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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

ATA DE REUNIÃO

Ata da 56ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO,
realizada em 8 de novembro de 2017, em Brasília (DF).

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2017, com início às 9h00, nas dependências da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), no SBN, Quadra 01, Bloco F, Edifício
Palácio da Agricultura, na sala de reunião do 20º andar, em Brasília (DF), sob a presidência do Sr. Marcio
Scatena Villar, superintendente substituto da Sudeco, realizou-se a 56ª Reunião Ordinária da Diretoria
Colegiada da SUDECO, secretariada pela servidora Simone de Pina Zorzal Sarmento. A reunião contou
com a presença dos seguintes membros da Diretoria Colegiada: o Sr. Claudemir Ribeiro, diretor
substituto de Administração (DA); o Sr. Roberto Postiglione de Assis Ferreira Junior, diretor de
Planejamento e Avaliação (DPA); e o Sr. Edimilson Alves, diretor de Implementação de Programas e de
Gestão de Fundos (DIPGF). Participaram da reunião, também, o Sr. Aluizo Silva de Lucena, procurador-
chefe da Procuradoria Federal/Sudeco; a Sra. Sônia Maria Souto, auditora-chefe da Sudeco; a Sra.
Márcia Castro, assessora do Gabinete; o Sr. Sérgio Magno Carvalho de Souza, coordenador-geral
substituto de Articulação, Planos e Projetos Especiais, da DPA; o Sr. Eliel Mendes, coordenador-geral de
Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas, da  DA; o Sr. Carlos Sousa, coordenador de
Recursos Humanos; e os servidores Valéria Maria Lopes, Maria Alice Gifoni, Carlos Henrique Araújo
Filho, Michel Alexandre Turco e Diego Nascimento Rodrigues. O Sr. Antônio Carlos Nantes de
Oliveira cumprimentou os presentes e informou que teria de ir a um compromisso que, apesar de não ter
sido agendado anteriormente, não poderia deixar de comparecer. O Sr. Marcio Villar, como
superintendente substituto, assumiu a presidência da reunião e declarou aberta a reunião. Na sequência, o
superintendente substituto colocou em discussão a dispensa da leitura da ata da 55ª Reunião Ordinária da
Diretoria Colegiada, realizada em 11 de outubro de 2017, que foi consentida pelos demais. Logo após,
colocou em votação a sua aprovação. Aprovado por unanimidade. O superintendente, então, solicitou à
Sra. Marcia Castro que o secretariasse na leitura da pauta da reunião cujos itens estão descritos a seguir.
ORDEM DO DIA. 1. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.1 CONTRATAÇÕES DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO - a Sra. Marcia Castro fez a leitura dos itens. 1) Contratação de empresa
especializada para confecção de materiais gráficos (59800.002813/2017-18; Pregão Eletrônico; valor
estimado em R$ 281.060,30; área demandante: ASCOM) – Como não houve manifestação para discussão
do tema, este foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade; 2) Distribuição, pela EBC –
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de
interesse da SUDECO (59800.002709/2017-23; Inexigibilidade de Licitação; valor estimado em R$
75.040,00; área demandante: Licitação) – Como não houve manifestação para discussão do tema, este foi
colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 1.2 PRORROGAÇÕES DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO – 1) Prestação de serviços de impressão corporativa com acesso via rede local
(contrato nº 02/2016-SUDECO; 59800.000979/2014-57; R$ 63.799,20; fim da vigência: 04/03/2018) –
Não houve manifestação para discussão do tema. Aprovado por unanimidade; 2) Prestação, pela ECT de
serviços e vendas de produtos (contrato nº 05/2015-SUDECO; 59800.000945/2014-62; R$ 13.596,00;
fim da vigência: 26/03/2018) – Como não houve manifestação para discussão do tema, este foi colocado
em votação. Aprovado por unanimidade. EXTRA PAUTA. O Sr. Marcio Villar informou que a Diretoria
de Administração gostaria de colocar um item como extra pauta e perguntou aos membros presentes se
todos concordavam com a inclusão para deliberação. Autorizado. Prestação de serviços continuados de
copeiragem (contrato nº 16/2015; 59800.000079/2015-91; valor estimado em R$ 723.723,00; fim da
vigência: 23/11/17) – A Sra. Sônia Souto questionou o motivo da demora na prorrogação. O Sr. Claudemir
Pita esclareceu que se tratava de uma prorrogação por 90 (noventa) dias, mas que havia alinhado com sua
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equipe que não mais fariam prorrogação por esse período, mas sim por 12 (doze) meses daqui em diante.
Complementou dizendo que o processo já estava em análise pela Procuradoria/Sudeco. O Sr. Aluizo
Lucena disse que se tratava de uma renovação normal e de procedimento regular. Então, o Sr. Marcio
Villar colocou o item em votação. Aprovado por unanimidade. O superintendente substituto aproveitou o
item da DA para externar sua preocupação com a inexistência de contratação de empresa de eventos. O Sr.
Claudemir Pita informou que a ideia era “pegar carona” na licitação do Ministério da Integração Nacional
(MI), mas que o ministério não havia dado prosseguimento ao processo licitatório, pois estava utilizando o
contrato do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI), em que usava o serviço e pagava por meio de
Termo de Execução Descentralizada - TED. Disse que quando foram cobrar o processo licitatório ao MI,
este informou que levaria ainda cerca de seis meses para sua finalização, e que, como a Sudeco não
poderia esperar, em reunião com ASCOM, decidiu-se por também tentar utilizar o contrato do MCTI até a
conclusão do processo. ASSUNTOS DE ORDEM GERAL. DPA – Planejamento Estratégico (PE): o
Sr. Roberto Postiglione cumprimentou os presentes e informou que os trabalhos relacionados ao PE já
haviam iniciado e que o nível técnico estava muito bom. Reportou que o número de presentes não foi o
ideal, uma vez que não houve a presença de todos os indicados pelas diretorias, principalmente de setores
mais críticos. Assim, reforçou que estes não se ausentem mais nos próximos encontros, pois serão
