ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, na Sala no. 328 do Edifício Sede do Ministério
da Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Gestor do Fundo
Nacional de Segurança Pública - CGFNSP reuniu-se em sessão ordinária, com a presença dos seguintes
membros: Sylvio de Andrade Junior, representante suplente do Ministério da Justiça e Presidente da
Sessão; Isabel Seixas de Figueiredo, representante titular do Ministério da Justiça; Sidnei Borges
Fidalgo, representante suplente da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP; Alessandro
Ferreira dos Passos, representante suplente da Casa Civil da Presidência da República; Carlos Rogério
Ferreira Cota, representante titular do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
Felipe Daruich Neto, representante titular do Ministério do Planejamento, Orçamento; e Gestão e Carlos
Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, representante suplente da Procuradoria-Geral da República.
Participaram também da Sessão servidores da SENASP arrolados na lista de presença que acompanha
esta Ata. O Presidente, após os cumprimentos de praxe, saudou e deu as boas-vidas ao membro suplente
da Procuradoria-Geral da República, o Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. Após as palavras
de agradecimento do mencionado Conselheiro, o Presidente anunciou os assuntos da Pauta, a saber: 1)
Aprovação da Ata da 63a. Reunião Ordinária; 2) Autorização para aquisições diretas para a Rede de
Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização – REDE INFOSEG; e
3) Autorização para aquisições diretas no âmbito da Rede Nacional de Educação a Distância.
DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, o Presidente submeteu à aprovação do Colegiado a Ata da 63a.
Reunião Ordinária. Não obstante, o Conselheiro Felipe Daruich Neto propôs a inversão dos itens da
pauta, passando esta aprovação para o último ponto. E, com a aquiescência do Colegiado, o Presidente
concedeu a palavra ao servidor Reinaldo Las Cazas Ersinzon para apresentar o segundo item da pauta.
Este servidor fez um balanço sucinto de algumas atividades e aquisições realizadas pela Rede
INFOSEG, no exercício de 2009. Com referência às aquisições do corrente ano, o servidor informou que
elas visam tão-somente à manutenção da Rede, a saber: Aquisição de tokens para certificação digital dos
usuários e hosts; Conector RJ45; Cabo UTP – caixa; Cabo UTP Patchcord; Pendrive 32GB; Patch Panel;
Manutenção preventiva e corretiva dos No-Breaks; Manutenção preventiva e corretiva de Ar
condicionado do Data Center; Manutenção preventiva e corretiva de 15 servidores de rede; Aquisição de
certificados digitais, de servidores e individuais; Contratação de serviços de conectividade com os
parceiros integrados na Rede INFOSEG; Aquisição de aplicação de backup para a Rede INFOSEG;
Aquisição de aplicação de gerenciamento de banco de dados com ferramenta de extração
(Datawarehouse) e processamento inteligente (Businness Inteligence); Aquisição de conjunto com 2 nobreak para instalação 1+1, 40KVA cada, para Data Center Redundante da Rede INFOSEG; Aquisição de
grupo gerador para Data-Center Redundante da Rede INFOSEG; Aquisição de equipamentos de suporte
administrativo e operacional do INFOSEG (impressoras, projetor, computadores, outros); Aquisição de
appliance de segurança e correlacionamento de eventos com proteção contra intrusão; e Aquisição de
library de backup, servidores de bancos de dados e equipamentos de suporte a dados para os Estados
participantes da Rede. Na seqüência, o servidor ressaltou a importância e a finalidade de várias
aquisições mencionadas e informou que estas aquisições totalizam R$ 8.970.625,60 (oito milhões,
novecentos e setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e estão inseridas no âmbito
da ação orçamentária da Rede INFOSEG. Aberta a palavra ao Colegiado, foram feitas diversas
indagações relacionadas ao tema exposto, as quais foram esclarecidas pelo palestrante. E por fim,
registra-se que o pleito não foi colocado em votação porque na Nota Técnica foram identificadas as
seguintes desconformidades: 1) Na planilha referente às aquisições, em alguns itens, o resultado da
multiplicação entre o valor unitário e a quantidade registrada estava incorreto; e 2) Na comparação entre
a tabela de distribuições de bens e a planilha de aquisições, alguns equipamentos constantes na tabela
não constavam na planilha e vice-versa. O servidor desculpou-se e justificou que a primeira constatação
salientada, possivelmente, ocorreu em razão de erro na fórmula matemática inserida da planilha e a
segunda por equívoco de digitação. O Colegiado entendeu que embora as inconsistências detectadas não
interferissem no mérito das aquisições, provocavam alteração no valor total pleiteado. Razão pela qual, o
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Colegiado solicitou a correção da Nota Técnica e decidiu que a votação em tela dar-se-á mediante a
manifestação por meio eletrônico.
Dando prosseguimento, a servidora Juliana Márcia Barroso apresentou as aquisições diretas relacionadas
à Rede Nacional de Educação a Distância – EAD, a saber: 1) Processo no. 08020.001089-85 (Plataforma
Tecnológica): trata da contratação de serviços especializados de apoio técnico e manutenção da
Plataforma Tecnológica da Rede/SENASP, no valor estimado de R$ 4.376.000,00; 2) Processo no.
08020.000242/2010-57 (Transposição de Conteúdos): versa sobre a contratação de serviços relacionados
à transposição de conteúdos programáticos, no valor estimado de R$ 1.128.182,00; e 3) Processo no.
08020.000846/2010-01 (Produção de Vídeos): refere-se à contratação de empresa especializada na
produção de vídeos, para operação técnica, captação de imagens, edição e finalização, direcionada à
produção e gravação de conteúdos em DVD PRÓ, no valor estimado de R$ 1.317.000,00. A servidora
esclareceu que todos os preços foram definidos a partir de pesquisas mercadológicas, as quais estão
acostadas aos processos. Estas aquisições perfazem R$ 6.821.182,00 (seis milhões, oitocentos e vinte e
mil cento e oitenta e dois reais) e estão inseridas no escopo da ação orçamentária denominada Sistema
Integrado de Formação e Valorização Profissional. Na seqüência, a servidora explicou detalhadamente o
funcionamento, monitoramento, avaliação e controle da Rede EAD. Abordou também temas
relacionados diretamente aos cursos ministrados por meio da Rede, como, por exemplo, a transposição e
definição de conteúdo, treinamento, capacitação, educação continuada, matrículas, público alvo,
aspectos pedagógicos e de TI, índice de abstenção, telecentros, formas de acesso, fóruns de discussão,
bolsa formação, dentre outros. Tais abordagens ensejaram por diversas vezes a participação dos
Conselheiros, que nessas circunstâncias fizeram também alguns questionamentos, os quais foram
respondidos pela referida servidora. Por fim, a servidora selecionou aleatoriamente alguns cursos e
demonstrou, via web: o ambiente de interação, os módulos de conteúdo, vídeo aulas, relatórios de
controle, dentre outras ferramentas. Finda a exposição, o pleito foi aprovado por unanimidade.
E para finalizar a pauta, os Conselheiros aprovaram a ata 63a. Reunião Ordinária.
Nada mais havendo para tratar, o Presidente da Sessão encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta
minutos deste dia. E, para constar, esta Ata, que depois de lida e achada em conforme, será assinada
pelos membros do Conselho Gestor.
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