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PGR-00410349/2021      

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

UNIDADE DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE CONFORMIDADE À LGPD 

  

Período de referência: 01/09/2021 a 31/10/2021 

  

Neste relatório são descritas as principais atividades realizadas por cada uma 

das áreas representadas na Comissão de Conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados do 

Ministério Público Federal e pelo Encarregado de Proteção de Dados, em cumprimento ao 

Plano de Ação, no período de 01/09/2021 a 31/08/2021. 

  

1. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

  

No período em questão, foram realizadas as seguintes atividades pelo Encarregado de Proteção 

de Dados, conforme sequência prevista no Plano de Ação: 

  

1. Organização: 

(a) prestação de informações à Secretaria Geral, reuniões com o antigo Encarregado de 

Proteção de Dados para transição da função e acompanhamento do processo de designação 

do novo Encarregado, até a edição da Portaria PGR/MPF n. 554, de 13/09/2021; 

(b) solicitação de providências para renovação do prazo de funcionamento da Comissão de 

Conformidade à LGPD do MPF e acompanhamento do processo até a edição da Portaria 

PGR/MPF n. 580/2021; 

(c) acompanhamento da revisão do ato de criação do ofício da UPDP vinculada à função de 

DPO (Portaria PGR/MPF n. 567/2021); 

(d) realização de reuniões com os representantes de cada área na Comissão, a saber: 

- 22/9/21 com STIC (Paulo, Thereza e Nara); 

- 27/9/21 com SECOM (Layrce, Dione, Clara e Lívia); 
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- 01/10/21 com SG/AGCON (Godoi e Estefânio); 

- 04/10/21 com SEJUD (Caroline e Thiago); 

- 05/10/21, com Ouvidoria (Rita e Andrea); 

- 06/10/21, com CONJUR (Márcia e Marcela) 

- 06/10/21, com SGP (Leonardo) 

- 07/10/21, com Planassiste (Francisco, Helder e Caio) 

  

2. Plano de capacitação: solicitação de informações à ESMPU sobre cursos programados 

para2022 envolvendo a temática da LGPD. 

  

3. Plano de comunicação:  

(a) entrega de roteiro à SECOM para elaboração do plano de comunicação voltada à 

sensibilização do público interno e disseminação da cultura de proteção de dados pessoais;(b) 

solicitação à SECOM de aprimoramentos na página da LGPD no portal do MPF 

  

4. Programa Institucional de Privacidade de Dados 

(a) envio de memorando à SG para adoção de providências voltadas à a elaboração de 

minuta de ato normativo para instituição de Política Geral de Privacidade para o MPF, à 

semelhança da política adotada pelo CNMP (Portaria CNMP-PRESI n. 180, de 7 de outubro 

de 2020); 

(b) envio de memorando à SG para realização de estudos e pesquisas de benchmarking para 

elaboração do Programa Institucional de Privacidade de Dados (Plano Diretor); 

(c) envio de memorando à SG para a realização de estudos e elaboração de minutas de atos 

normativos para aprimoramento da estrutura administrativa interna (matriz de governança) para 

proteção de dados pessoais, contemplando o DPO e o CEPDP (Comitê Estratégico de Proteção 

de Dados Pessoais) na UPDP/MPF (Unidade de Proteção de Dados Pessoais), conforme 

proposição de resolução em trâmite no CNMP, com os ajustes pertinentes nos Regimentos 

Internos; 

(d) envio de memorando à STIC para a elaboração de um guia de conformidade com a 

LGPDno âmbito do Ministério Público Federal, a ser observado no desenvolvimento de novos 

projetos e sistemas, a fim de assegurar o cumprimento das exigências de privacy by design e 

privacy by default; 

  

5. Adequação dos processos de trabalho: 

(a) elaboração de manifestação com resposta a questionamentos formulados pelas 

assessorias de comunicação acerca da conformidade de seus processos de trabalho; 
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(b) análise de minuta de Política de Privacidade e documentos complementares apresentada 

pelo Plan assiste; 

  

6. Direitos dos Titulares 

(a) elaboração de modelos para resposta a requerimentos de titulares de dados; 

(b) acompanhamento de processos para atendimento a 5 casos de solicitações de titulares 

dedados; 

(c) em 27/10/2021, realização de reunião com STIC para acompanhamento do processo de 

desenvolvimento de ferramenta automatizada para rastreamento dos dados de titulares nos 

sistemas e bancos de dados do MPF; 

  

7. Políticas de Backup: 

(a) envio de memorando à STIC solicitando informações acerca da implementação da 

Política de Backup e Restauração de Dados no MPF; 

(b) envio de memorando à STIC, SEJUD e Ouvidoria solicitando medidas para 

implementação nos sistemas sob sua gestão das funcionalidades necessárias para atendimento 

da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do MPF, especialmente quanto aos 

documentos eletrônicos; 

  

8. Plano de resposta a incidentes: envio de memorando à STIC, SSIN e SPPEA solicitando 

informações sobre as medidas adotadas relacionadas à Política de Segurança de Dados no MPF 

e a designação de equipe de monitoramento das vulnerabilidades técnicas dos serviços que 

tratam dados pessoais. 

  

2. PLANASSISTE 

  

A Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público 

Federal - Plan-Assiste/MPF apresenta relatório resumido de suas atividades relacionadas à Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE DO PLAN-ASSISTE 

 Parametrização das tabelas e campos criados na “camada cliente” do Sistema de Gestão 

do Plan-Assiste para atender às funcionalidades disponibilizadas pela empresa 

fornecedora do sistema frente às exigências da LGPD; 
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 Envio do memorando nº 154/2021 (PGR-00292895/2021), que trata da proposta de 

Política Interna de Tratamento de Dados do Plan-Assiste/MPF ao DPO para análise e 

manifestação, conforme ajustado em reunião realizada no dia 08/10/2021; 

 Encaminhamento do número de PGEA 1.00.000.007762/2021-14, que visa registrar 

acompanhamento das ações referentes à LGPD no Plan-Assiste/MPF para conhecimento 

e acompanhamento do DPO, conforme ajustado na reunião supracitada; e 

 Atendimento a 5 (cinco) solicitações de titulares de dados pessoais, em resposta a 

solicitação encaminhada por e-mail pela Comissão de Conformidade à Lei Geral de 

Proteção de Dados do MPF. 

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO PELA EQUIPE DO PLAN-ASSISTE 

 Levantamento de requisitos e viabilidade de implementação de micro serviço de logs 

de rastreamento de acesso a dados pessoais existente no Sistema de Gestão do 

PlanAssiste; e 

 Encaminhamento do Memorando Nº 155/2021 à Diretoria de Assistência e Benefícios 

Sociais para adequação dos formulários do Plan-Assiste à LGPD. 

  

3. SEJUD (Secretaria Jurídica e de Documentação) 

  

Foi realizada uma reunião no dia 04/10 com o DPO Leonardo Macedo, para 

alinhamento das próximas ações da comissão de conformidade à LGPD, com destaque, na parte 

da SEJUD, para o gerenciamento dos prazos de guarda dos documentos do MPF no Sistema 

Único, conforme instrumentos arquivísticos. 

