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Medidas legais de 9 de fevereiro de 2023 
 

Extrato das publicações do Diário Oficial da União (DOU) de interesse do setor de TI 
 

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.410, de 8 de fevereiro 

de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre as competências da Secretaria-Executiva da 
Câmara de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços quanto à 
gestão dos recursos do Fundo de Garantia à Exportação 
(FGE)”. 
 
Explicação: autorizada a garantia da cobertura dos riscos 
comerciais e políticos pela União. Estabelece que compete à 
Secretaria-Executiva da Camex: (i) autorizar a garantia da 
cobertura dos riscos comerciais e dos riscos políticos e 
extraordinários assumidos pela União, em decorrência do Seguro 
de Crédito à Exportação; e (ii) autorizar o pagamento de 
indenizações, no âmbito do Seguro de Crédito à Exportação, com 
recursos públicos, após os procedimentos de regulação de 
sinistros. 
 

 
Decreto Legislativo CN n° 2, de 

2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Escolhe o Senhor Johnathan Pereira de Jesus para o cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos 
do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal”. 
 
Explicação: o Congresso Nacional decreta a escolha do Senhor 
Johnathan Pereira de Jesus para o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), em decorrência da aposentadoria da 
Ministra Ana Lúcia Arraes de Alencar. 
 

 
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 

2, de 7 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por 
técnica e preço, na forma eletrônica, no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”. 
 
Explicação: disciplina o processo de licitação por critério de 
julgamento, que será escolhido quando o estudo técnico 
preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da 
qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos 
mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins 
pretendidos pela Administração nas licitações para contratação 
de: i) serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual; ii) serviços majoritariamente 
dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida 
qualificação; iii) bens e serviços especiais de TIC; iv) obras e 
serviços especiais de engenharia; e v) objetos que admitam 
soluções específicas e alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre 
sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando 
essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha 
dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital 
de licitação.  
 
O critério de julgamento por técnica e preço será adotado: (i) na 
modalidade concorrência; ou (ii) na fase competitiva da 
modalidade diálogo competitivo, quando o critério de que trata o 
caput for entendido como o que melhor se adequa à solução 
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identificada na fase de diálogo. Esta Instrução Normativa entra 
em vigor em 30 de março de 2023. 
 

 
Aviso de Chamamento Público 

CAU/BR nº 2/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Chamamento Público, com prazo a definir, para 
credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado ou 
público interessadas no fornecimento de hardwares, 
periféricos e complementos com seus respectivos 
treinamentos, relacionados ao exercício da atividade profissional 
de Arquitetura e Urbanismo, beneficiando, em condições 
comerciais diferenciadas que incluam descontos reais e/ou 
outras vantagens, os profissionais de arquitetura e urbanismo e 
as empresas de arquitetura e urbanismo registrados e regulados 
pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 
Edital e o formulário de inscrição poderão ser consultados no 
portal do CAU/BR. Demais informações podem ser obtidas 
através do e-mail chamamentopublico@caubr.gov.br. 
 

 
Aviso de Consulta Pública SUSEP 

nº 1/2023 
 

Visualizar medida 

 
Abre Consulta Pública, até o dia 28 de fevereiro, com vista a 
contratação de serviços de sustentação de infraestrutura de 
TIC e implementação de Central de Serviços de TIC (Service 
Desk) para discussão da minuta do Termo de Referência do 
futuro contrato. 
 
Ressalta que se trata de um procedimento meramente consultivo, 
cujo objetivo é o aprimoramento da especificação técnica, 
visando a afastar eventuais inconsistências, bem como 
exigências incompatíveis com o objeto em questão. 
 
As contribuições deverão ser encaminhadas para o e-mail 
copad@susep.gov.br, com a identificação do respectivo autor 
(nome, denominação, endereço, e-mail, telefone). Informações 
adicionais podem ser consultadas no link da consulta. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto de 8 de fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Valder Ribeiro de Moura do cargo de Diretor da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 
(ABDI/MDIC). 
 

 
Portaria CC/MCOM nº 1.573, de 8 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Maximiliano Salvadori Martinhão para exercer o cargo 
de Secretário de Telecomunicações do Ministério das 
Comunicações (Setel/MCom), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/SECOM nº 1.560, de 8 

de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Samara Mariana de Castro para exercer o cargo de 
Diretora de Promoção da Liberdade de Expressão da 
Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), 
CCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MPS nº 1.570, de 8 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 
Nomear: Adroaldo da Cunha Portal para exercer o cargo de 
Secretário de Regime Geral de Previdência Social do 
Ministério da Previdência Social (SRGPS/MPS), CCE 1.17. 
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Portaria de Pessoal MGI nº 723, de 

1º de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Kathyana Dantas Machado Buonafina para exercer o 
encargo de substituta eventual do cargo de Secretário de 
Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em 
Serviços Públicos (MGI), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/MCOM nº 1.572, de 8 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo para exercer o 
cargo de Diretor de Investimento e Inovação da Secretaria de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações 
(Setel/MCom), CCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MDIC nº 134, 

de 7 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Adriana de Azevedo Silva para exercer o encargo de 
substituta eventual do Diretor de Comércio e Serviços da 
Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, 
Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), FCE 1.15, ficando 
dispensado Bernardo de Almeida Tannuri Laferte. 
 

 
Portaria de Pessoal MINC nº 172, de 

8 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Marusca Santana Custodio para exercer o cargo de 
Coordenadora-Geral da Diretoria de Gestão Coletiva de 
Direitos Autorais da Secretaria de Direitos Autorais e 
Intelectuais do Ministério da Cultura (MinC), CCE 1.13. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/CC nº 189, 

de 7 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Edson Floriano de Sousa Junior do cargo de 
Coordenador de Gestão da Segurança da Informação em 
Meios Tecnológicos da Diretoria de Tecnologia da Secretaria 
de Administração da Secretaria-Executiva da Casa Civil da 
Presidência da República (CC/PR), CCE 1.10. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MDIC nº 140, 

de 7 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Christiane Maranhão de Oliveira para exercer a função 
de Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da 
Infraestrutura do Departamento de Melhoria do Ambiente de 
Negócios e Promoção da Concorrência da Secretaria de 
Competitividade e Regulação do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), FCE 
1.13. 
 

 
Portaria MF nº 210, de 8 de fevereiro 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Jorge Olmiro Lock Freire do encargo de Presidente 
da 1ª Câmara da 3ª Seção de Julgamento do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda 
(Carf/MF). 
 

 
Portaria de Pessoal MGI nº 708, de 

1º de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Jackeline Paula de Godoi Degani para exercer a 
função de Coordenadora de Projetos Estratégicos da 
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Qualidade do 
Departamento de Difusão e Avaliação de Serviços Públicos 
Digitais da Secretaria de Governo Digital do Ministério da 
Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), FCE 1.10. 
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Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 
597, de 7 de fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: João Cesar De Oliveira para exercer a função de 
Coordenador de Infraestrutura e Operação de Serviços da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da 
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia 
Federal (PF), FCE 1.10. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 
601, de 7 de fevereiro de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Solange Berto de Medeiros para exercer a função de 
Coordenadora de Desenvolvimentos de Soluções da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da 
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia 
Federal (PF), FCE 1.10. 
 

 
Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 
 


