a publicação 

do resultado do Prêmio, será solicitada uma reunião com o TCE/GO para verificarmos o modelo ideal 

para que a Diretoria Financeira providencie as alterações. 

Informações atuais:  Ana Flávia entrou em contato com a servidora Vera Zandonadi 

do TCE. Informou que é possível realizarmos a reunião, mas que é necessário que 

enviemos antecipadamente quais são as dúvidas. Deliberações: 1) Ana Flávia e 

Noêmia irão elaborar listagem de dúvidas para agendar a reunião com a equipe do 

TCE. 

 

 

4)Subitem 3.5: Previsão dos valores da receita: 
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Histórico: Reunião do dia 03/12/2021: Para este item, Noêmia acredita que o TCE não observou a 

aba QDD. Aguardaremos o resultado do recurso para analisar quais serão as providências 

necessárias, bem como agendar uma reunião com o TCE/GO para tirarem dúvidas. 

Informações atuais: O item foi “***REAVALIADO*** 

Disponibilizar previsão dos valores da receita.” Deliberações: 1) Noêmia irá solicitar 

a área competente, Divisão de Programação Orçamentária, para analisar as 

mudanças pertinentes e/ou participar da reunião com o TCE para dirimir as dúvidas. 

 

 

5) Dispensa e Inexigibilidade de Licitações: 

 

Histórico: Reunião do dia 03/12/2021: Com o intuito de atendermos o CNJ e o TCE/GO, em 2019 e 

2010 foram disponibilizadas as informações no link https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-

contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/dispensa-e-inexigibilidade-de-licitacao, considerando a 

exigência da publicação do Ato de Autorização e Ratificação do Presidente e que o sistema SISCON 

não dispõe dessa “coluna”. Porém, para concentrar essas publicações na mesma página que os 

demais contratos, o servidor Cristiano verificará com a área técnica NTSA sobre a possibilidade de 

adicionar essas duas informações no referido sistema, para contemplar esse item por completo. 
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Informações atuais: “Informar o procedimento licitatório, bem como a sua dispensa 

ou inexigibilidade (TCE – avaliação de 2021)”. O pedido não foi debatido com o NTSA. 

Observamos que em virtude de as publicações estarem publicadas em locais 

distintos, houve erro de interpretação pela Comissão Avaliadora do Prêmio. Mesmo 

após argumentação no Recurso que as informações eram publicadas corretamente 

e que inclusive foram aprovadas anteriormente pelo próprio TCE e pelo CNJ, não 

obtivemos êxito na referida pontuação. Deliberações: 1) Diretoria Financeira, com 

auxílio da Diretoria-Geral, solicitará ao Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Aldo Sabino, 

via Proad,  o pedido de prioridade para que o NTSA  crie o item “DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM RATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE” no 

SISCON; 2) Concomitantemente, a Diretoria-Geral acrescentará no despacho 

formalizado de encaminhamento à Diretoria Financeira, a informação para que seja 

realizado o registro no sistema de contratos a publicação dos seguintes documentos: 

despacho de autorização, que autoriza a contratação, despacho do Presidente, que 

ratifica a contratação e o Termo de Referência ou Projeto Básico, quando houver. 3) 

Com intuito de auxiliar a Diretoria Financeira, a Diretoria-Geral atualizará no Sistema 

de Contratos o acervo dos últimos 3 anos. Patrícia solicitará o acesso para o referido 

sistema. 4) Após o item estar ativo no SISCON, Diretoria-Geral solicitará ao NTIID, 

que seja criado o referido item na página https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-

contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/contratos-ativos. 
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6) Dispensa e Inexigibilidade de Licitações - Existência de histórico das 

informações (pelo menos 3 anos): 

 

 

 

Informações atuais: “Apresentar histórico das informações (pelo menos 3 anos) – 

TCE- Avaliação 2021)”. Deliberações: 1) Item já consta atualizado no site: 

https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/dispensa-e-

inexigibilidade-de-licitacao . 