iniciadas fases mais críticas que incluiriam desenhos de sistemas e fluxos. Explicou que a ENAP apenas
orienta, mas é a Sudeco quem realiza. O Sr. Marcio Villar citou os servidores do Gabinete que haviam sido
indicados e que havia sido informado da importância de sua participação, mas que não havia conseguido
comparecer, entretanto, comprometeu-se que tentaria participar dos próximos encontros. Grupo de
trabalho para criação da "Cartilha Interna de Segurança da Informação e Comunicação": o diretor
da DPA informou que a cartilha já estava finalizada, portanto dentro do prazo estabelecido para sua
confecção, que terminaria em 10 de novembro do presente ano, e que esta seria disponibilizada aos setores
após aprovação. Disse que a cartilha estava em processo de modelagem. Citou a dedicação e competência
da servidora Maria Alice Gifoni na execução do trabalho, parabenizando-a pelo resultado. Também,
agradeceu a servidora Valéria Lopes por suas contribuições na elaboração do texto. Por fim, colocou-se à
disposição de todos para eventuais questionamentos. O Sr. Marcio Villar também agradeceu às servidoras.
O Sr. Roberto Postiglione pediu novamente a palavra para também salientar a preocupação de sua diretoria
com relação ao contrato de eventos citado anteriormente, enfatizando que, na gestão do Sr. Antônio
Nantes, a Sudeco estava ocupando um espaço importante e que, portanto, precisaria de ter um bom nível
de participação em eventos. Citou o Fórum Internacional da Água, que ocorrerá em Brasília, para o qual a
Sudeco foi convidada e que, portanto, precisaria de um estande. Citou, ainda, uma conferência sobre APLs
em que participou juntamente com o Sr. Edimilson Alves, enfatizando que a Sudeco deveria ter
participado inclusive da mesa principal. Concluiu pedindo definição de como melhor se apresentar nesses
eventos e, portanto, não deixar passar as oportunidades. O superintendente substituto enfatizou o
crescimento da visibilidade da autarquia. Ainda no tema, pediu que o servidor Michel Turco e o Sr.
Claudemir Pita providenciassem a confecção de banners com uma arte que pudesse ser aproveitada por
toda a Sudeco em oportunidades futuras, pois, cada vez mais a Sudeco seria chamada para participar de
eventos. O diretor da DPA citou a possibilidade de se fazer dispensa de licitação para as contratações ainda
este ano, pois os valores praticados geralmente estavam abaixo de oito mil reais. O Sr. Marcio Villar disse
que não via problemas desde que de acordo com a lei. O Sr. Claudemir Pita lembrou que alguns eventos já
haviam sido realizados este ano utilizando-se parte desse limite. A Sra. Sônia Souto lembrou que, em um
único exercício, não acontecem apenas dois ou três eventos, ainda mais na atual situação da Sudeco. Disse
que alguns eventos já foram realizados com base na dispensa de licitação e que, daqui em diante, o ideal
seria evitar isso e fazer uma licitação mais detalhada que atendesse melhor a Sudeco. Ainda, informou que
havia conversado com o procurador Aluizo Lucena e que havia entrado em consenso de que o ideal seria
não fazer por dispensa de licitação, mas sim o processo licitatório. O Sr. Roberto Postiglione disse que
entendia o posicionamento da auditora, mas disse que ainda ocorreriam eventos este ano, citando o convite
feito pela Conselho Federal de Administração à Sudeco, em data ainda a ser marcada, em que o
superintendente da Sudeco sentar-se-á mesa e terá fala. Falou que haveria um espaço para estande da
Sudeco durante o evento. Portanto, perguntou à auditora como resolveria essa demanda.  A Sra. Sônia
Souto disse que, diante da importância para a Sudeco, que o processo dessa contratação fosse
minimamente detalhado, inclusive inserindo as informações referentes à pretendida adesão à ata do MI
que não teve continuidade e também citando a crescente participação da Sudeco em eventos importantes.
O procurador Aluizo Lucena sugeriu que fosse realizada reunião para debater melhor o assunto. O Sr.
Claudemir Pita pediu a palavra para comunicar a conclusão, homologação e publicação da licitação de
Apoio Administrativo, agradecendo à equipe de pregoeiros, à logística, aos procuradores Aluizo Lucena e
Sávio Ramos, à auditoria, e a toda equipe da DA pelo sucesso obtido na contratação. Com a palavra, o Sr.
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Marcio Villar comunicou aos presentes a criação da “biblioteca virtual” no site da Sudeco, utilizando-se a
base do “Sudeco em Rede”, uma ideia do Sr. Antônio Nantes. Disse que o espaço servirá à população para
divulgação de obras, livros e eventos produzidos no Centro-Oeste. Citou uma artista de Flores de Goiás
que possui obra escrita, mas que ainda não conseguiu publicá-la, e que o disponibilizará no portal. Citou,
também, o grande número de trabalhos existentes sobre o folclore e a cultura da região. Ainda, informou
que será criada uma comissão para triagem do que será disponibilizado no site. Para finalizar, disse que a
máscara do portal já estava pronta, mas aberta a sugestões e, então, agradeceu a Leonardo Neto, Ellen
Barbosa, Valéria Lopes e Leila Santana pelo trabalho. A Sra. Sônia Souto pediu a palavra para informar
que estava em andamento uma auditoria no FCO pela CGU, cujo prazo para resposta era até o final de
novembro. Assim, pediu total apoio da equipe da DIPGF, que é a responsável na Sudeco pelo FCO. O Sr.
Claudemir Pita, referindo-se novamente ao processo de contratação de Apoio Administrativo, disse que
não poderia deixar de registrar o apoio dado pelo chefe de gabinete da Sudeco ao dar liberdade na
condução de todo o processo licitatório. Finalizou agradecendo, também, à assessora do Gabinete, Marcia
Cristina, e a todo o gabinete pelo suporte. O Sr. Marcio Villar disse que era resultado de trabalho em
equipe. Simone de Pina Zorzal Sarmento, lavrei a presente ATA que, depois de aprovada, assinarei com
todos os membros da Diretoria Colegiada acima nominados, a auditora-chefe da SUDECO e o procurador-
chefe da SUDECO, em cumprimento às formalidades legais e regulamentares.
////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 Antônio Carlos Nantes de Oliveira

