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32. Objetivo/Pauta da Reunião
4
5Avaliação de Processos de Aquisição de TI

6
7
83. Assuntos Tratados  
O Prof. Ed´ Wilson apresentou as justificativas de ausências do Prof. Rupert Carlos de Toledo, que está 
em tratamento dentário.

Processo 23194.007658/2011-89, aquisição de materiais, campus Cuiabá:
– A aquisição não foi prevista no PDTI, mas o CTI entende que se houver demanda devidamente 

justificada,  poderá  ser  realizada  a  aquisição,  observando  a  legislação  vigente.  A  Instrução 
Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG prevê que o processo de aquisição deve ser confeccionado 
em conjunto com o requisitante, integrante técnico e integrante administrativo. E que a fase de 
planejamento consiste nas etapas: análise de viabilidade, plano de sustentação, estratégia de 
contratação, análise de riscos e termo de referência, sendo esta fase obrigatória, inclusive nos 
casos de inexigibilidade, dispensa de licitação ou adesão à Ata de registro de preço. Além disso, 
a Portaria  Nº 02,  de 16 de março de 2010,  apresenta a especificação técnica que deve ser 
observada na aquisição de computadores, conforme Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro 
de 2010, com espongificações aderentes a TI Verde.  Com o objetivo de realizar  a aquisição 
conforme a necessidade dos recursos de TI para o IFMT, recomenda-se a aquisição através de 
licitação e evitar  a  adesão a atas de registros  de preços,  que corresponde originalmente as 
necessidade do órgão que realizou  o registro  da ata  de registro  de preço.  Recomenda-se a 
adequação do processo de aquisição conforme as etapas supracitadas. 

Processo 23194.006507/2011-11, assunto Aquisição de Central Telefônica, Campus Cuiabá
– Fica mantido o parecer do CTI na página 81 do processo. O CTI tem como finalidade orientar os 

processos  de  aquisição  de  TI,  e  conforme  previsto  na  legislação  vigente:  Portaria  02  de 
16/03/2010 da SLTI/MPOG e Instrução Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG, que disciplinam a 
aquisição  de  solução  de  TI.  Estes  instrumentos  são  claros  e  indicam  quais  análises  e 
especificações  devem  estar  contidas  nos  processos  de  compra.  É  observado  que  existem 
fragilidades no processo em epígrafe  e  o CTI,  após perceber,  descreveu estes itens.  O CTI 
constatou que o Termo de Referência no processo, a partir da página 38 é igual a descrição 
existente na página 09, propiciando dúvida quanto a real necessidade do campus. Verifica-se 
ainda que não consta no processo: Análise de Viabilidade da Contratação, Plano de Sustentação,  
Estratégia da Contratação e Análise de Risco, itens obrigatórios conforme a  Instrução Normativa 
04/2010 da SLTI/MPOG.

Processo 23194.007657/2011-34, assunto Implantação do Sistema de CFTV Digital no Campus Cuiabá
– Verifica-se  que  não  consta  no  processo:  Análise  de  Viabilidade  da  Contratação,  Plano  de 

Sustentação,  Estratégia  da  Contratação  e  Análise  de  Risco,  itens  obrigatórios  conforme  a 
Instrução Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG. O CTI recomenda a inclusão destes artefatos antes 
do prosseguimento da aquisição, observando o sistema existente de CFTV no Campus Cuiabá.
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Processo 23188.003314/2011-80, assunto Aquisição de Notebook - PROEX
– Verifica-se  que  não  consta  no  processo:  Análise  de  Viabilidade  da  Contratação,  Plano  de 

Sustentação,  Estratégia  da  Contratação  e  Análise  de  Risco,  itens  obrigatórios  conforme  a 
Instrução Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG. O CTI recomenda a inclusão destes artefatos antes 
do prosseguimento da aquisição. A confecção dos documentos pode ser realizada em conjunto 
com a DGTI e PROAD.

94. Compromissos Assumidos
Descrição     Responsável Prazo de 

Conclusão

Encaminhar pareceres dos processos avaliados Ed´ Wilson T. Ferreira 29/11/2011
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