
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contratação de Serviços de Computação em 

Nuvem na Administração Pública 

Instrutor: Cristiano Rocha Heckert 

Graduado, Mestre e Doutor em Engenharia de Produção (USP). Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) aprovado em 1º lugar no concurso 2005 – 
Ênfase em Regulação. Secretário de Modernização e Gestão Estratégica no Ministério 
Público Federal (2016-2017), Secretário de Logística e Tecnologia da Informação no 
Ministério do Planejamento (2015-2016) e Secretário de Gestão Estratégica no Conselho 
Nacional do Ministério Público (2012-2015). Atualmente é Assessor Técnico na Câmara dos 
Deputados. Autor do livro "Contratações de TI: O Jogo", em conjunto com Antonio 
Fernandes Soares Netto, Ed. Negócios Públicos, 2017. 

 

 

Apresentação: 

Os avanços da Tecnologia da Informação e Comunicação trazem não apenas novas soluções 
tecnológicas, mas também novos modelos de negócio para a sua contratação e fornecimento. Dentre 
esses modelos, destaca-se a computação em nuvem, apontada pelo Gartner como um dos elementos 
da transformação digital em curso nos setores público e privado em todo o mundo.  

Os serviços em nuvem revelam-se mais eficientes e tempetivos, tanto para a provisão de Infraestrutura 
como Serviço (IaaS – Infrastructure as a Service), quanto de Plataformas como Serviço (PaaS – 
Plataform as a Service), Desenvolvimento como Serviço (DaaS – Development as a Service), Software 
como Serviço (SaaS – Software as a Service), dentre outros, objetivando o desenvolvimento de 
aplicações e softwares para as áreas finalísticas e administrativas. 

A administração pública brasileira tem reconhecido a vantajosidade desse modelo, como atestam o 
Acórdão TCU nº 1.739/2015, a Portaria nº 20/2016 da Secretaria de Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento (elaborada na gestão do Instrutor) e a Norma Complementar nº 14 do 
Gabinete de Segurança Institucional, revista em março de 2018. Ademais, têm-se observado no último 
ano processos concretos de contratação de serviços em nuvem conduzidos pelo Tribunal de Contas da 
União e pelo Ministério do Planejamento. 

Diante disso, este curso analisa as tendências mundiais de contratação de soluções de TIC em nuvem, 
avaliando sua aplicabilidade à realidade da administração pública brasileira. Serão estudadas as 
contratações em andamento, ressaltando seus pontos fortes e seus riscos e apontando alternativas 
para a contratação desses serviços dentro do arcabouço normativo vigente. 

Instrutor: Daniel Portilho Troncoso 
Analista em TI do Ministério da Economia, trabalhou por mais de 10 anos no mercado 
fornecedor de tecnologia e atuou como Coordenador de Normas e Contratações de TI da 
SLTI/MP de 2012 a 2017. Participou das revisões da Instrução Normativa-SLTI/MP nº 4, que 
trata de contratação de soluções de TI pelo governo. Coordena e participa dos projetos de 
contratação conjunta de TI promovidas pela SGD e atua nas consultorias, palestras e 

treinamentos sobre Contrações no Governo. 



 

 

 

 

 

 

Programa: 

1. A computação em nuvem 

a) Conceitos 

b) Modelos de oferta de serviços (IaaS, PaaS, SaaS) 

c) Como avaliar se nuvem é a melhor opção 

d) Vantagens e riscos da opção pela computação em nuvem  

2. Aspectos prévios à contratação de Serviços de Computação em Nuvem 

a) Planejamento da Contratação 

b) Plano de Contingência 

c) Segurança de dados 

d) Política de Recursos Humanos 

e) Portabilidade da Infraestrutura e Dados 

f) Conformidade com legislação vigente 

3. Pontos contratuais relevantes  

a. Papeis e Responsabilidades 

b. Acordo de Nível de Serviços 

c. Monitoramento do Provedor 

d. Segurança da Informação 

e. Garantias da propriedade intelectual e de acesso e propriedade dos dados 

f. Elasticidade e Flexibilidade e Limites Geográficos 

4. Contratação de serviços em nuvem no mundo 

a) Contratações pelo setor privado 

b) Contratações pelo setor público em outros países 

5. Contratação de serviços em nuvem na Administração Pública Brasileira 

a) Referências normativas (Acórdão TCU nº 1.739/2015, Portaria STI/MP nº 20/2016, Norma 
Complementar GSI nº 14) 

b) Análise dos Termos de Referência do TCU e do MP: pontos fortes e deficiências 

c) Possibilidades de novos modelos de contratação 

Público Alvo: gestores e técnicos responsáveis pelo planejamento de contratações e pela gestão de contratos 
de Tecnologia da Informação e Comunicação. Gestores e servidores de áreas de negócio interessadas em 
serviços providos por meio de nuvem. Profissionais de áreas de controle, gestão de riscos e segurança da 
informação. 

Benefícios para os Participantes: conhecer as principais características, riscos e modelos de soluções de TIC 
atualmente oferecidas em Nuvem, bem como saber decidir em que circunstâncias esse modelo é mais vantajoso 
para o órgão público e especificar corretamente a solução a ser contratada. Ao término do curso o participante 
receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 

Carga Horária: 16 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse: 

Contratação de Serviços de Computação 
em Nuvem na Administração Pública 

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

