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EQUIPE

Coordenadora: Sandra Rocha
Kaleb Queiroz (mai/19)
Leopoldo Melo (50% - jun/19)
Raquel de Moraes
*Lucas Alburquerque (até fev/19)



Serviços e atendimentos atribuídos a assessoria de 
acordo com o Regimento Interno 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: 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.

SERVIÇOS E 
ATENDIMENTOS



Equipamentos Datacenter
Equipamentos – Redes
Manutenção –
Gerador/Nobreak
Equipamentos/periféricos
TI
VOIP
Gartner
Diploma digital (RNP)

SERVIÇOS 
REALIZADOS
2019

1 LICITAÇÕES 2
Contratos, convênios,
TED e congêneres. 
Sistema Versa
Cursos (ESR/RNP)
Links de dados 
(NAVEGAPARÁ/RNP/Operadoras)
Serviços de infraestrutura de 
redes
Telefonia – fixa e móvel
PoP/PA
Rede Metrobel (13 instituições)

3 OUTROS
Pareceres
Relatórios
Consultas
Eleição



Corpo técnico qualificado insuficiente para a realização das atividades, notadamente servidores do 
quadro permanente. 
Problemas com tramitação, prazos de processos, perdas de prazos e de processos (arquivo físico). 
Problemas de comunicação com as unidades demandantes.
Especificações obscuras ou preferenciais. 
Aplicabilidade da legislação de T.I.
Falta de planejamento nas Soluções de TI – objeto, prazos, cotações, justificativas (ausência ou 
sem fundamento).
Falta de recursos para fazer frente as demandas da Instituição.
Falta de férias e vida social da coordenadora sobrecarregada.

DIFICULDADES… 



Obtenção de recursos para T.I.
Otimização do planejamento das contratações de T.I.
Formalização/Divulgação dos procedimentos da IN 01/2019 (SGD/ME); IN 
05/2017 (MPOG). 
Melhorar a integração e a comunicação com as subunidades do CTIC.
Melhorar a integração com as unidades demandantes e utilização das 
ferramentas institucionais.

PROJETOS E 
PERSPECTIVAS 
PARA 2020



OBRIGADA E ATÉ 2020!
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