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AS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC) DE ACORDO COM A
NOVA IN Nº 01/2019, QUE REVOGOU A
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IN Nº 04/2014
Com base nas INs nº 01/2019 e nº 02/2019, nas Portarias nº
01/2019 e nº 778/2019, todas da Secretaria do Governo Digital
do Ministério da Economia, e nos entendimentos do TCU

SEMINÁRIO
As contratações das soluções de tecnologia da informação e de comunicação (TIC) passaram a ser
reguladas por quatro novas normas, editadas em abril de 2019.
Dentre as inovações, destacamos a revogação da IN nº 04/2014 pela IN nº 01/2019, que vai regular
a contratação de TIC a partir de julho de 2019, quando parte importante de seus dispositivos entra
em vigor.
Além da IN nº 01/2019, precisam ser conhecidas a IN nº 02/2019 e as Portarias nº 01/2019 e
778/2019, todas da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia – SGD/ME.
Neste Seminário, destacaremos os aspectos jurídicos, as principais novidades trazidas pelas INs e
Portarias, priorizando a estruturação do planejamento das contratações (fases, etapas e os documentos a serem elaborados) e aspectos do julgamento e da fiscalização dos contratos. Tudo isso
considerando os entendimentos mais atuais do TCU sobre o assunto.
Prepare-se para realizar as novas contratações de TIC!
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Esta capacitação permitirá a você:
• Conhecer o objeto e a aplicabilidade das INs nº 01/2019 e nº 02/2019 e das Portarias nº 01/2019
e nº 778/2019, que passam a regular as contratações de TIC.
• Identificar os princípios e as diretrizes de governança a serem adotados nas contratações de soluções de TIC.
• Dominar o conteúdo e os cuidados relativos aos documentos a serem produzidos na fase de planejamento das contratações de TIC de acordo com a IN nº 01/2019.
• Aplicar os principais e mais polêmicos aspectos relacionados ao julgamento da licitação e à fiscalização dos contratos de TIC conforme a IN nº 01/2019.
• Discutir boas práticas para condução eficiente das contratações de soluções de TIC observando
as principais orientações e determinações do TCU.

Público-alvo:
Técnicos da área de TI, assessores jurídicos, pregoeiros, membros de equipes de apoio e de comissões de licitação, departamento de compras, agentes de controle interno, auditores, fiscais de
contrato e demais profissionais que atuam nas contratações de serviços de tecnologia da informação e comunicação.
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Destaques do conteúdo:
APLICAÇÃO DAS INs Nº 01/2019 E Nº 02/2019 E DAS PORTARIAS Nº 01/2019 E Nº
778/2019, TODAS DA SECRETARIA DO GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
ALÉM DAS REGRAS DE GOVERNANÇA E DAS VEDAÇÕES NAS CONTRATAÇÕES DE TIC
• INs nº 01/2019 e nº 02/2019 e Portarias nº 01/2019 e nº 778/2019 – Conteúdo, órgãos e entidades vinculados e datas de entrada em vigor
• Como ficam os processos de contratação já iniciados e os contratos formalizados de acordo
com a IN nº 04/2014, que foi revogada?
• Grandes novidades da IN nº 01/2019
• Princípios e diretrizes de governança a serem adotados nas contratações de soluções de TIC
de acordo com a Portaria nº 778/2019
• PDTIC, Plano Anual de Contratações e Política de Governança Digital
• Possibilidade de terceirização de atividades de TIC - Vedações previstas na IN nº 01/2019

