Boas Práticas para Fornecedores de TIC
Instrutor: Daniel Portilho Troncoso
Analista em TI do Ministério do Planejamento, trabalhou por mais de 10 anos no
mercado fornecedor de tecnologia e atualmente ocupa o cargo de Coordenador de
Normas e Contratações de TI da STI/MP. 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
SLTI e atua nas consultorias, palestras e treinamentos sobre Contrações no
Governo.

Apresentação:
O curso orienta o participante quanto ao processo geral de contratação de Soluções de Tecnologia da
Informação conforme a legislação vigente, jurisprudência do Tribunal de Contas da União e normas.
O foco é a visão sistêmica do processo de contratações baseado na Instrução Normativa-SLTI nº 4, de
2014, com informações e detalhes de um experiente profissional que já vivenciou o mercado
corporativo de fornecedores, dos órgãos de controle e dos gestores de TIC dos órgãos, descrevendo
boas práticas e melhores maneiras de os representantes comerciais interagirem.
Uma abordagem diferenciada de quem convive com os órgãos centrais e gestores, controles interno e
externo, com debates polêmicos para a melhor abordagem de temas e conceitos do mercado de
contratações do governo.

Programa:
Módulo 1: Visão geral da legislação aplicável às contratações de TIC.
Módulo 2: Princípios e fundamentos legais – O que o fornecedor precisa saber?
Módulo 3: Modelo de Contratações de TIC – Instrução Normativa nº 4.
o Governança Institucional e de TIC;
o Planejamento Institucional e de TIC;
o Planejamento da Contratação e a interação com os Gestores Públicos;
▪ Especificações Técnicas – Mitos e Boas Práticas;
▪ Parcelamento da Solução – Soluções integradas. Por que o cliente não compra tudo
junto?
▪ Métricas e indicadores – O melhor equilíbrio dos encargos do contrato;
o Levantamento de Preços – Estimativa;
o Termo de Referências e os elementos de isonomia.
Módulo 4: Contexto das Empresas Públicas e Serviços Estratégicos – A visão da IN 04 e da STI.
Módulo 5: Vedações.
Módulo 6: Principais desafios nas licitações – Seleção do Fornecedor.
Módulo 7: Sistema de Registro de Preços e as Contratações Conjuntas.
Módulo 8: Boas práticas para a execução contratual.

Público Alvo: equipe comercial: Gerente de Contas, Vendedores, Analistas pré-vendas, Diretores e
Executivos.
Benefícios para os Participantes: o conteúdo desse treinamento melhorará o nível de conhecimento
acerca da legislação e de detalhes dos processos de contratação de Soluções de TIC, permitindo uma
melhor interação com os gestores públicos responsáveis de maneira a possibilitar maior eficiência na
participação nas licitações. Permitirá, também, uma maior segurança na confecção de sua oferta para
melhor entrega dos bens e serviços aos órgãos. Ao término do curso o participante receberá certificado
emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP).
Carga Horária: 08 horas
Solicite uma Proposta para Cursos In Company.
Para mais informações, acesse:
Curso Boas Práticas para Fornecedores de TIC