No dia 11/10/2021 a Secom publicou notícia na Intranet com a recomendação 

da Sejud para que a tramitação no sistema Único dos documentos de membros, servidores e de 

terceiros classificados como informação pessoal tramitem com grau de visibilidade reservado. 

O rol de documentos incluídos nesta classificação está publicado como anexo da Portaria 

PGR/SG n° 454 de 29 de junho de 2018 e se aplica apenas aos documentos da área meio. Aos 

documentos da área finalística do órgão o grau de sigilo deve ser estabelecido pelo membro 

titular. 

  

4. STIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação) 

  

Visando dar maior transparência ao trabalho da STIC com relação à adequação 

à LGPD, foi formalizada a iniciativa IC0000.0155-STIC - Adequação à LGPD no Sistema de 

Gestão Estratégica – SIGOV em 21/09/2021. A referida iniciativa está dividida em 5 atividades 

macro conforme a seguir. 
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Atividade 1 - Mapeamento de soluções e sistemas para identificação dos dados pessoais. 

Definição – Estruturação e organização da lista definitiva de soluções, nacionais e locais, bem 

como sistemas nacionais locais em banco de dados, no Sistema Inventário de Dados. Atividade 

de importação e organização das listas de soluções que estavam em planilhas e em sistemas 

alternativos. 

Esta atividade permitiu classificar as soluções do MPF quanto a existência de dados pessoais, 

detalhamento dos sistemas quanto a área de atividade (administrativa ou finalística), 

identificação dos responsáveis técnico e negocial, detalhamento técnico (linguagem, bases de 

dados, etc) e inclusão de contatos para questionamento da LGPD. 

Situação atual - No mês de outubro foi realizada nova importação das planilhas de levantamento 

dos sistemas locais para dentro do sistema Inventário para atualização dos dados de contato nas 

unidades do MPF. Além disso foi desenvolvido relatório de ‘Sistemas e Contatos’ que permite 

a extração da listagem dos sistemas que serão investigados bem como dos responsáveis por 

responder aos questionamentos dos cidadãos por dentro do Sistema Inventário de Dados. 

  

Atividade 2 - Pesquisa de ferramentas de mercado para adequação à LGPD. 

Definição - A referida atividade cuida da análise das informações fornecidas pelo Gartner 

quanto a ferramentas para mapeamento de dados e pesquisas em bases estruturadas e não 

estruturadas. Tais informações foram obtidas em reunião realizada, em 08/09/2021, com a 

finalidade de: 

A) verificar quais são as ferramentas de mercado mais conhecidas para inventário e 

mapeamento de dados com foco na LGPD; 

B) realizar benchmark sobre quais ferramentas e métodos de abordagem as demais 

instituições públicas brasileiras tem utilizado para se adequar à LGPD. 

Situação atual - Esta atividade foi iniciada em setembro e está em andamento. Compreende o 

estudo dos artigos fornecidos pelo Gartner e análise dos sites hospedeiros das ferramentas 

Magda (utilizada pelo Governo Autraliano), MetaCat (utilizada pela Netflix), Amundsen e 

Datahub (Linkedin). O objetivo é encontrar a ferramenta que seja mais versátil e que tenha 

menor custo de manutenção e de acoplamento dos sistemas à solução, isto é, que forneça 

diferentes formas de integração, seja via API, webservices ou indexação de dados em formato 

XML. Trata-se do estudo de ferramenta alternativa ao Aptus SOLR. 

  

Atividade 3 - Automação do questionamento e pesquisa de dados pessoais nas bases do MPF. 

Definição – Esta atividade se divide em duas frentes: 

3.1 - Nesta atividade está sendo registrado o andamento do desenvolvimento do 

sistema LGPD Consulta que visa auxiliar a Ouvidoria no questionamento que a UPDP 
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tem realizado de forma manual com as áreas negociais do MPF gestoras de sistemas 

que tratam dados pessoais. 

3.2 - A partir das informações fornecidas pelo Gartner quanto a ferramentas para 

pesquisas em bases estruturadas e não estruturadas, a equipe pretende realizar uma POC 

com a ferramenta free de mercado escolhida na atividade 2. A proposta inicial é 

trabalhar dentro do escopo de 3 sistemas mapeados durante o projeto P0309, a saber: 

Peticionamento Eletrônico, SAC/Ouvidoria e AgendaGPG. Esta atividade foi 

denominada LGPD Pesquisa. 

Situação atual – foi realizado o levantamento de requisitos do LGPD Consulta em outubro. 

Com relação ao LGPD Pesquisa, a referida atividade depende do resultado a ser encontrado na 

atividade 2, onde será definida a camada que tornará possível a pesquisa em bases de dados de 

diferentes formatos. 

  

Atividade 4 - Confrontar dados dos questionários (declaratórios) com a pesquisa exploratória 

(TI). 

Definição - Atividade de cruzamento entre os dados do levantamento dos processos de trabalho 

SGE (top down) realizado nacionalmente junto com o levantamento de sistemas que contêm 

dados pessoais (bottom up). Engloba a importação da planilha de levantamento dos processos 

de trabalho que tratam dados pessoais realizada pela SGE no âmbito da comissão em 

junho/2021. 

Situação atual - A referida atividade não foi iniciada. 

  

Atividade 5 - Suporte à Ouvidoria na operacionalização dos questionamentos sobre existência 

de dados pessoais no MPF 

Definição - Este item compreende o contato com as áreas negociais e refino constante da 

listagem de sistemas, nacionais e locais citados na atividade 1. Compreende a manutenção das 

informações relativas aos contatos dos respondentes, situação dos sistemas (ativos, inativos 

sem dados, inativos com dados ou excluídos) e classificação quanto a área de atividade 

(administrativa ou finalística). 

Situação atual - Esta atividade vem sendo realizada desde os primeiros questionamentos de 

cidadãos quanto a existência de dados pessoais nos sistemas do MPF. No mês de outubro, a 

listagem dos sistemas nacionais e locais foi revisada e atualizada a partir do feedback fornecido 

pelas áreas negociais ao serem questionadas sobre dados de cidadãos específicos. 

  

Em 22 de setembro foi realizado alinhamento entre a STIC, a UPDP e o DPO, 
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Dr Leonardo Macedo, para análise do plano de ação proposto fevereiro de 2021. O plano de 

ação bem como a correspondência de seus itens com as atividades da iniciativa em andamento 

na STIC foram apresentados ao Secretário de TIC em 06/10/2021. Ocasião em que foi realizado 

alinhamento com relação às próximas ações da STIC para conformidade à 

LGPD. 