FASES E ETAPAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC – PLANEJAMENTO,
SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DO CONTRATO
• Fases da contratação e equipe de planejamento
• Equipe de planejamento – Cuidados relativos à indicação, designação e capacitação dos integrantes da equipe de planejamento
• Conteúdo dos documentos de planejamento – Oficialização da demanda, estudo técnico preliminar e termo de referência
• Instrumentos de medição de resultados – IMR (antigo ANS)
• Obrigações da contratante, da contratante e do órgão gerenciador (no caso de SRP) – Modelos de execução e de gestão do contrato
• Gerenciamento de riscos – Importância, levantamentos e conteúdo do mapa de riscos
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• Documento de qualificação técnica – Exigência de cursos específicos, certificações e atestados
de capacidade técnica da empresa e dos profissionais – Orientação do TCU
• Preferências nas contratações de soluções de TIC
• Equipe de fiscalização do contrato – Composição, responsabilidade, designação e capacitação
dos integrantes
• Monitoramento da execução do contrato – Encaminhamentos, acompanhamentos e adequação aos modelos de execução e de gestão do contrato
• Prorrogação dos contratos de TIC
• Reajuste ou repactuação dos contratos de soluções de TIC
• Cautelas previstas na IN nº 01/2019 para a etapa de transição contratual ou de encerramento
do contrato
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PROGRAMA
Professor Ricardo Alexandre Sampaio
Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria Zênite. Integrante
da Equipe de Redação da Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos e da Equipe de Consultores
Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada (6. ed. Zênite, 2005). Autor de diversos artigos
jurídicos.

APLICAÇÃO DAS INs Nº 01/2019 E Nº 02/2019 E DAS PORTARIAS Nº 01/2019 E Nº
778/2019, TODAS DA SECRETARIA DO GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
ALÉM DAS REGRAS DE GOVERNANÇA E DAS VEDAÇÕES NAS CONTRATAÇÕES DE TIC
1. Foram editados quatro atos normativos (duas INs e duas portarias) que disciplinam as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Quais são os objetos de
regulamentação de cada um desses atos normativos?
2. As novas INs e portarias vinculam quais órgãos e entidades? As estruturas e as organizações da
Administração Pública não vinculadas a esses atos podem adotá-los como referencial? Quais
os cuidados para tanto?
3. De acordo com a nova regulamentação, especialmente a IN nº 01/2019 do Secretário do Governo Digital do Ministério da Economia, quais órgãos, comitês, departamentos ou equipes são
responsáveis pela gestão das contratações de soluções de TIC?
4. Qual a data de entrada em vigor dos novos atos normativos? Especificamente com relação à
IN nº 01/2019, que revogou a IN nº 04/2014, quais as datas previstas para sua entrada vigor?
Como ficam os processos de contratação já iniciados e os contratos formalizados de acordo
com a IN nº 04/2014?
5. A IN nº 01/2019 afasta a aplicação da IN nº 05/2017 da SEGES/MP nas contratações de soluções de TIC? Como compor esses dois regimes?
6. Em linhas gerais, quais as grandes novidades da IN nº 01/2019?
7. O que se deve entender por “solução de TIC” segundo a IN nº 01/2019?
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8. Quais contratações de soluções de TIC exigem o cumprimento da IN nº 01/2019 e quando sua
incidência é afastada, total ou parcialmente? De acordo com a IN nº 02/2019 do Secretário do
Governo Digital do Ministério da Economia, quais contratações exigem a aprovação do Colegiado Interno de Referencial Técnico (CIRT) e do Colegiado Interno de Contratações de Bens e
Serviços de TIC (CITIC)? Como ocorre essa aprovação e em qual prazo?
9. De acordo com a Portaria nº 778/2019, quais princípios e diretrizes de governança devem ser
adotados nas contratações de soluções de TIC? Quais órgãos, equipes e autoridades estão
envolvidos nas ações de governança?
10. Sobre os documentos de planejamento e as definições estratégicas previstos na IN nº 01/2019,
pergunta-se:
a) PDTIC: qual o conteúdo, quem deve elaborar e em que prazo?
b) Plano Anual de Contratações: qual o conteúdo, quem deve elaborar e em que prazo?
c) Política de Governança Digital: qual o conteúdo e como deve ser observada?
11. Quais atividades de TIC não podem ser terceirizadas? Que vedações expressamente previstas
na IN nº 01/2019?

