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CURRÍCULO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Hugo Ataides Gomes 

Cargo comissionado: Coordenador de Licitações e Contratos 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO 

Descrição: Licenciatura em Física. Universidade de Brasília (UnB). Conclusão em 2018. 

 

PÓS GRADUAÇÃO 

Descrição: 

• Liderança e Desenvolvimento de Equipes pelo Centro de Estudos de Especialização e Extensão 

(Cenes). Conclusão em 2021. 

• MBA Executivo: Planejamento, Financiamento e Governança Pública pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV. Em andamento. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Servidor público de carreira da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) desde 

2013, exerceu atividades de gestão patrimonial e almoxarifado, planejamento de contratações e fiscalização 

de contratos. Em 2018, foi designado para assumir a chefia do Serviço de Patrimônio e Almoxarifado 

(SEPAT) e participou da implementação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS), além de 

fiscalizar contratos de terceirização de mão de obra. Em 2019, foi designado para assumir a chefia da 

Divisão de Logística (DILOG), bem como para o encargo de substituto da Coordenação-Geral de Suporte 

Logístico e Tecnologia da Informação (CGSLTI), onde foi o principal responsável pelo planejamento de 

contratações públicas, gestão de patrimônio e almoxarifado, gestão documental e do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), participação em equipe de apoio aos pregoeiros, analista de propostas em pregões 

eletrônicos, elaboração de estudo técnico preliminar, termo de referência e gerenciamento de riscos, gestão 

da conta vinculada e pagamento pelo fato gerador, aplicação de penalidades em fornecedores, gestão de 

atas de registro de preços. Em 2021, foi designado para assumir a Coordenação de Licitações e Contratos 

(CLIC), onde se encontra até o momento, e é responsável por coordenar todas as ações relacionadas a 

licitações e contratações no âmbito da Autarquia. Complementarmente, fez parte do Núcleo para Assuntos 

Disciplinares (NAD) durante aproximadamente 2 anos, exercendo atividades relacionadas à correição, 

corregedorias, direito disciplinar e faz parte de grupo de trabalho destinado a promover a reestruturação da 

carreira dos servidores da SUDECO. Também exerce a substituição eventual das atividades de 

conformidade de registros de gestão, participou do grupo de sustentabilidade da Superintendência e já foi 

ordenador de despesas substituto desta Autarquia. 