  

5. OUVIDORIA 

  

Seguem as principais atividades realizadas nos meses de setembro e outubro: 

  

Atividades da Assessoria Administrativa 

  

5.1 Atendimento de solicitações com base na LGPD: 

 Durante os meses de setembro e outubro a Unidade de Proteção de Dados Pessoais 

atuou num total de 5 solicitações de informação amparadas na LGPD. Para o atendimento 

das demandas foram adotados os procedimentos internos a saber: 

Análise de cada solicitação para verificar se de fato estão amparadas na LGPD, se 

necessitam de complementação de informações; 

Emissão de certidão e de despacho com vistas à autuação em PGEAS; No 

período foram autuados os seguintes PGEAS: 

1) 1.00.000.011130/2021-55 - Encerrado 

2) 1.00.000.016075/2021-90 - Encerrado 

3) 1.00.000.015527/2021-16 - Encerrado 

4) 1.00.000.015608/2021-16 - Encerrado 

5) 1.00.000.018516/2021-98 – Em andamento 

Elaboração de despacho de encaminhamento dos PGEAS à STIC, solicitando 

informações acerca dos sistemas em uso no MPF que tratam dados pessoais; 

Análise e adequação das planilhas de sistemas encaminhadas pela STIC; 

Adequação dos respectivos formulários de consulta no Limesurvey para envio aos 

gestores; 

Preparação e envio de e-mail aos gestores dos sistemas contendo as informações 

necessárias ao preenchimento do formulário de consulta; 

Monitoramento das respostas no Limesurvey; 

Acompanhamento da caixa de e-mail PGR-LGPD@mpf.mp.br; 

Atendimento e suporte técnico aos gestores; 
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Compilação das respostas enviadas pelos gestores; 

Elaboração de certidão contendo o histórico do atendimento e demais informações para 

fins de resposta ao interessado; 

Elaboração de ofício de resposta e envio ao interessado. 

  

5.2 Atendimento às demandas da UPDP 

Gestão da caixa de e-mail PGR-LGPD@mpf.mp.br; 

Gestão do sistema Único 

Elaboração de expedientes: 

Expediente PGR-00387511/2021 - Memorando à SECOM - solicitando a atualização 

de informações nas páginas da LGPD; 

Expediente PGR-00387456/2021 – Memorando à STIC solicitando informações sobre 

a política de BKP, 

Expediente PGR-00387131/2021 - Memorando Circular à Ouvidoria, STIC e SEJUD 

– solicitando a implementação nos sistemas de funcionalidades que atendam a tabela de 

temporalidade para os expedientes eletrônico que contenham dados pessoais; 

Expediente PGR-00387215/2021 – Memorando Circular à STIC, SPPEA e SSIN – 

solicitando informações sobre a Política de segurança de Dados no MPF; 

Expediente PGR-00386922/2021 - Memorando à SPPEA – solicitando informações 

sobre o 1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica-TSE Nº 5/2016; 

PGR-00386788/2021 - Memorando à STIC solicitando a elaboração de um guia de 

conformidade com a LGPD; 

Expediente PGR-00384904/2021 - Memorando à SG – solicitando estudos e 

elaboração de atos normativos e criação de estrutura da UPDP; 

Expediente PGR-00400462/2021 – Memorando ao PLAN ASSISTE – informando que 

Política Interna de Tratamento de Dados do Plan-Assiste está adequada à LGPD; 

Expediente PGR-00400479/2021 - Memorando à STIC - informando a concordância 

quanto à inclusão da implementação da Política de Backup e Restauração de Dados no 

MPF na iniciativa "Gestão das Rotinas de Cópias de Segurança e de Restauração de 

dados; 

 Atualização e adequação de informações no sistema de inventário; 

  

5.3 Agendamento de reuniões: 

1ª Reunião de alinhamento com o novo DPO – STIC - 22 set. 2021 04:00 

1ª Reunião de alinhamento com o novo DPO – SECOM - 27 set. 2021 03:30 

1ª Reunião de Alinhamento com o novo DPO - SG/AGCON - 1 out. 2021 04:00 

1ª Reunião de Alinhamento com o novo DPO – SEJUD - 4 out. 2021 10:00 
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1ª Reunião de Alinhamento com o novo DPO – Ouvidoria - 6 out. 2021 10:00 

1ª Reunião de Alinhamento com o novo DPO – CONJUR - 7 out. 2021 02:00 

1ª Reunião de Alinhamento com o novo DPO – SGP - 7 out. 2021 04:00 

1ª Reunião de Alinhamento com o novo DPO - PLAN-ASSISTE - 8 out. 2021 02:00 

Reunião com o DPO da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais sobre as 

ações da Comissão de Conformidade LGPD, relacionadas ao sistema de inventário de 

dados e o plano de comunicação - 26 out. 2021 03:00 

Reunião agendada a pedido do Dr. Leonardo, seguem abaixo os tópicos que serão 

abordados: 

Reunião com o DPO e STIC - Sistema inventário de dados - pesquisa exploratória de 

dados pessoais - desenvolvimento da ferramenta automatizada – 27 out. 2021 02:00 

 Reunião com o DPO e SSIS - Avaliação dos sistemas em uso, o que foi realizado e o 

que ainda falta executar em relação à LGPD - 4 nov. 2021 04:00 

Reunião com o DPO e AS - Adequação dos contratos, o que já foi feito e o que ainda 

falta executar - 5 nov. 2021 04:00 

Reunião com o DPO e Setor de Capacitação - Política de capacitação em LGPD no 

MPF - 10 nov. 2021 02:00 

Reunião com o DPO e SSIN - Plano de resposta a incidentes - 11 nov. 2021 01:30 

  

5.4 Participação em reuniões: 

Reunião com a equipe técnica da PR/PR com vistas às adequações no formulário do 

de consulta do Limesurvey; 

Reunião com a STIC com vistas à elaboração do novo formulário de consulta de 

sistemas que substituirá o Limesurvey; 

Reunião com a STIC para validar a estrutura do sistema de Inventário; 

Adequação das informações dos sistemas que tratam dados pessoais no sistema de 

inventário; 

Reunião com o DPO e STIC para apresentação do novo Plano e sistema de Inventário 

  

Atividades da Ouvidoria Relacionadas à LGPD 

  

Validação e homologação dos ajustes realizados nos textos dos e-mail’s de cadastro, finalização 

de solicitação e geração de documento no Único – Versão 6.9.2 do Sistema Cidadão; 

Reunião com o DPO – Apresentação da versão atualizada do Plano de Ação de 

Implementação da LGPD - 6 out. 2021 10:00; 

Criação de cartões na ferramenta Trello para a gestão da execução das tarefas de o Plano de 

Ação de Implementação da LGPD; 
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Reunião interna para definir as ações para atendimento do expediente PGR-00387131/2021 

Memorando Circular da UPDP, recebido na Ouvidoria; 

  

6. SECOM (Secretaria de Comunicação Social) 

  

A - Reunião de alinhamento com o novo oficial de Proteção de Dados: 

 27.09.21 Reunião de alinhamento com novo DPO para revisar metas e objetivos 

forneceu a base para o aprofundamento do Plano de Comunicação destinado à 

sensibilização do público interno 

 Plano em fase de elaboração incluirá divulgação de tópicos específicos do Programa 

Institucional de Privacidade de Dados, da normatização pelo CNMP e outras iniciativas. 

