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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
DIRETORIA GERAL

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO –

2018.

 

Em 19 (dezenove) de julho de dois mil e dezoito, de ordem do Diretor-Geral e presidente do
Conselho Administrativo (CONAD), Dr. João Akira Omoto, foram contactados os membros que
compõem o CONAD (0096772): Dr. Alexandre José de Barros Leal Saraiva (MPM), Dra. Denise
Neves Abade (MPF), Dr. Flávio Augusto Milhomem (MPDFT) e Dr. Xisto Tiago de Medeiros
Neto (MPT). Foi solicitado aos membros titulares que encaminhassem o voto relativo ao temas: 1.
Aprovação/rejeição do Relatório Anual da Ouvidoria da ESMPU - 2017, em cumprimento ao inciso
VI do artigo 3º da Portaria ESMPU nº. 01001/2017, com anexação à mensagem eletrônica dos
documentos para análise - a saber: - Relatório Anual da Ouvidoria da ESMPU - 2017 (0059277); -
Portaria ESMPU nº. 01001/2017 (0002920). 2. Aprovação/rejeição da escolha do novo orientador
pedagógico da pesquisa Científica Aplicada "Uma aplicação da estatística I-Moran para a detecção
de cartéis em licitações no âmbito do Ministério Público Federal" e consequente majoração dos
custos da pesquisa em R$ 11.224,04, alterando o valor total da pesquisa aprovado pelo CONAD de
R$ 51.309,60 para R$ 62.533,68, com anexação à mensagem eletrônica dos documentos para análise
- a saber: - Despacho da SEPLAN (0087966); - Despacho do Diretor-Geral (0088331); - Listas dos
projetos classificados pela CDC e aprovados pelo CONAD 2017 (0070013); - - Estimativa de custos
aprovada pelo CONAD para a referida pesquisa (0070014); - Currículo do novo orientador indicado
(0075103). Em atendimento à demanda, o Conselho aprovou por unanimidade o Relatório Anual
da Ouvidoria da ESMPU 2017 e a escolha do novo orientador pedagógico da pesquisa Científica
Aplicada "Uma aplicação da estatística I-Moran para a detecção de cartéis em licitações no âmbito
do Ministério Público Federal" e consequente majoração dos custos da pesquisa, de acordo com os
votos registrados nos e-mails ora anexados a esta ata (0096773, 0096774, 0096775, 0096776 e
0096777). Os serviços foram encerrados pelo Diretor-Geral em 23 (vinte e três) de julho de 2018 e
deles lavrou-se a presente ata, que será assinada pelo Presidente, Dr. João Akira Omoto.

 

Documento assinado eletronicamente por João Akira Omoto, Diretor-Geral da ESMPU, em
23/07/2018, às 19:45 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0096779 e o código
CRC B2D6833A.
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