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PAPÉIS DESEMPENHADOS NA EXECUÇÃO DO MACROPROCESSO

Papéis
Equipe de Planejamento da 
Contratação

Composta pelos integrantes: Requisitante, Técnico, 
Administrativo da SA, Administrativo da SETIC

Integrante Requisitante
Representante da área Requisitante na Equipe de 
Planejamento da Contratação.

Integrante Técnico
Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações na Equipe de Planejamento da Contratação. 

Integrante Administrativo da 
SA

Representante da Secretaria Administrativa do Tribunal na 
Equipe de Planejamento da Contratação.

Integrante Administrativo da 
SETIC

Representante da Coordenadoria de Gestão de TIC, 
pertencente à Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, na Equipe de Planejamento da Contratação.

Direção da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicações e Ordenador 
de Despesas

Diretor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações e Ordenador de Despesas do Tribunal

Comissão de Informática Comissão de Informática do Tribunal

Equipe de Apoio à 
Contratação

Representante da unidade de apoio a contratações de TIC
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DETALHAMENTO DAS TAREFAS

1. Elaborar Documento de Oficialização da Demanda 

Descrição
Formalizar a demanda de uma contratação, justificando a necessidade a 
ser atendida.

Papéis Integrante Requisitante

Entradas Necessidade da contratação

Saídas Documento de Oficialização da Demanda

Atividades

Elaborar 
Documento de 
Oficialização da 
Demanda

Preencher o Documento de Oficialização da Demanda
de acordo com o modelo de documento

Indicar 
Integrante 
Requisitante

Indicar Integrante Requisitante que participará da 
Equipe de Planejamento da Contratação

Encaminhar 
Documento de 
Oficialização da 
Demanda

Encaminhar o Documento de Oficialização da 
Demanda, por e-mail, à Seção de Apoio a Contratações 
de TIC

Modelo de 
Documento

Documento de Oficialização da Demanda

2. Autuar Processo Administrativo

Descrição
Criar um Processo Administrativo Eletrônico para a tramitação da 
contratação.

Considerações 
importantes

Caso o Processo Administrativo – PA tenha sido autuado previamente 
pela área requisitante essa tarefa não é executada.

Papéis Equipe de Apoio à Contratação

Entradas Documento de Oficialização da Demanda

Saídas Processo Administrativo – PA

Atividades

Criar o PA 
Criar  o  processo  administrativo  eletrônico  conforme  o
manual

Anexar 
documentos

Anexar os documentos no processo administrativo.

3. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação

Descrição
A Direção da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações e 
o Ordenador de Despesas do Tribunal instituem a equipe que trabalhará 
no planejamento da contratação.

Papéis
Direção da Secretaria de Tecnologia da Informação e Ordenador de 
Despesas do Tribunal

Entradas Documento de Oficialização da Demanda; Processo Administrativo – PA
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Saídas Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação

Atividades

Indicar Equipe 
de 
Planejamento 
da Contratação 

Indicar Integrantes Requisitante, Técnico, Administrativo
da SA e Administrativo da SETIC para compor a equipe
de planejamento da contratação.

Colher Ciência 
Equipe de 
Planejamento

Colher  ciência  da  Equipe  de  Planejamento  da
Contratação  sobre  o  conhecimento  da  Resolução
182.2013 do CNJ.

Modelo de 
Documento

Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação

4. Analisar Viabilidade da Contratação

Descrição
Realização de estudos técnicos preliminares para demonstrar a 
viabilidade técnica e econômica da contratação.

Papéis Equipe de Planejamento da Contratação

Entradas Processo Administrativo – PA

Saídas Análise de Viabilidade da Contratação

Atividades

Identificar 
requisitos

Identificar  os  requisitos  a  serem  atendidos  pela
contratação.

Identificar as 
diferentes 
soluções

Realizar  consultas  de  mercado,  estudos  técnicos  e
estimar  custos  para  identificar  as  diferentes  soluções
que atendam às necessidades da contratação.

Escolher a 
solução

Identificar  a  solução  mais  vantajosa  técnica  e
economicamente  dentre  as  avaliadas,  justificando  a
escolha.

Modelo de 
Documento

Análise de Viabilidade da Contratação

5. Autorizar Prosseguimento da Contratação

Descrição
A Comissão de Informática autoriza ou não a contratação da solução 
escolhida.

Papéis Comissão de Informática

Entradas Análise de Viabilidade da Contratação; Processo Administrativo - PA

Saídas Parecer da Comissão de Informática

Alternativas
Caso a contratação tenha sido previamente deliberada, essa tarefa deve 
ser substituída pela evidência da deliberação.

Atividades

Avaliar
Avaliar  o  documento  de  Análise  de  Viabilidade  da
Contratação (quando aplicável)

Emitir Parecer

Emitir parecer com as seguintes possibilidades:
    * negar a contratação;
    * autorizar a contratação;
    * solicitar novos estudos;
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6. Elaborar Plano de Sustentação da Contratação

Descrição

Identificar as informações necessárias para garantir a continuidade do 
negócio durante e após a implantação da Solução de Tecnologia da 
Informação que está sendo contratada, bem como após o encerramento 
do contrato. 