Previsão de entrega: 1ª quinzena de novembro. 

  

B - Alterações na área LGPD do site do MPF: 

(a) atualização dos dados do DPO; 

(b) analisar possibilidade de links para sites de outros órgãos públicos sobre a temática 

ematerial adicional (ANPD, Governo Digital, Cartilha da ESMPU, Safenet) 

Entrega realizada em outubro. 

  

C - Matérias publicadas 

Setembro 

https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/capacitacao/esmpu-curso-gratuito- 

aborda-implementacao-da-lgpd 

https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/administrativas/lgpd-mpf-tem-novo- 

encarregado-de-protecao-de-dados 

https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/camaras-e-pfdc/2ccr/enccla- 

promove-webinario-sobre-a-protecao-de-dados-e-seus-impactos-na-

investigacaocriminal-e-persecucao-penal 

 https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/pgr/lgpd-nao-impede-acesso-do- 

ministerio-publico-a-dados-pessoais-requisitados-a-outras-instituicoes 

Outubro 

https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/administrativas/sejud-orienta-sobre- 

tramitacao-de-expedientes-com-grau-de-visibilidade-reservado-no-unico 

https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/pgr/sppea-realiza-reuniao-com- 

coordenadores-de-assessorias-descentralizadas-para-alinhar-estrategias-de-atuacao 



Página 11 de 12 

https://portal.mpf.mp.br/novaintra/informa/2021/conselhos/biblioteca-convida-

batepapo-sobre-a-lgpd-acontece-no-dia-6-de-outubro 

  

7. SECRETARIA-GERAL 

Reunião com o Encarregado de Proteção de Dados em 01/10/2021; 

Elaboração da minuta da portaria da política de privacidade (PGR-00388103/2021), 

Início dos estudos em relação ao Programa Institucional de Privacidade de Dados. 

  

8. SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas) 

Não foram informadas atividades relacionadas à implementação da LGPD no período em 

questão. 

  

9. SGE (Secretaria de Gestão Estratégica) 

Não foram informadas atividades relacionadas à implementação da LGPD no período em 

questão. 

  

10. SSIN (Secretaria de Serviços Integrados de Saúde) 

Não foram informadas atividades relacionadas à implementação da LGPD no período em 

questão. 

  

11. SA (Secretaria de Administração) 

O presente relatório tem como objetivo informar as atividades realizadas pela 

Secretaria de Administração (SA) no âmbito da Comissão de Conformidade à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público Federal - LGPD, por meio da PORTARIA 

PGR/MPF Nº 24, DE 27 DE JANEIRO DE 2021, em especial, relacionando contratos e 

contratações até o último mês de outubro de 2021 cuja aderência à LGPD já ocorreu ou ocorrerá 

nos próximos meses, haja vista estar em tramitação alguns processos na PGR. 

Até o momento foram realizadas as adequações de 74 contratos em vigor, 

mediante os respectivos termos aditivos, relativos aos mais diversos objetos, conforme relação 

constante do arquivo em íntegra complementar. 

Além disso, na fase do preparatória do processo de contratação, foram 

inseridas disposições pertinentes ao cumprimento da LGPD em 94 contratos, conforme relação 

constante do documento constante do arquivo em íntegra complementar. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Relatório de Atividades da Secretaria de Administração – Adequações à LGPD 

O presente relatório tem como objetivo informar as atividades realizadas pela Secretaria de 

Administração (SA) no âmbito da Comissão de Conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais do Ministério Público Federal - LGPD, por meio da PORTARIA PGR/MPF Nº 24, DE 27 

DE JANEIRO DE 2021, em especial, relacionando contratos e contratações até o último mês de 

outubro de 2021 cuja aderência à LGPD já ocorreu ou ocorrerá nos próximos meses, haja vista estar 

em tramitação alguns processos na PGR. 

Contratações aderentes à Lei nº Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) 

ADAPTAÇÃO REALIZADA EM CONTRATOS 

ITEM CONTRATO OBJETO CLAUSULA/ADITIVO 

1 17/2021 Aquisição de munição Cláusula Sexta 

2 24/2021 Prestação de serviços de fotógrafo Cláusula Décima Sétima 

3 40/2018 Assinaturas do produto Zênite Fácil, no formato 

digital. 

3º Termo Aditivo* 

4 29/2020 Serviço de copeiragem 1º Termo Aditivo* 

5 35/2019 Prestação de serviços de revisor de texto e de 

programador visual para auxilar a SECOM 

2º Termo Aditivo* 

6 43/2018 Recarga de extintores 3º Termo Aditivo* 

7 41/2019 Comunicação Visual, fornecimento, instalação e 

manutenção corretiva de placas e componente 

3º Termo Aditivo* 

8 22/2020 Contratação de empresa especializada em 
realização de ensaios de proficiência em 

Laboratórios Clínicos e respectivas avaliações 

1º Termo Aditivo* 



 

9 47/2020 Serviços de receptivo no Aeroporto Internacional 1º Termo Aditivo* 

 

  de Brasília aos membros da PGR  

10 72/2018 Serviço de acesso à Plataforma Fórum de 

Bibliotecas Digitais, compreendendo o 

fornecimento de 3 (três) acessos simultâneos 

3º Termo Aditivo* 

11 05/2021 Prestação  de  serviços  e  venda  de  produtos 
postais disponibilizadas nas unidades de 

atendimento da ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIO E TELÉGRAFOS 

Cláusula   Décima 

Segunda 

12 93/2018 Confecção de bandeiras internas e externas e de 
mesa, nacionais (estados), de países estrangeiros, 
de organismos internacionais, bandeiras de mesa, 

mastros e afins 

3º Termo Aditivo* 

13 33/2020 Manutenção, preventiva e corretiva, de 
equipamentos integrantes do Sistema de Captura 
de Imagens por Circuito Fechado de Televisão – 

CFTV, 

1º Termo Aditivo* 

14 12/2021 Telefonia Móvel - Processo que visa a contratação 

de empresa para a prestação de serviços de 

telecomunicação móvel de voz e dados. 

Anexo H 

15 45/2018 Renovação de periódicos. 3º Termo Aditivo* 

16 54/2019 Assinatura dos serviços de notícias 

INFRANOTICIAS e INFRAENERGIA 

2º Termo Aditivo* 

17 16/2019 Manutenção em Sistemas Telefônicos de Central 

Privada de Comunicação Telefônica - CPCT da 

plataforma Siemens Hipath 3800 V9.0 

2º Termo Aditivo* 

18 23/2021 Contratação dos serviços objetivando a 
eliminação e o controle de vetores e pragas 
urbanas, inclusive baratas, formigas, ratos e 

escorpiões, dentre outros, detectados no edifício-
sede da 

Procuradoria Geral da República - PGR e seus 

Anexos, e no edifício-sede da Procuradoria da 

República no Distrito Federal - PR/DF. 

