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Apresentação

A Assessoria de Orientação Normativa em 
Tecnologia da Informação e Comunicação é unidade que 
tem por finalidade assessorar a direção do CTIC  e a 
todas as Coordenadorias em processos de interesse do 
CTIC, bem como  para as diversas unidades da UFPA, em 
especial para Procuradoria Geral, nos processos que 
envolvem a aquisição/contratação de bens e serviços de 
tecnologia da informação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido na IN 04/2014 – MP/STI, para 
a PROAD, destacando-se a Diretoria de Compras e 
Serviços (DCS), Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio 
(DAP), e Comissão Permanente de Licitação (CPL).

A assessoria atua ainda nos processos de interesse 
do CTIC junto à Fundação de Amparo e Desenvolvimento 
da Pesquisa (FADESP).



  

Apresentação
Equipe
●Coordenação: Sandra Rocha
●Equipe

● Lucas Albuquerque
● Rafael Lira
● Pedro Paulo Jr.



  

Serviços e Atendimentos
 O serviços e atendimentos da assessoria são 

estabelecidos no Regimento do CTIC (Artigo 21)

“I. orientar a aplicação de normas e leis referentes à área de TI;

II. prestar assessoramento à Direção e suas Coordenadorias, 
analisando e emitindo parecer técnico, quando necessário;

III. orientar a elaboração e análise técnica de minutas de 
contratos e convênios para prestação de serviços de TI;

IV. emitir parecer técnico para pedidos de esclarecimentos de 
Termos de Referência, recursos e resultados de licitações de 
aquisição de bens e serviços de TI, quando solicitado pela 
Comissão Permanente de Licitação e pela Procuradoria Geral 
da UFPA;

V. proceder a análise dos produtos de bens e serviços de TI 
adquiridos pela UFPA, com a finalidade de garantir o 
atendimento dos requisitos técnicos estabelecidos no edital.”



  

Serviços realizados em 2018
● Orientação, elaboração e análise de minutas de 

contratos e convênios para prestação de serviços 
de TIC;

● Atuação em Processos licitatórios (elaboração de 
termo de referência e especificações técnicas, 
respostas a impugnações e questionamentos, 
respostas a diligências, acompanhamento das 
sessões de pregão eletrônico, atualização de 
especificações, avaliação de equipamentos 
adquiridos e recebidos em decorrência de 
processos licitatórios das unidades da UFPA) – 
licitações “relâmpago”, sazonais e recorrentes;

● Fiscalização/acompanhamento da execução de 
serviços decorrentes dos processos licitatórios;

● Elaboração de projetos em TI;



  

LICITAÇÕES SAZONAIS

●Datacenter
●Sistema Versa
●Controladora Ruckus
●Cursos (Furukawa)
●Links de dados
●Projetos CRF/IntegraData
●Fibras [...]

●Telefonia móvel;
●FortAnalyser;
●Nobreak – backup
●Rádios
●Servidores
●PoP/PA
●NavegaPará



  

Serviços realizados em 2018
● Elaboração de Termos aditivos/Acordos de Cooperação 

técnica;

● Acompanhamento dos processos referentes aos 
Acordos/Convênios;

● Aditamentos a contratos referentes à área de TI;

● Elaboração de Estudo de viabilidade de contratação 
(Procedimentos IN 04/2014 – Ministério do 
Planejamento/Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação/MP-STI);

● Emissão de pareceres em conformidade com a IN 
04/2014 – MP/TI; TOTAL: 62.

● Harmonização das contratações de serviços com as 
atualizações da IN 05/17.



  

Dificuldades
● As dificuldades da unidade, embora aos poucos sendo 

vencidas, continuam as mesmas, portanto, ainda 
persistem ...

• corpo técnico insuficiente para a realização das 
atividades, notadamente servidores do quadro 
permanente.

• problemas com tramitação, prazos de processos, 
perdas; 

• comunicação com as unidades solicitantes;

• especificações obscuras ou preferenciais;

• aplicabilidade das atualizações normativas;

• Falta de planejamento nas Soluções de TI – Objeto, 
prazos, cotações, justificativas (ausência ou sem 
fundamento).



  

Projetos/Perspectivas para 
2019

Apesar das dificuldades, da crise, da falta de recursos, 
tentar...

● Otimização do planejamento das contratações de TI;

● Formalização/Divulgação dos procedimentos da IN 
04/2014 (em alteração); IN 05/2017;

● Melhorar a comunicação com as subunidades de apoio do 
CTIC;

● Melhorar a integração com as unidades demandantes e 
utilização das ferramentas institucionais.

 



  

Por fim… Feliz Natal e próspero Ano Novo 
a todos (as)!

OBRIGADO(A)!
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