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29 de junho de 2016
Auditório do edifício-sede dos Correios
SBN Quadra 01 Bloco A, Brasília - DF

O

Encontro com os Fornecedores dos Correios
será apresentado de forma dinâmica
e inovadora. Em lugar das tradicionais
exposições unilaterais, em todas as mesas os
debatedores responderão a questões objetivas
sobre temas controvertidos relacionados a
contratos dos Correios com os fornecedores, entre
outros pontos importantes, e o mediador provocará
os debates, com participação da plateia. Deste
modo, todas as posições atuais dos debatedores
serão evidenciadas, permitindo ao participante
uma grande imersão nas grandes questões que
envolvem todos os processos da contratação.

Programa
Hora

8h
8h30
8h45

Assunto

Credenciamento
Abertura
Tema1: Resultado
da Pesquisa de
satisfação dos
Fornecedores dos
Correios.
Como os resultados da
pesquisa de satisfação
são analisados e utilizados para subsidiar
melhorias nos processos de contratação e
Gestão de Contratos?

9h

Palestrante

Tema 2 (Talk
Show): Aspectos
polêmicos
da execução
contratual:
penalidade e
atualização
financeira.

Pablo Batista
Carvalho
Gerente dos
Processos de
Suprimento e
Contratações

(continuação)

9h

Como não ser penalizado?
Quais as fases do processo de aplicação de
penalidades?
O gestor dos Correios
pode não aplicar a
penalidade?
Se no Contrato não
tiver cláusula de
atualização financeira,
ainda assim, posso
solicitar?
Quando ocorre o reequilíbrio? E o reajuste?
E a repactuação?
Quais os procedimentos
para solicitar uma atualização financeira?

Ana Lídia C.
Gomes Ribeiro
Analista de normas e Padrões
Eliete Maria
Gasperoto
Assessora da Vice-Presidência de
Serviços
Bruno Vinicius de
Paiva da Silva
Analista da Central de Compras
Paula Ribeiro
Mesaros
Advogada do Departamento Jurídico

Mediadora:
Tânia Regina T.
Munari
Chefe da Central
de Suprimento

Debate
9h45
Intervalo
10h
José Olibério
10h15 Tema 3 (Mesa
Temática):
Governança
e Gestão das
Compras Públicas
Como adotar uma conduta ética no dia a dia
da contratação?
Quais as implicações
do Sistema de Gestão
ambiental adotado
pelos Correios nas suas
contratações?
Quais os critérios de
sustentabilidade que
os correios exigem nas
suas contratações e
tendências?
Qual a visão do TCU
sobre a governança e
gestão das compras
públicas?

Alves
Coordenador da
Comissão de Ética
dos Correios
Viviane Marques
Assessora da Vice-presidência de
Serviços
Italo Pinheiro de
A. Figueiredo
Auditor Federal
de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União

Mediadora:
Luciana Pacheco
Caldeira Rini
Assessora do
Departamento
de Gestão das
Cadeias de Suprimento e Serviços
Gerais

11h45
12h
Tema 4:
14h

Debate
Almoço

Virtualização
do Processo de
Contratação nos
Correios: Sistema
Eletrônico de
Informações

Ana Maria
Mergulhão Santos
Castro
Gerente dos Processos de Gestão
Documental

O que é o SEI?
Qual a legislação que
ampara a legalidade
da assinatura em documentos digitais?
Como você, fornecedor, será envolvido no
processo eletrônico?

14h20 Tema 5: Oficinas
simultâneas:

Contratações de serviços - Critérios de
qualidade
Qual a visão do TCU
sobre a adoção de
critérios de qualidade
nas contratações de
serviços?
Quais os principais
requisitos a serem
atendidos pelos prestadores de serviços dos
Correios e os respectivos indicadores de
desempenho?
Como os Correios
aplicam o Acordo de
Níveis de Serviços nos
contratos de prestação
de serviços?

Ítalo Pinheiro de
A. Figueiredo
Auditor Federal
de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União
Mônica Ferreira
de Melo
Gerente dos Processos de Serviços
Gerais
José Luiz de
Ascenção Júnior
Gerente de Contratos de Recursos
de TIC
Juliana Alcantara
Andalo
Gerente de
Especificações e
Inspeções
Alessandro de
Jesus Moreira
Gerente de
obtenção de
Suprimento

14h20

Contratações de TI
– Ações de Melhoria
Contínua

(continuação)

Continuação

Como ter êxito na
execução dos contratos de TI?
Quais as melhorias
implantadas pelos Correios, em relação aos
problemas recorrentes
nos contratos de TI?

Cláudia Valéria
Mafra Pelanda
Gerente de
Logística de Suprimento
Pablo Batista
Carvalho
Gerente dos
Processos de Suprimento e Contratações

Contratações de Bens,
Materiais e Produtos
para revenda –Contratações bem sucedidas
(Talk Show)
Como ter êxito nos
contratos de fornecimento de bens de
consumo e produtos
para revenda?
Como funcionam os
fluxos de contratação
e de gestão de contratos?
Quais os principais canais de relacionamento com os Correios?

15h30*

16h

Debate
Networking e Encerramento

*Quando da realização do tema 05 (14h20 às 16h),
os participantes serão segregados em 03 grupos para
ministrações específicas: Um grupo será composto de
prestadores de serviços, o outro grupo será constituído
de fornecedores de recursos de TIC e o terceiro grupo de
fornecedores de material de consumo, produtos para revenda
e bens patrimoniais.

O evento tem como objetivo reunir os
fornecedores para melhorar a interação com os
Correios e aprimorar os processos envolvidos
neste relacionamento.
Participe deste encontro e tenha a
oportunidade de entender e discutir
pontos fundamentais desta relação
entre você, fornecedor, e Correios.
• Entenda quais são os desafios que
os fornecedores devem superar para
tornarem-se competitivos na cadeia
de fornecimento dos Correios;
• Conheça as penalidades mais
comuns previstas nos contratos
e saiba como evitá-las;
• Entenda como funcionam os
processos de contratação e aumente
sua participação nas oportunidades lançadas
pelos Correios.
Inscreva-se para o evento no site:
www.correios.com.br/EncontroFornecedores
Para mais informações, ligue para
(61) 2141-7764 ou envie e-mail para
encontrofornecedores@correios.com.br

AC/DERIN

Quanto melhor a
parceria, melhor o
resultado.