FASES E ETAPAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TIC – PLANEJAMENTO,
SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DO CONTRATO
12. Quais as fases das contratações de TIC de acordo com a IN nº 01/2019? Qual a estrutura e
quais as etapas dessas fases?
13. Quais as etapas e os documentos da fase de planejamento previstos na IN nº 01/2019? Qual o
principal objetivo dessa fase? Como esses documentos se relacionam?
14. Segundo a IN nº 01/2019, nas contratações por dispensa e inexigibilidade e na adesão à ata de
registro de preços, pode ser dispensada a realização da fase de planejamento?
15. Quem deve fazer parte da equipe de planejamento? Em que momento essa equipe deve ser
constituída e quando será desconstituída?
16. Quais os cuidados, os procedimentos e os fluxos previstos na IN nº 01/2019 quanto à indicação, designação e capacitação dos integrantes da equipe de planejamento? Os papéis do
planejamento podem ser cumulados em um único servidor?
17. Qual o conteúdo do documento de oficialização da demanda? Qual a importância dele para o
processo de contratação? Quem deve elaborá-lo e quem deve assiná-lo?
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18. Qual o conteúdo do estudo técnico preliminar? Qual a importância dele para o processo de
contratação? Quem deve elaborá-lo e quem deve aprová-lo?
19. É possível apontar algumas melhores práticas para avaliar e definir, entre as opções disponíveis no mercado, a solução que melhor atende à necessidade da Administração, representando, assim, o melhor modelo de prestação dos serviços? Quais comparações, análises e justificativas não podem faltar? Quais as determinações previstas na IN nº 01/2019?
20. Quais as orientações do Anexo I da IN nº 01/2019 sobre licenciamento, desenvolvimento e
manutenção de software, infraestrutura, serviços em nuvem, sala-cofre e sala segura?
21. Em linhas gerais, quais os elementos do termo de referência que exigem maior cuidado e atenção em razão do aspecto jurídico da contratação:
a) definição do objeto e justificativa da contratação;
b) definição da unidade de medida para a contratação de soluções de TIC (hora técnica, posto,
ponto de função, unidade de serviço);
c) definição do CATMAT e CATSERV;
d) requisitos da contratação;
e) parcelamento da solução de TIC;
f) exigência de amostra e prova de conceito para comprovação das especificações técnicas;
g) cessão dos direitos de propriedade intelectual e direitos autorais;
h) definição de instrumentos de medição de resultados – IMR (antigo ANS);
i) definição das obrigações da contratante, da contratada e do órgão gerenciador (no caso de
SRP);
j) modelo de execução do contrato: rotinas, processos e prazos, papéis e responsabilidades,
quantidades, mecanismos de comunicação, condições de pagamento, compromisso de sigilo
e atendimento de normas de segurança (termo de ciência e de compromisso de sigilo);
k) modelo de gestão do contrato: critérios de aceitação, procedimentos de testes e inspeção,
avaliação de qualidade, adoção de ferramentas para monitoramento de indicadores, definição de listas de verificação, procedimentos de retenção e glosa de pagamento e aplicação de
sanções administrativas;
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l) estimativa dos preços de mercado e adequação orçamentária: procedimentos para a realização da pesquisa, casos em que deverá ser elaborada a planilha de custos com orçamento de
detalhado, possibilidade ou não de adoção do modelo da planilha da IN nº 05/2017;
m) definição do regime de execução;
n) critérios técnicos de julgamento.
22. Sobre o gerenciamento de riscos, pergunta-se:
a) O que envolve a análise de risco? Qual a importância prática dessa etapa?
b) Quais os normativos a serem observados?
c) O que precisa ser levantado e monitorado para o gerenciamento de riscos?
d) Qual o conteúdo do mapa de riscos?
e) Em que fase deve ser elaborado e realizado o gerenciamento de riscos e quais são os agentes ou as equipes responsáveis?
f) O mapa de riscos será alterado/revisado no decorrer do processo de contratação? Em que
momentos, especialmente?
23. É sempre obrigatória a adoção do pregão para contratações de soluções de TIC?
24. A equipe de planejamento pode atuar na seleção do fornecedor?
25. Quais documentos de qualificação técnica da empresa e dos profissionais podem ser exigidos
para resguardar a qualidade dos serviços a serem contratados?
26. Podem ser exigidos cursos específicos, certificações e atestados de capacidade técnica da empresa e dos profissionais? Qual a orientação do TCU firmada por meio da Nota Técnica nº 5 da
Secretaria de Fiscalização de TI (SEFTI), que trata de certificação CMMI?
27. Sobre as preferências nas contratações de soluções de TI, pergunta-se:
a) Quais as formas de preferência estabelecidas pelo Decreto nº 7.174/2010? Quais as condições para usufruí-las? Qual o entendimento do TCU?
b) É possível realizar licitação exclusiva à microempresa e à empresa de pequeno porte para
contratar bens e serviços de informática?
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c) Com relação às contratações de soluções de TIC, como compatibilizar a aplicação da preferência para microempresas e empresas de pequeno porte com a preferência instituída pela
Lei nº 8.248/1991 e a margem de preferência para bens e serviços nacionais disciplinada
pelos §§ 5º a 12 do art. 3º da Lei de Licitações? Quais as orientações previstas na Lei Complementar nº 123/2006 e nos §§ 14 e 15 do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 sobre o assunto?
28. Quando se inicia a gestão do contrato? Quem fará parte da equipe da fiscalização? Qual a responsabilidade dessa equipe e do gestor do contrato?
29. Quais os cuidados, os procedimentos e os fluxos previstos na IN nº 01/2019 sobre indicação,
designação e capacitação dos integrantes da equipe de fiscalização? Os servidores do planejamento podem fazer parte da fiscalização? Os papéis da fiscalização podem ser cumulados em
um único servidor?
30. Quais as atividades e avaliações previstas na IN nº 01/2019 relacionadas com o início da execução dos contratos? Quando essas providências podem ser dispensadas?
31. Nos termos da IN nº 01/2019, como devem ser conduzidos o monitoramento da execução,
os encaminhamentos das demandas e os acompanhamentos e a adequação aos modelos de
execução e de gestão do contrato definidos no planejamento?
32. Serviços de TIC podem ser considerados contínuos para efeito de prorrogação contratual? Ou
a prorrogação desses contratos deve ser enquadrada na hipótese do inc. IV do art. 57 da Lei
nº 8.666/1993? Quais as condições para a prorrogação da vigência desses contratos?
33. Os contratos de soluções de TIC podem ser reajustados ou repactuados? Quando reajustar
por índice e quando repactuar? Qual a nova disciplina expressa da IN nº 01/2019 quanto ao
reajustamento dos contratos e ao índice a ser adotado? Qual o procedimento?
34. Qual a importância e a disciplina prevista na IN nº 01/2019 com relação à manutenção, organização e catalogação de dados históricos dos contratos? Como esses dados podem ser usados
para a eficiência das contratações e planejamentos futuros?
35. Qual a disciplina expressa da IN nº 01/2019 sobre a transparência dos documentos da contratação de soluções de TIC?
36. Quais as cautelas expressamente previstas na IN nº 01/2019 para a etapa de transição contratual ou de encerramento do contrato?
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24