Cláusula Sexta 



 

19 26/2021 Prestação de serviços de manutenção  
preventiva e  corretiva  de  pórticos  e  raquetes  
detectores de  metais,  com substituição de 
peças, 
componentes e acessórios dos equipamentos 

integrantes de segurança, mediante 

ressarcimento, instalados em áreas internas e 

externas dos edifícios da Procuradoria-Geral da 

República - PGR e seus anexos. 

Inexigibilidade/Dispensa* 

20 43/2021 Realização de Diagnóstico Nacional de Qualidade 

de Vida no Trabalho no MPF 

Inexigibilidade/Dispensa* 

21 61/2018 Assinatura do Guia Farmacêutico Brasindice 3º Termo Aditivo* 

22 57/2018 Serviços de clipping jornalístico online, com 3º Termo Aditivo* 

 

  monitoramento de mídia, gestão de informação e 

análise de conteúdo. 

 

23 59/2020 Contratação de assinatura da plataforma 

Biblioteca 

Tirant Latam para o MPF 

2º Termo Aditivo* 

24 27/2021 Serviços de gerenciamento, monitoramento, 
manutenção preventiva, manutenção corretiva 
com fornecimento de peças e suporte técnico, 
desinstalação e reinstalação dos equipamentos 

que compõem toda a solução e suporte técnico 

em solução de telefonia IP Easy/Unity PABX 

DIGIVOX 

Inexigibilidade/Dispensa* 

25 19/2021 Prestação de serviço de manutenção de 

equipamentos de controle de acesso 

Inexigibilidade/Dispensa* 

26 41/2020 Serviços de almoxarife, marceneiro e ajudante de 

marceneiro - terceirização 

1º Termo Aditivo 

27 59/2018 Serviços de atualizações mensais do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e Cadastro de 

Pessoa Física – CPF (SERPRO) 

3º Termo Aditivo 

28 87/2018 Serviços ininterruptos de grupo de brigada de 

incêndio - terceirização 

5º Termo Aditivo 

29 53/2018 Manutenção dos sistemas hidrossanitários, gás 
liquefeito de petróleo - GLP, irrigação 

automatizada, poço semi artesiano, e sistema de 

combate a incêndio 

3º Termo Aditivo 



 

30 44/2017 Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de manutenção civil com 

fornecimento de mão de obra. 

6º Termo Aditivo 

31 09/2021 Prestação de serviços técnicos continuados de 
adequação e manutenção preventiva e corretiva 

nos sistemas de áudio e vídeos da Procuradoria- 

Geral da República e seus Anexos 

1º Termo Aditivo 

32 30/2018 Serviços de suporte técnico, manutenção e 

atualização de versão do software Pergamum 

Sistema Integrado de Bibliotecas 

3º Termo Aditivo 

33 67/2018 Assinatura de acesso às bases de dados 
desenvolvidas e produzidas pela ProQuest 

Research Library: ¿ProQuest Central¿ e 

¿Academic 

Complete & Library Thing Book Cover Widget 

Package¿ (Ebook Central) 

3º Termo Aditivo 

34 27/2019 Assinatura da Plataforma web ABNTColeção, 
contemplando a coleção de 20 (vinte) normas da 

International Organization for Standardization 

(ISO) 

2º Termo Aditivo 

35 52/2017 Coleta, transporte, tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados 

5º Termo Aditivo 

36 17/2020 Fornecimento de cargas da base completa (full), 
sob demanda, e atualizações diárias por meio da 

modalidade Blockchain como serviço (BcaaS) das 

bases do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do 

1º Termo Aditivo 

 

  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

DATAPREV 

 

37 51/2020 Contratação de serviços continuados de coleta, 

análise e tratamento da qualidade da água 

1º Termo Aditivo 

38 50/2019 Serviços de fornecimento de cargas da 
basecompleta (full), bases de dados da Declaração 

de Operações Imobiliárias (DOI), Cadastro de 

Imóveis Rurais (CAFIR) e Certidão Negativa de 

Débitos (CND) 

2º Termo Aditivo 

39 02/2020 Contratação de serviços, sob demanda, para a 

confecção e o fornecimento de carimbos auto 

entintados. 

1º Termo Aditivo 

40 48/2018 Agenciamento de hospedagens, eventos e 

serviços correlatos 

4º Termo Aditivo 



 

41 07/2021 Serviço Telefônico Fixo Comutado  (STFC)  à 

LongaDistância 

Cláusula Quinta 

42 14/2021 Prestação,  de forma  contínua,  dos  serviços 
públicos  de  abastecimento  de  água, 

esgotamento  sanitário  e outros serviços para as 
dependências do CONSUMIDOR na unidade de 

consumo localizada no  SAF  Sul,  Quadra  04, 

Conjunto  C  (Edifício-sede  PGR),  SGON, Quadra I, 

Lotes 160/170  e SAUS, Quadra 3, Bloco J 

Cláusula Quinta 

43 34/2021 Aquisição de computador de alto desempenho 1º Termo Aditivo 

44 12/2019 Contratação de empresa especializa em prestação 

de serviço de chaveiro. 

3º Termo Aditivo 

45 35/2019 Prestação de serviços de revisor de texto e de 

programador visual para auxilar a SECOM. 

3º Termo Aditivo 

46 47/2018 Renovação da assinatura dos periódicos: 
1) Jurís Síntese DVD; 
2) Revista de Estudos Tributários online; 

3) Revista Jurídica online; 

4) Revista Síntese de Direito Penal e 

Processual  

Penal online; 

5) Revista Síntese Direito Administrativo 
online;6) Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil online; 
7) Revista Síntese Direito de Família online; 8) 

Revista Trabalhista e Previdenciária online; e 

9) Revista de Direito Público online. 

3º Termo Aditivo 

47 77/2018 Serviço de acesso à Plataforma EBSCOhost, que 

contempla 06 (seis) bases de dados desenvolvidas 

e produzidas pela EBSCOhost Online Research 

3º Termo Aditivo 

 

  Databases, acessadas em sua plataforma 
específica, incluindo: Legal Source, MEDLINE 

Complete, Communication Source e Computers & 

Applied Sciences Complete, Public Administration 

Abstracts e World Politics Review 

 

48 65/2018 Assinatura da Biblioteca Digital Saraiva 3º Termo Aditivo 



 

49 01/2021 Contratação de empresa especializada em 
agenciamento de hospedagem, eventos e serviços 

correlatos, conforme Memorando nº 

1335/2019/DIEVI/CVE - Região Sul 

1º Termo Aditivo 

50 72/2018 Serviço de acesso à Plataforma Fórum de 

Bibliotecas Digitais, compreendendo o 

fornecimento de 3 (três) acessos simultâneos 

3º Termo Aditivo 

51 40/2019 Contratação de empresa prestadora de serviços 
de limpeza, conservação e higienização, com 

fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos e insumos necessários à execução 

dos serviços. 

