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Relatório de ações de supervisão, controle e correição  

do Comitê de Contratações do Senado Federal – 2021.  
 
 

O presente relatório tem como objetivo complementar a prestação de contas do 

Senado Federal em relação às ações do Comitê de Contratações no exercício de 2021, face ao 

Art. 8, inciso I, alínea c da IN TCU 84/2020: 

 

[...] 

Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC: 

I - Informações sobre: 

[...] 

c) as principais ações de supervisão, controle e de correição 

adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, 

economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos; 

[...] 

 

 

Ações de supervisão, controle e correição  

do Comitê de Contratações do Senado Federal – 2021 

 

1. Reuniões do Comitê de Contratações 

O Comitê de Contratações do Senado Federal realiza reuniões para analisar a 

conveniência e a oportunidade das solicitações de contratações apresentadas pelos Órgãos 

Técnicos face à estratégia organizacional e às diretrizes da Comissão Diretora; para 

acompanhar a execução, por intermédio dos Órgãos Técnicos e demais órgãos envolvidos no 

processo de contratações; e para decidir sobre propostas de alterações do Plano de 

Contratações do Senado Federal.  

Em 2021, foram realizadas 9 reuniões. O teor integral das atas foi publicado no Boletim 

Administrativo do Senado Federal (BASF) e pode ser acessado pelo link 

https://www.senado.leg.br/transparencia/gestgov/basf.asp.  
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− Ata da 1º reunião de 2021 | BASF nº 7749, de 15/03/2021 

− Ata da 2º reunião de 2021 | BASF nº 7821, de 07/05/2021 

− Ata da 3º reunião de 2021 | BASF nº 7869, de 14/06/2021 

− Ata da 4º reunião de 2021 | BASF nº 7913, de 14/07/2021 

− Ata da 5º reunião de 2021 | BASF nº 7934, de 28/07/2021 

− Ata da 6º reunião de 2021 | BASF nº 7976, de 26/08/2021 

− Ata da 7º reunião de 2021 | BASF nº 8034, de 08/10/2021 

− Ata da 8º reunião de 2021 | BASF nº 8088, de 23/11/2021 

− Ata da 9º reunião de 2021 | Aguardando publicação. 

 

2. Correição do Plano de Contratações 

Em 2021, nas reuniões do Comitê, foram aprovadas 202 alterações ao Plano de 

Contratações: 

− 166 adendos; 

− 44 cancelamentos; 

− 1 desmembramento; e 

− 1 aglutinação. 

 

3. Supervisão e controle do Plano de Contratações 

A supervisão e o controle do Plano de Contratações são realizados por meio das ações 

explicitadas no presente documento: reuniões periódicas do Comitê de Contratações; 

mensagens de alerta aos Órgãos Técnicos; supervisão diária de processos prioritários; e 

controle quinzenal da situação de processos relativos a contratações. 

 

4. Mensagens de alerta do Comitê de Contratações aos Órgãos Técnicos 

O Sistema Integrado de Contratações do Senado Federal (SENiC) encaminha, 

periodicamente, aos Órgãos Técnicos, em nome do Comitê de Contratações, mensagens 

eletrônicas de alerta quanto a prazos e prioridades de seus processos. 

Em 2021, foram encaminhados 12 e-mails para cada Órgão Técnico. Os e-mails são 

enviados no primeiro dia de cada mês. 

 

5. Supervisão diária dos processos prioritários. 

Diariamente, a Diretoria-Executiva de Contratações (DIRECON) supervisiona e controla 

os processos definidos como prioritários. 
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O acompanhamento é feito por meio do relatório de processos prioritários no Sistema 

Integrado de Contratações (SENiC). Diariamente, o relatório atualizado é enviado por e-mail 

para todos os Diretores de Secretaria, todos os Assessores da DIRECON e demais servidores 

interessados em acompanhar as contratações prioritárias. 

Além das ações no sistema, quando necessário, a DIRECON entra em contato com as 

áreas envolvidas na instrução dos processos prioritários para impulsionar a celeridade da 

instrução. O processo é acompanhado pela DIRECON até que seja concluído, momento em 

que a prioridade é encerrada.   

 

6. Controle quinzenal da situação de processos relativos a contratações. 

Quinzenalmente, os Órgãos Técnicos e Núcleos de Gestão encaminham, à Diretoria-

Executiva de Contratações (DIRECON), por meio do Sistema Integrado de Contratações 

(SENiC), relatório com a situação dos processos de contratações sob sua responsabilidade. 

Para cada contratação, o órgão responsável pelo acompanhamento deve relatar qual a 

unidade atual onde se encontra o processo, há quanto tempo o processo se encontra no local, 

qual o motivo, se o processo está dentro do prazo normal de instrução, além de observações 

relevantes para o desenrolar do processo. Algumas dessas informações são fornecidas 

automaticamente pelo sistema. Os assessores da DIRECON analisam os relatórios, e, caso seja 

necessário, solicitam reuniões para dar celeridade ou resolver pendências. 

Durante todo o ano de 2021, os Órgãos Responsáveis pelos processos encaminharam 

154 relatórios quinzenais. 

 

7.  Melhorias nos sistemas de Gestão e Acompanhamento dos Contratos   

O Sistema Integrado de Contratações (SENiC) e o Sistema de Gestão de Contratos 

(Gescon) são duas importantes ferramentas de supervisão, controle e correição das 

contratações do Senado Federal. Ambos os sistemas passam por constantes melhorias.   

O Sistema Integrado de Contratações (SENiC) é composto por três módulos: 

planejamento, instrução e acompanhamento. Os módulos de planejamento e 

acompanhamento estão concluídos e totalmente operacionais. Já o módulo de instrução está 

em desenvolvimento. 

O Sistema de Gestão de Contratos (Gescon) conta com diversas funcionalidades e 

aguarda nova equipe de desenvolvimento para automatizar cálculos de reajuste, repactuação, 

acréscimo e supressão, além de melhorias nos módulos de pagamento, garantias e 

penalidades. 
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8.  Ações da Secretaria de Administração de Contratações (SADCON)  

A SADCON envia relatório mensal de novas contratações e prorrogações em 

andamento para todos os Órgãos Técnicos e Núcleos de Gestão, de modo que possam ter 

ciência da situação desses processos. 

 

Para evitar a descontinuidade de objetos, os processos de prorrogação são autuados 

de ofício pela Secretaria seis meses antes do fim da vigência dos contratos, de modo que a 

gestão tenha tempo hábil para formalizar a necessidade de prorrogação do contrato e 

encaminhar os autos para instrução. 

Em 2021 foram enviados 12 relatórios mensais. 

 

Brasília, 14 de janeiro de 2022. 

 

 

(assinado digitalmente) 

WANDERLEY RABELO DA SILVA 

Presidente do Comitê de Contratações em Exercício 
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