Agosto
Credenciamento
7h30 às 8h30

horas
Carga horária
8h30 às 12h30
14h às 18h

ONDE SERÁ?

PRODIGY HOTELS & RESORTS
Av. Almirante Sílvio de Noronha, 365 • Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 3478-4100 / 0800-600-8088

Apto. SGL/STD

Apto. DBL/STD

R$ 299,00* + 5% ISS
(café da manhã incluído)

R$ 329,00* + 5% ISS
(café da manhã incluído)

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva,
que é participante do curso da Zênite para garantir o preço especial.
Apartamentos sujeitos à disponibilidade.
O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar tarifário
menor na época da realização do Seminário.
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INVESTIMENTO

R$ 4.140,00
• 03 almoços;
• 06 coffee breaks;
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos;
• Apostila específica do Seminário;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anotações);
• Certificado.*
A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora,
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.
* O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e
outra, à tarde.

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:
Banco do Brasil

Ag. 3041-4 • c/c 84229-X

Caixa Econômica

Ag. 1525-3 • c/c 1566-2

Banco Santander

Ag. 3837 • c/c 130017258

Banco Itaú		

Ag. 3833 • c/c 63040-7

Banco Bradesco

Ag. 2559 • c/c 26622-1

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
(41) 2109-8666
evento@zenite.com.br
www.zenite.com.br
A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará
infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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