3º Termo Aditivo 

52 95/2018 Acesso à plataforma Minha Biblioteca 3º Termo Aditivo 

53 91/2018 Acesso à Plataforma RT Proview 3º Termo Aditivo 

54 08/2020 Serviços de lavanderia hospitalar, sob demanda, 

envolvendo o processamento de roupas e tecidos 

em gera 

3º Termo Aditivo 

55 26/2019 Certificados digitais A1 SSL e A1 e-CNPJ, padrão 

ICP-Brasil, e A1 SSL padrão internacional 

1º Termo Aditivo 

56 43/2020 Contratação da assinatura JusBrasil PRO 1º Termo Aditivo 

57 01/2017 Outorga de permissão de uso, a título precário e 

oneroso, de espaço físico em imóvel da 

Administração – BRADESCO 

4º Termo Aditivo 

58 92/2018 Serviço de acesso à plataforma Biblioteca Digital 
vLex Books, 

Journals and News Global 

3º Termo Aditivo 

59 15/2021 Prestação  de  serviços  preventivos  e  corretivos 
com fornecimento  de  peças,  mediante 

ressarcimento,  em  equipamentos  oftalmológicos. 

Cláusula Sétima 

60 13/2021 Prover o MPF com serviços de impressão 

corporativa - outsourcing, cópia e digitalização. 

Anexo F 

61 12/2021 Telefonia Móvel - Processo que visa a contratação 

de empresa para a prestação de serviços de 

telecomunicação móvel de voz e dados. 

Anexo H 

62 22/2021 Contratação de solução de web conferência, 

webinars, treinamentos a distância e streaming de 

1º Termo Aditivo 

 



 

  vídeo, no modelo SaaS (Software as a Service) pelo 
período de 12 (doze) meses, com instalação e 

configuração, suporte técnico e capacitação para 

atender as necessidades do MPF. 

 

63 45/2018 Renovação de periódicos. 

1) Revista Magister de Direito Penal e 

Processual 

Penal, para o período de 01/12/2018 a 

30/11/2019; 

2) Revista Magister de Direito Ambiental 
eUrbanístico, para o período de 01/12/2018 a 
30/11/2019; 
3) Revista Brasileira de Direito Tributário e 

Finanças 

Públicas, para o período de 01/01/2019 a 
31/12/2019; 
4) Revista Brasileira de Direito Previdenciário, 
parao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 ; 
5) Revista Magister de Direito Civil e 

Processual 

Civil, para o período de 01/01/2019 a 31/12/2019; 

6) Revista Magister de Direito 

Empresarial,Concorrencial e do Consumidor, para o 

período de 01/02/2019 a 31/01/2020. 

3º Termo Aditivo 

64 02/2019 Serviços de coleta, análise e diagnóstico da 

qualidade do ar ambiental interior, oriundo da 

climatização artificial dos ambientes do 

EdifícioSede 

3º Termo Aditivo 

65 45/2017 Contratação de empresa pra fornecimento de 

jornais diários e revistas semanais. 

5º Termo Aditivo 

66 54/2020 Contratação de lavagem de carpetes e mobiliários 

estofados revestidos em tecido. 

1º Termo Aditivo 

67 76/2021 Prestação de serviços de gestão de frota de 
veículos, que utilize sistema informatizado e 

integrado, via internet e tecnologia de pagamento 
por meio eletrônico, para aquisição de 

combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição 
de peças e de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante 

rede de estabelecimentos próprios ou 

credenciados. 

Cláusula Terceira 



 

68 57/2018 Serviços de clipping jornalístico online, com 

monitoramento de mídia, gestão de informação e 

análise de conteúdo. 

3º Termo Aditivo 

69 20/2019 Serviço em Cloud ORACLE 1º Termo Aditivo 

 

70 84/2018 Assinatura da Plataforma Broadcast 3º Termo Aditivo 

71 57/2019 Contratação de serviço de suporte técnico da 

plataforma de segurança integrada, composta 

por módulo Framework de certificação digital e 

módulo PDDE da empresa BRy Tecnologia S/A. 

2º Termo Aditivo 

72 12/2019 Contratação de empresa especializa em 

prestação de serviço de chaveiro. 

2º Termo Aditivo 

73 59/2020 Contratação de assinatura da plataforma 

Biblioteca 

Tirant Latam para o MPF 

1º Termo Aditivo 

74 10/2018 Serviços gráficos sob demanda, tais como: 
livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, 

fôlderes, 
banners, cartões de apresentação e demais 

serviços 

5º Termo Aditivo 

 
ADAPTAÇÃO REALIZADA NA CONTRATAÇÃO (FASE PREPARATÓRIA) 

Item PGEA 
Número do TR 

ou PB Objeto 

1 1.00.000.004370/202101 
PB nº 

06/2021DICOD 

Contratação da Caixa Econômica Federal (CEF) para 

fornecimento de serviços bancários, tendo por fim a prestação 

de serviços de crédito da folha de pagamento e outras 

indenizações (sem ônus) 

2 1.00.000.004923/202118 
PB nº 

13/2021DICOD 

Contratação direta de empresa especializada na prestação de 

serviços de manutenção corretiva em equipamentos de 

controle de acesso e ponto eletrônico instalados na 

Procuradoria Geral da República (PGR) 

3 1.00.000.012679/201942 
PB nº 

14/2021DICOD 

Contratação de licenças de capacitação da plataforma virtual 

de aprendizagem ALURA ( https://www.alura.com.br/), na 

modalidade EAD 

4 
1.00.000.007343/202182 PB nº 

17/2021DICOD 
Contratação do serviço de versão comercial de texto jurídico 

do idioma português para o tailandês 

5 
1.00.000.007174/202181 PB nº 

18/2021DICOD 
Assinatura Zênite - Orientações por Escrito em Licitações e 

Contratos 

6 
1.00.000.012256/202066 PB nº 

19/2021DICOD 
Capacitação e diagnóstico de QVT 

https://www.alura.com/
https://www.alura.com/
https://www.alura.com/
https://www.alura.com/
https://www.alura.com/


 

7 
1.00.000.007575/202131 PB nº 

20/2021DICOD 
Versão comercial de texto jurídico do idioma português para o 

grego 

8 1.00.000.010809/202127 
PB nº 

22/2021DICOD 

Contratação de seguro R.E.T.A. para drones modelo DJI 

CP.PT.000493 Phantom 4 Pro, para uso institucional no âmbito 

da PGR. 

9 
1.00.000.009707/202169 PB nº 

23/2021DICOD 
Contratação de assinatura do produto “UpToDate Anywhere”, 

em formato digital. 

10 
1.00.000.006159/202115 PB nº 

24/2021DICOD 
Ação de capacitação 8º Contratos Week – Semana Nacional de 

Estudos Avançados em Contratos Administrativos 

11 
1.00.000.008083/202162 PB nº 

25/2021DICOD 
CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas 

pelo Banco Central do Brasil 

 

12 1.00.000.008082/202118 
PB nº 

26/2021DICOD 

Contratação do Banco do Brasil para fornecimento de serviços 

bancários, tendo por fim a prestação de serviços de crédito da 

folha de pagamento do MPF 

13 
1.00.000.016268/202060 PB nº 

27/2021DICOD 
Aquisição de papel gelatina 

14 
1.00.000.008299/202128 PB nº 

28/2021DICOD 
Serviços de tradução comercial de texto jurídico do idioma 

português/inglês para o idioma grego. 

