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PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 

 
 
A Instrução Normativa Nº 1, de 04 de abril de 2019, foi editada pela Secretaria de Governo Digital 
do Ministério da Economia e dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicação pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração 
dos Recursos de Informação e Informática - SISP do Poder Executivo Federal. 
 
 
A seguir, apresentamos os procedimentos para a aquisição de bens e serviços de informática: 
 
1º PASSO – Abertura de processo no SIPAC, elaboração do Documento de Oficialização da 
Demanda – DOD – conforme modelo disponível em https://ufsj.edu.br/coplac/modelos.php, inclusão 
do DOD no processo eletrônico, e encaminhamento à COPLAC. 
 
2º PASSO – A COPLAC receberá o DOD, e o membro da área de TI que integra a Comissão, com 
o auxílio do Ntinf, irá manifestar sobre a classificação da contratação em solução de TIC.  
 
Caso a área técnica manifeste pelo não enquadramento da contratação em solução de TIC, os 
demais passos deverão seguir as orientações da página da COPLAC, em 
https://ufsj.edu.br/coplac/orientacoes.php 
 
Em se tratando de TIC: 
 
3º PASSO – A COPLAC devolverá o processo ao Requisitante, que deverá formalizar novo 
Documento de Oficialização da Demanda (DOD - REQUISITANTE), adequado à IN 01/2019, 
disponível em https://ufsj.edu.br/dimap/manuais_secol.php. Neste DOD deverá ser comprovado o 
alinhamento ao Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) e ao Plano Anual de 
Contratações (PAC) da UFSJ.  
 
4º PASSO - O responsável pela requisição do material/serviço de informática deverá encaminhar 
ao Núcleo de Tecnologia da informação (Ntinf), o processo contendo o DOD adaptado. 
 
5º PASSO - A área de tecnologia da informação (Ntinf) avaliará o alinhamento da contratação 
pretendida ao PDTI da Instituição e indicará o integrante técnico que irá compor a Equipe de 
Planejamento de Contratação que será designada por Portaria. Deverá ser preenchido o 
Documento de Oficialização da Demanda (DOD - EQUIPE TÉCNICA) 
 
6º PASSO - A área de tecnologia da informação encaminhará o Documento de Oficialização da 
Demanda à autoridade competente da Área Administrativa que irá decidir motivadamente sobre o 
prosseguimento da contratação, indicar um integrante administrativo e instituir a Equipe de 
Planejamento de Contratação. 
 
7º PASSO - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar a ser realizado pelos integrantes técnico e 
requisitante. 
 
8º PASSO - Mapa de gerenciamento de riscos que deverá ser elaborado e atualizado em todas as 
fases da contratação. 
 
9º PASSO - Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico a ser realizado pela Equipe de 
Planejamento de Contratação. Coleta dos orçamentos estimativos para a contratação com base no 
disposto na Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020. 
 
10º PASSO - Seleção do fornecedor. Inicia-se com o encaminhamento do Termo de Referência ao 
Setor de Compras e Licitações. Caberá ao integrante técnico apoio durante a seleção do fornecedor.  
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O encerramento da etapa de seleção do fornecedor se dá com a homologação do processo 
licitatório.  
 
11º PASSO - Encaminhamento do processo ao Setor de Contratos e Credenciamento para 
assinatura do contrato e, caso necessário, nomeação dos fiscais. Gestão do contrato. 

 
 
 