Superintendente 
 

Claudemir Ribeiro Pita

Diretor Substituto de Administração 
 

Roberto Postiglione de Assis Ferreira Junior

Diretor de Planejamento e Avaliação 
 

Edimilson Alves

Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos 
 

Sônia Maria Souto

Auditora-Chefe da SUDECO 
 

 Aluizo Silva de Lucena

Procurador-Chefe da SUDECO 
 

Simone de Pina Zorzal Sarmento 
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Edimilson Alves, Diretor de Implementação de
Programas e Gestão de Fundos, em 20/11/2017, às 10:20, conforme Decreto N.º 8.539 de
08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Simone de Pina Zorzal Sarmento, Chefe de Divisão, em
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20/11/2017, às 10:45, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014
da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Pos�glione de Assis Ferreira Júnior, Diretor de
Planejamento e Avaliação, em 20/11/2017, às 12:05, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e
Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Sônia Maria Souto, Auditor(a) Chefe, em 20/11/2017, às
13:04, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência
da República.

Documento assinado eletronicamente por Claudemir Ribeiro Pita, Diretor de Administração
Subs�tuto, em 20/11/2017, às 15:07, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º
8.277 27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Aluizo Silva de Lucena, Procurador(a) Chefe, em
20/11/2017, às 17:12, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014
da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Nantes de Oliveira, Superintendente, em
21/11/2017, às 17:39, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014
da Presidência da República.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://bit.ly/292Spi1, informando o
código verificador 0059955 e o código CRC F0B34A12.
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