
 

 

 

Contratação de Soluções de TI aplicável aos 
Conselhos de Fiscalização Profissional 

 

Apresentação: 

A demanda por recursos de tecnologia da informação vem aumentando rapidamente 
nas últimas décadas. Aumento, este, motivado pela necessidade de suportar ou 
aprimorar o cumprimento dos objetivos institucionais dos órgãos diretamente 
relacionados a sistemas que influenciam na percepção do valor da TI dentro dos 
órgãos públicos. Considerando a limitação e disponibilidade dos profissionais de TI 
dentro dos órgãos, sobretudo nos Conselhos de Fiscalização das Atividades 
Profissionais, um contorno para esse problema é a terceirização de serviços visando 
alcançar o aumento da maturidade na utilização e acesso às tecnologias da 
informação. 

Ministrado por profissional com vasto conhecimento desse processo, o curso permite 
uma compreensão dos requisitos legais, riscos e desafios relacionados ao serviço e 
necessários para o êxito da contratação e gestão de contratos de fábrica de software. 

O objetivo desse curso é, por meio de atividades práticas, capacitar servidores 
públicos nos aspectos relacionados à aquisição de bens e serviços de TI, aplicando 
as melhores práticas da contratação. 

Instrutora: Fernanda Haddad 

 

Analista em Tecnologia da Informação com ampla experiência na área de 
contratações de soluções de TI. Palestrante e consultora na área de 
contratações de soluções de TI para organizações públicas, disseminando 
as boas práticas da IN 04 e legislações correlatas. 

 

 



 

 

   

Programa: 

1. Processo de contratação 

1.1 Visão geral das fases do processo de contratação 

1.2 Atores envolvidos no processo de contratação 

2. Contratação de bens e serviços de TI 

2.1 Planejamento da Contratação 

 2.1.1 Definindo a solução a ser contratada - identificação dos requisitos 

 2.1.2 Analisando o mercado - como tratar itens singulares na contratação 

 2.1.3 Estimando o orçamento 

 2.1.4 Identificando os principais benefícios a serem alcançados 

 2.1.5 Parcelamento do serviço 

 2.1.6 Provas de Conceito - como e quando utilizar 

 2.1.7 Elaboração do Projeto Básico / Termo de Referência 

 2.1.8 Oficina com exercícios práticos 

2.2 Seleção do Fornecedor  

 2.2.1Contratando pela modalidade de Pregão 

 2.2.2 Analisando as propostas recebidas 

 2.2.3 Requisitos de habilitação 

 2.2.4 Oficina com exercícios práticos 

2.3 Gestão Contratual  

 2.3.1 Monitoramento da execução contratual  

 2.3.2 Critérios de aceitação e Termos de Recebimento 

 2.3.3 Encerramento do contrato 

 2.3.4 Oficina com exercícios práticos 

3. Boas práticas, orientações e vedações para a contração de soluções de TI 

4. Ao longo do curso serão realizadas oficinas para a produção de modelos relacionados ao processo 
de contratação de TI em Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais, com o objetivo de 
apoiar os profissionais na realização de futuras contratações. 
 
Público Alvo: servidores públicos efetivos ou ocupantes de cargos em comissão responsáveis pelo 
planejamento da contratação, pela seleção do fornecedor ou pela gestão de contratos de bens e 
serviços de TI. Abrange, também, as áreas requisitantes de soluções de TI e das áreas administrativas 
envolvidas no processo de contratação. 
 
Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Pública (IBGP). 
 
Carga Horária: 24 horas 

                                         Solicite uma Proposta para Cursos In Company.                 

Para mais informações, acesse:  

Curso Contratação de Soluções de TI 
aplicável aos Conselhos de Fiscalização 

http://www.ibgp.com/ly/gctcontticonselhos
http://www.ibgp.com/ly/gctcontticonselhos