Considerações 
importantes

No desenvolvimento desta tarefa é importante observar a ocorrência de 
riscos que necessitam ser tratados na tarefa “Analisar Riscos da 
Contratação”.

Papéis Equipe de Planejamento da Contratação

Entradas Análise de Viabilidade da Contratação; Processo Administrativo – PA

Saídas Plano de Sustentação

Atividades

Planejar os 
recursos da 
contratação

Identificar  os  recursos,  providos  pelo  Tribunal,
necessários  à  execução  do  objeto  que  está  sendo
contratado,  bem  como  à  continuidade  do  negócio.
Devem ser identificados recursos humanos e recursos
materiais. 

Planejar a 
continuidade do 
fornecimento

Identificar os elementos necessários à continuidade do 
fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação 
em eventual interrupção contratual. 

Planejar a 
transição e 
encerramento 
contratual

Planejar as atividades de transição e encerramento 
contratual, tais como: 
a) a entrega de versões finais dos produtos e da 
documentação;
b) a transferência final de conhecimentos sobre a 
execução e a manutenção da Solução de Tecnologia da
Informação;
c) a devolução de recursos;
d) a revogação de perfis de acesso;
e) a eliminação de caixas postais;
f) outras que se apliquem. 

Planejar a 
estratégia e 
independência 
da 
Administração

Planejar a estratégia de independência do Tribunal em 
relação à contratada, que deve contemplar, pelo menos:
a) forma de transferência de conhecimento tecnológico;
b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais 
da Solução de Tecnologia da Informação sobre os 
diversos documentos e produtos produzidos ao longo do
contrato, incluindo a documentação, os modelos de 
dados e as bases de dados, justificando os casos em 
que tais direitos não vierem a pertencer à Administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
Federal. 

Modelo de 
Documento

Plano de Sustentação
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7. Elaborar Estratégia de Contratação

Descrição
Definir critérios técnicos, obrigações contratuais, responsabilidades e 
definições de como os recursos humanos e financeiros serão alocados 
para atingir o objetivo da contratação.

Papéis Equipe de Planejamento da Contratação

Entradas
Análise de Viabilidade da Contratação; Plano de Sustentação; Processo 
Administrativo – PA

Saídas Estratégia da Contratação

Atividades

Descrever Solução

Detalhar os bens e serviços que compõem o objeto 
da solução a ser contratada, contendo no mínimo:
a)  natureza do objeto com a indicação dos elementos
necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a 
ser contratado;
b) o parcelamento do objeto com a demonstração da 
viabilidade ou não da divisão;

Definir Prazos 
Contratuais

Descrever os principais prazos contratuais, incluindo 
prazo de vigência com a indicação do prazo de 
garantia dos bens e/ou serviços.

Elaborar 
orçamento 
detalhado

Elaborar o orçamento detalhado da solução com base
em pesquisa de preços de mercado, informando a 
classificação orçamentária e indicação da fonte de 
recursos.

Definir forma de 
seleção do 
fornecedor 

Definir a modalidade e o tipo de licitação com a 
indicação e a justificativa para as escolhas.

Instituir Equipes de
Apoio e Gestão da 
Contratação

Instituir a Equipe de Apoio a Contratação e a Equipe 
de Gestão e Fiscalização da Contratação.

Modelo de 
Documento

Estratégia da Contratação

8. Analisar Riscos da Contratação

Descrição
Identificar e analisar os riscos e ameaças que possam vir a comprometer 
o sucesso em todas as fases da contratação.

Considerações 
importantes

A análise de riscos permeia todas as tarefas da fase de Planejamento da 
Contratação e será consolidada no documento final Análise de Riscos da 
Contratação.

Papéis Equipe de Planejamento da Contratação

Entradas
Análise de Viabilidade da Contratação; Plano de Sustentação; Estratégia 
da Contratação; Processo Administrativo – PA

Saídas Análise de Riscos da Contratação
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Atividades

Identificar os 
riscos

I – identificar os principais riscos que possam 
comprometer o sucesso dos processos de contratação e
de gestão contratual;
II – identificar os principais riscos que possam fazer com
que a Solução de Tecnologia da Informação não 
alcance os resultados que atendam às necessidades da 
contratação.

Planejar ações 
para os riscos

I – mensurar as probabilidades de ocorrência e os 
danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
II – definir as ações a serem tomadas para reduzir ou 
eliminar as chances de ocorrência dos eventos 
relacionados a cada risco;
III – definir as ações de contingência a serem tomadas 
caso os eventos correspondentes aos riscos se 
concretizem;
IV – definir os responsáveis pelas ações de prevenção 
dos riscos e dos procedimentos de contingência. 