15 
1.00.000.008298/202183 PB nº 

29/2021DICOD 
Contratação de serviços de tradução comercial de texto jurídico 

do idioma português para o sueco. 

16 1.00.000.009533/202134 
PB nº 

30/2021DICOD 

Prestação de serviços de inspeção e calibração em equipamentos 

de teste e certificação de cabeamento metálico e/ou óptico de 

redes 

17 
1.00.000.010011/202185 PB nº 

32/2021DICOD 
Curso Obras e Serviços de Engenharia - ênfase na nova Lei de 

Licitação 

18 
1.00.000.010203/202191 PB nº 

33/2021DICOD 
Curso "Auditoria em Folha de Pagamento com uso de cruzamento 

de dados" 

19 
1.00.000.010605/202196 PB nº 

34/2021DICOD 
Curso "Redação Oficial com Foco na Elaboração de Documentos" 

20 
1.00.000.010927/202135 PB nº 

35/2021DICOD 
Atualização de licenças do software Cellebrite. 

21 
1.00.000.010919/202199 PB nº 

36/2021DICOD 
Capacitação denominada 15º Pregão Week - Semana Nacional de 

Estudos Avançados sobre Pregão 

22 
1.00.000.011246/202194 PB nº 

37/2021DICOD 
Curso CHFI - Certified Hacking Forensic Investigator 

23 
1.00.000.010395/202136 PB nº 

38/2021DICOD 
Capacitação denominada Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil de forma Integrada na Administração Pública 

24 
1.00.000.010500/202137 PB nº 

39/2021DICOD 
Capacitação denominada Certificado Internacional Kirkpatrick 

Four Levels - Nível Bronze 

25 
1.00.000.011517/202110 PB nº 

40/2021DICOD 
Serviços de tradução comercial de textos jurídicos nos idiomas 

português e inglês para o turco 

26 
1.00.000.011515/202112 PB nº 

41/2021DICOD 
Tradução comercial de texto jurídico do idioma hebraico para o 

português 

27 
1.00.000.011661/202148 PB nº 

42/2021DICOD 
Capacitação denominada CHFI - Certified Hacking Forensic 

Investigator 



 

28 1.00.000.011133/202199 
PB nº 

43/2021DICOD 

Capacitação denominada Gestão de Materiais em almoxarifado e 
Gestão   de   
Patrimônio, enfoque no MCASPe das NBCs T - Controle Físico e 

Contábil 

29 
1.00.000.011808/202108 PB nº 

44/2021DICOD 
Capacitação denominada "Certified Ethical Hacher - CEH" 

30 
1.00.000.011668/202160 PB nº 

45/2021DICOD 
Capacitação denominada "Protocolo e Cerimonial Público" 

31 
1.00.000.011809/202144 PB nº 

46/2021DICOD 
Capacitação denominada "Certified Incident Handler" 

32 
1.00.000.005511/202014 PB nº 

47/2021DICOD 
Aquisição, por inexigibilidade de licitação em razão da 

inviabilidade de competição, de detector de junção não-linear 

33 
1.00.000.011657/202180 PB nº 

48/2021DICOD 
Capacitação denominada Inferência Estatística Aplicada a 
Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais – Básico 

34 
1.00.000.011813/202111 PB nº 

49/2021DICOD 
Capacitação denominada Governança Corporativa, Risco e 

Compliance (GRC) 

35 
1.00.000.010077/202175 PB nº 

50/2021DICOD 
Ação de capacitação denominada "Valorização da Vida e 

Prevenção do Suicídio" 

36 
1.00.000.011039/202130 PB nº 

51/2021DICOD 
Medalha Comemorativa 50 Anos do Serviço Público Civil (Sem 

fita) (8 unidades) 

 

37 
1.00.000.008607/202115 PB nº 

52/2021DICOD 
Aquisição de equipamento concentrador de videowall com 

instalação e garantia (3 unidades) 

38 
1.00.000.012057/202139 PB nº 

53/2021DICOD 
Aquisição de placas de drywall, ferragens e acessórios para 

execução de forros e paredes de gesso acartonado 

39 1.00.000.009895/202125 
PB nº 

54/2021DICOD 

Contratação de empresa para prestação de serviço de 

Telecomunicação Móvel via Satélite, por meio de Satélites Não 

Estacionários – SMGS 

40 
1.00.000.013119/202120 PB nº 

55/2021DICOD 
Capacitação denominada CONBRAI 2021 (Congresso Brasileiro de 

Auditoria Interna) 

41 
1.00.000.011785/202123 PB nº 

56/2021DICOD 
Capacitação: Elaboração e Utilização do Instrumento de Medição 

de Resultados. 

42 
1.00.000.013741/202138 PB nº 

57/2021DICOD 
Serviço de duas assinaturas anuais de banco de imagens por meio 

digital (internet) 

43 
1.00.000.011342/202132 PB nº 

58/2021DICOD 
Capacitação  EaD "Elaboração de Parecer, Relatório e Nota 

Técnica" 

44 
1.00.000.011812/202168 PB nº 

59/2021DICOD 
Curso de geoprocessamento com Qgis 

45 
1.00.000.013966/202194 PB nº 

60/2021DICOD 
Curso: CURSO DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO EM FONTES 

ABERTAS - OSINT 

46 
1.00.000.014826/202133 PB nº 

61/2021DICOD 
Serviço de versão comercial de texto jurídico do idioma português 

para o coreano 

47 
1.00.000.014480/202173 PB nº 

62/2021DICOD 
Curso: MicroStrategy 

48 1.00.000.015095/202143 
PB nº 

63/2021DICOD 

Curso: II Seminário on-line de Comunicação & Justiça 

Comunicando  direito  de  cidadania  em  tempos excepcionais 



 

49 
1.00.000.013458/202114 PB nº 

64/2021DICOD 
Contratação da Benner. Serviço de migração e unificação das 

bases de dados do Plan-Assiste MPU (Ministério Público da União) 

50 
1.00.000.016451/202146 PB nº 

65/2021DICOD 
Capacitação: Auditoria 4.0.  