 

7) Atas de Adesão - SRP (Atas aderidas pelo TJGO): 

 

Reunião do dia 03/12/2021: Cristiano informou que não há fluxo definido para que essas informações 

cheguem até a Diretoria Financeira. Também teria que ser feito ajustes no sistema Siscon para 

constar essas publicações. Ana Flávia agendará uma reunião com a Diretoria-Geral para tratarem 

sobre esse item específico. Assim, definiram que nova reunião deverá ser realizada no início de 

janeiro para validarem todos os ajustes já realizados. 

Informações atuais: “Disponibilizar, além da Ata de Registro de Preços emitida pelo 

órgão gerenciador, o Termo de adesão ou extrato de adesão ou documento similar, 

a fim de que seja possível identificar o objeto, quantidade e valor das aquisições, na 

condição de órgão não participante/carona (TCE – avaliação de 2021)”. Patrícia 

informou que já foi solicitado ao Ntiid as modificações na página 
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https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/atas-aderidas-

pelo-tjgo para conter os seguintes itens: Atas de Adesão; Autorização 

Adesão/Contrato ou Documento Similar; Deliberações:  1) Após a análise detalhada 

das informações no sistema SISLAI da CGE onde consta as observações de cada 

item do referido Prêmio, entendemos ser necessário acrescentar mais uma 

informação para que conste a quantidade, especificações e valores de cada item 

aderido. Assim, a servidora Patrícia fará novo pedido ao Ntiid, solicitando incluir outra 

coluna com a documentação de autorização do órgão gerenciador da ata, que 

contempla todas essas informações citadas.  

 

 

8) Licitações: Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar 

dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos: 
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 Informações atuais: “Disponibilizar ferramenta de pesquisa específica no próprio 

site (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando 

filtros específicos) – TCE-Avaliação 2021”. Ana Flávia informou que o TCE não 

considerou efetiva a forma com estamos publicando. A explicação do TCE é que o 

intuito da Transparência é ter a informação publicada, bem como ser de fácil acesso 

e navegabilidade para o Cidadão. Assim, considerando que as publicações são 

realizadas por uma planilha em formato HTML e que, em reuniões para os Prêmios 

anteriores fomos informados pelo NTSA que não era possível melhorias, restou-se 

confirmado a necessidade de criação/contratação de um sistema/módulo de 

licitações. Deliberações: 1) Elma iniciará os estudos de contratação, pesquisando 

as opções de sistemas que atenderia a exigência do CNJ e do TCE, bem como, em 

conjunto com a equipe de Planejamento de Contratações da Diretoria de Tecnologia 

e da Informação, verificará o aspecto técnico dos sistemas, para que as 

configurações possam comunicar com o sistema de contratos. Logo em seguida, 

peticionará no Proad um pedido de contratação, informando a urgência e a 

necessidade para atendermos as Premiações de Transparência do CNJ e do 

TCE/GO.  

Eu, Ana Flávia Ferreira Antunes, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme 

segue assinada digitalmente por todos os participantes. 
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ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES
COORDENADOR(A)
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA DPI (ANTIGA GESTÃO DA QUALIDADE)
Assinatura CONFIRMADA em 03/02/2022 às 18:17
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MISLENE MEDRADO DE OLIVEIRA BORGES
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI (ANTIGA SGE)
Assinatura CONFIRMADA em 04/02/2022 às 14:01
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NOEMIA MARQUES DIOLINDO MAREGA
DIRETOR(A) DE DIVISÃO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Assinatura CONFIRMADA em 04/02/2022 às 09:43
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ELMA GUIMARAES 
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 03/02/2022 às 18:23
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PATRICIA MAIA DA SILVEIRA
SECRETÁRIA (O) EXECUTIVA (O) DE DIRETORIA DE ÁREA
ASSESSORIA JURÍDICA I - DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 04/02/2022 às 11:47