Modelo de 
Documento

Análise de Riscos da Contratação

9. Elaborar Termo de Referência da Contratação

Descrição

Consolidar em um único documento todos os critérios e requisitos 
necessários para a realização da contratação, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 

• descrição e detalhamento do objeto
• fundamentação da contratação
• especificação técnica
• modelo de prestação do objeto
• elementos para gestão do contrato
• estimativa de preços e adequação orçamentária
• sanções aplicáveis
• forma de seleção do fornecedor
• critérios de seleção do fornecedor 

Papéis Equipe de Planejamento da Contratação

Entradas
Análise de Riscos da Contratação; Análise de Viabilidade da Contratação, 
Documento de Oficialização da Demanda, Estratégia de Contratação, 
Plano de Sustentação, Processo Administrativo – PA

Saídas Termo de Referência

Atividades
Descrever 
objeto

Descrever o objeto a ser contratado e detalhar os bens e
serviços que compõem a solução, com base no quadro 
"Detalhamento dos Bens e Serviços que compõem a 
Solução" da Estratégia de Contratação. 

Justificar a 
Contratação

Descrever a fundamentação da contratação com base 
nos estudos técnicos preliminares realizados.

Elaborar 
Especificações 
Técnicas

Elaborar as especificações técnicas da contratação com
base no quadro “Requisitos da Contratação” da Análise 
de Viabilidade da Contratação.

Descrever o 
Modelo de 

Descrever o Modelo de Prestação do Objeto com base 
nos estudos técnicos preliminares realizados.
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Prestação do 
Objeto

Descrever os 
Elementos para 
Gestão do 
Contrato  

Com base nos estudos técnicos preliminares, descrever 
os seguintes elementos para gestão do contrato:

1. Indicação do Gestor e Fiscal do Contrato; 
2. Deveres e Responsabilidades do Tribunal;
3. Deveres e Responsabilidades da Contratada;
4. Procedimentos de Gestão e Fiscalização do Contrato;
5. Critérios de Avaliação e Níveis de Serviço;
6. Cronograma Físico e Financeiro;
7. Propriedade, Sigilo e Restrições;
8. Mecanismos Formais de Comunicação.

Estimar Preço

1. Elaborar a estimativa de preços com base no quadro 
“Orçamento Detalhados da Solução” da Estratégia de 
Contratação; 
2. Descrever a adequação orçamentária.

Descrever 
Sanções

Descrever as sanções aplicáveis com base no quadro 
“Regras para Aplicação de Sanções” da Estratégia de 
Contratação. 

Indicar Forma 
de Seleção do 
Fornecedor

Indicar forma de seleção do fornecedor com base no 
quadro “Forma de Seleção do Fornecedor” da Estratégia
de Contratação.

Indicar Critérios 
de Seleção do 
Fornecedor

Indicar os requisitos de seleção do fornecedor, de 
qualificação da equipe técnica e da licitação;

Anexar o Termo 
de 
Compromisso 
com a 
Segurança da 
Informação 

Anexar modelo do Termo de Compromisso com a 
Segurança da Informação definido pelo Tribunal. 

Modelo de 
Documento

Termo de Referência e  Termo de Compromisso com a Segurança da 
Informação

10. Comunicar Indeferimento da Contratação

Descrição
Comunicar o Integrante Requisitante acerca do eventual indeferimento da 
contratação.

Papéis Integrante de planejamento

Entradas Parecer da Comissão de Informática; Processo Administrativo – PA

Saídas Comunicação do Indeferimento da Contratação

Atividades

Comunicar 
requisitante

Enviar uma Comunicação do Indeferimento da 
Contratação ao Integrante Requisitante.

Arquivar PA
Arquivar o Processo Administrativo Eletrônico, juntando 
a cópia da Comunicação do Indeferimento da 
Contratação ao Integrante Requisitante.
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11. Solicitar Contratação por Dispensa de Licitação por Valor

Descrição
Solicitar a contratação de bens ou serviços cuja despesa anual para a 
mesma classe de objeto seja inferior ao limite legal para dispensa de 
licitação.

Papéis Requisitante, Equipe de Apoio à Contratação

Entradas
DOD, orçamentos preliminares encaminhados pelo requisitante, Análise 
de Viabilidade da Contratação

Saídas
Formulário de SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DISPENSA

Atividades

Revisar 
orçamentos

Revisar os orçamentos preliminares encaminhados pelo
requisitante e solicitar novos, quando necessário.

Preencher 
formulário

Preencher formulário próprio da Secretaria de 
Administração para contratações por dispensa.

Modelo de 
Documento

Formulário de SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

12. Encaminhar Contratação
Descrição Encaminhar processo com documentação para contratação

Papéis Diretora da SETIC

Entradas PA

Saídas Despacho / Formulário de encaminhamento

Atividades Encaminhar
Encaminhar PA com a documentação para a área 
responsável pela contratação.