51 
1.00.000.015712/202119 PB nº 

66/2021DICOD 
Capacitação: Oficina de capacitação em mediação de conflitos 

52 
1.00.000.015974/202175 PB nº 

67/2021DICOD 
Capacitação  FERIDAS CIRÚRGICAS E LASERTERAPIA 

53 
1.00.000.016347/202151 PB nº 

68/2021DICOD 
Aquisição de materiais de consumo, de uso específico da 
Secretaria de   Segurança   Institucional   (SSIn), 

54 
1.00.000.016347/202151 PB nº 

69/2021DICOD 
Curso: COSO ICIF 2013 

55 
1.00.000.016459/202111 PB nº 

70/2021DICOD 
Curso: Sistemas  de  aterramento  -  Projeto,  construção, 

medições e manutenção 

56 
1.00.000.017064/2021- 

27  
PB nº 

71/2021DICOD 
Serviço  de  tradução  comercial  de  texto  jurídico  do  idioma 

sueco  para  o  português 

57 
1.00.000.016959/202144 PB nº 

72/2021DICOD 
Capacitação: "Operador de Câmera" 

58 
1.00.000.016464/202115 PB nº 

73/2021DICOD 
Capacitação: "Curso de Access Básico" 

59 
1.00.000.017155/202162 PB nº 

74/2021DICOD 
Aquisição de materiais elétricos para instalação de circuito de 

bypass no UPS-3 da PGR 

60 
1.00.000.016446/202133 PB nº 

75/2021DICOD 
Curso: CERTIFIED INTERNAL AUDITOR 

61 
1.00.000.015965/202184 PB nº 

76/2021DICOD 
Curso Atualização Jurídica - Direito Ambiental Brasileiro 

62 
1.00.000.017684/202166 PB nº 

77/2021DICOD 
Curso Docker: Administração de Containers – DCA 

 

63 
1.00.000.017569/202191 PB nº 

78/2021DICOD 
Curso "Retenção na fonte de tributos e contribuições sociais" 

64 
1.00.000.017812/202171 PB nº 

79/2021DICOD 
Curso "E-books no formato EPUB" 

65 
1.00.000.018624/202161 PB nº 

80/2021DICOD 
Curso The Developer's Conference - Future 2021 

66 
1.00.000.018721/202153 PB nº 

81/2021DICOD 
Curso "Data Analytics – IIA" 

67 
1.00.000.019575/202183 PB nº 

82/2021DICOD 
 Versão comercial de texto jurídico do idioma português para o 

turco 

68 
1.00.000.019576/202128 PB nº 

83/2021DICOD 
Tradução comercial de texto jurídico do idioma catalão para o 

português 

69 
1.00.000.019808/202148 PB nº 

84/2021DICOD 
Aquisição de café em pó 

70 
1.00.000.021010/202085 TR nº 

14/2021DIART 
Prestação de serviços de interpretação consecutiva e simultânea, 

e degravação de áudio de idiomas estrangeiros. 

71 
1.00.000.009131/202130 TR nº 

15/2021DIART 
Contratação de serviços técnicos especializados para prestação 

de serviços de redator publicitário. 



 

72 
1.00.000.017266/201954 TR nº 

17/2021DIART 
Contratação da manutenção hidrossanitária da PGR e anexos, 

CONTRATAÇÃO DE 2021-continuada 

73 
1.000.00.011590/202183 TR nº 

23/2021DIART 
Contratação  de manutenção das fachadas dos edifícios da PGR 

74 
1.00.000.011728/202144 TR nº 

24/2021DIART 
Contratação de empresa, instituto ou entidade especializada na 

prestação de serviços de pesquisa de opinião pública. 

75 1.00.000.002882/201820 
TR nº 

28/2021DIART 

Contratação de serviço de expansão de capacidade de 

processamento por subscrição, atualização de versões, suporte 

técnico das novas subscrições e das licenças existentes e 

treinamento do software Informática PowerCenter Real Time 

Edition e; atualização de versões, suporte técnico das licenças 

existentes e treinamento do software Informatica Data Quality, 

para o Ministério Público Federal – MPF, incluindo instalação, 

configuração e garantia dos serviços. 

76 1.00.000.012467/202180 
TR nº 

29/2021DIART 

Contratação de empresa especializada em serviços especializados 

de avaliação atuarial e auditoria contábil no segmento de saúde 

suplementar, no âmbito do PLAN-ASSISTE 

77 
1.00.000.001984/202123 TR nº 

30/2021DIART 
Contratação de subscrições de suporte, manutenção e 

atualização de solução Vmware 

78 1.00.000.013911/202101 
TR nº 

32/2021DIART 

Processo de contratação de manutenção para equipamentos da 

infraestrutura de TIC do MPF, instalados no datacenter da PGR e 

no serviço de colocation do datacenter da atual contratada da  

switches,e SFPs. 

79 1.00.000.003450/202131 
TR nº 

33/2021DIART 

Subscrição de uso de produtos para a infraestrutura de servidores 

do MPF, englobando SUSE Linux Enterprise Serve, SUSE Manager 

Server, SUSE Manager Lifecycle Management e SUSE Rancher, 

treinamento e suporte especializado premium. 

80 
1.00.000.016146/202173 TR nº 

34/2021DIART 
Contratação dos serviços de manutenção da sala cofre. 

81 1.00.000.005397/202022 
TR nº 

37/2021DIART 

Aquisição de subscrições de licenças de uso (Standard) das 

soluções Jira Software Cloud, Atlassian Confluence Cloud e o 

Balsamiq Wireframes for Jira Cloud. 

82 1.00.000.011402/202036 
TR nº 

38/2021DIART 

Registro de preço para aquisição e atualização de solução de 

backup do MPF (equipamentos, bibliotecas de fitas de backup, 

fitas LTO-7 e LTO-8, licenças da ferramenta Commvault). 

83 
1.00.000.003458/202106 TR nº 

39/2021DIART 
Prestação de serviços de processamento de contas de serviços 

médicos e odontológicos, incluindo faturamento de contas, 

   glosas, reembolsos e auditorias técnicas relativas ao 

PLANASSISTE. 

84 
1.00.000.016395/202069 TR nº 

04/2021DICNE 
Pórticos e detectores de metal 

85 
1.00.000.005924/202180 TR nº 

05/2021DICNE 
Central de Atendimento Plan Assiste 

86 
1.00.000.008301/202169 TR nº 

06/2021DICNE 
Materiais de Consumo da SSIN 

87 
1.00.000.016274/202017 TR nº 

07/2021DICNE 
Acesso a base de dados cadastrais de proteção ao crédito 



 

88 
1.00.000.006100/201911 TR nº 

08/2021DICNE 
Certificado Digital em Nuvem 

89 
1.00.000.002232/202180 TR nº 

10/2021DICNE 
Aquisição de Licenças SAP Power Designer 

90 
1.00.000.011727/202108 TR nº 

11/2021DICNE 
Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos  

91 
1.00.000.010715/202158 TR nº 

12/2021DICNE 
Aquisição de Identidades Funcionais 

92 
1.00.000.013973/202196 TR nº 

13/2021DICNE 
Registro de preços para aquisição de veículos blindados do tipo 

Serviço I, sedãs grande, e  do tipo  Serviço V, SUV. 

93 
1.00.000.002448/202145 TR nº 

14/2021DICNE 
Aquisição de Licenças Quest Toad for Oracle 

94 1.00.000.018332/202128 
TR nº 

15/2021DICNE 

Aquisição  de  suportes  e  tomadas  do  padrão  brasileiro  NBR 

14136:2012     para    

 caixas     de    

 piso  elevado. 

Brasília, 13 de novembro de 2021. 

DAVI LUCAS BOIS 

Secretário Adjunto de Administração 


