
Instrução Normativa 14.01

Novo Processo de Aquisições de TI e 
Governança de Serviços



Antes de mais nada...

Em qualquer organização, as unidades de Tecnologia da 

Informação (TI) existem para prestarem serviços às demais áreas 

de negócio. Assim, a visão, missão e valores destes 

departamentos devem convergir para um objetivo único: a 

satisfação do cliente. Satisfação alcançada com processos 

eficientes, estruturados e executados sob padrões de boas práticas 

consagrados no mercado, seguros e mensuráveis quanto suas 

efetividades.

...Você é nosso(a) cliente!

pngwing.com



Ainda há muito o que fazer e melhorar...

Implementação de Processos ITIL

pngwing.com

Gestão da Qualidade de TI

Eletronuclear (SI.P)

Planejamento das Aquisições

pngwing.com

Metas e Melhorias de Indicadores de TI

pngwing.com



A revisão 06 da Instrução Normativa 14.01

Introduz mudanças estruturantes de um novo processo de 

planejamento e tratamento das demandas por aquisições de serviços e 

ativos de TI pelas Unidades Organizacionais da Eletronuclear; apresenta 

uma nova forma de orientar a integração de ativos e serviços de TI à 

Rede Corporativa e a atribuição de responsabilidade dos 

departamentos da Superintendência de Tecnologia da Informação (ST.A) 

sobre o gerenciamento destes recursos; e, talvez a mais significativa 

definição: instruir como as Unidades Organizacionais devem planejar 

suas contratações quando da necessidade de uso de recursos 

computacionais por colaboradores de empresas contratadas alocados 

nas instalações da Eletronuclear.
pngegg.com



A Instrução Normativa  
SGD/ME 01/2019

A revisão 06 da Instrução Normativa 14.01 é um 
desdobramento das orientações da Instrução Normativa nº 

01 de 01 de abril de 2019 (IN 01/2019), da Secretaria de 
Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME), 

como um modelo de boas práticas a ser seguido para o 
planejamento e gerenciamento de riscos das aquisições de 

bens e serviços de TI.
pngwing.com



O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (PDTIC)

pngegg.com

Ferramenta de diagnóstico, planejamento e administração dos 
recursos e processos tecnológicos.

Elaborado a cada quatro anos e revisado anualmente para 
identificação de desvios do plano original e realização de ajustes.

Participação de um representante de cada diretoria e da 
presidência da Eletronuclear no Comitê Gestor do PDTIC.

O Comitê Gestor do PDTIC tem a missão de consolidar as 
demandas de TIC das Unidades Organizacionais da 
Eletronuclear, dar suporte gerencial à coordenação do PDTIC ao 
longo de sua elaboração e, por fim, aprovar o documento do 
PDTIC.

O PDTIC é aprovado pela Diretoria Executiva da Eletronuclear.



Instrumentos e Atores do Planejamento das 
Aquisições de TI

DOD EPC ETP EGP de TIC

O Documento de 
Oficialização da Demanda 

(DOD) é um dos artefatos do 
Processo de Planejamento 

das Aquisições de Tecnologia 
da Informação e 

Comunicação, sendo, 
portanto, o documento a ser 

preparado pelas Unidades 
Organizacionais para 

formalizar a demanda por 
ativos e serviços de TIC, que 

pode implicar ou não em 
aquisições.

DOD Eletrônico em breve!

A Equipe de Planejamento da 
Contratação (EPC) é um 
grupo composto por um 

representante da área que 
apresenta a demanda; um 

representante da ST.A; e um 
representante indicado pela 

área de compras da 
Eletronuclear. 

O produto final das 
atividades da EPC são os 
artefatos necessários à 

contratação, como o Termo 
de Referência (TR) e o 

documento do ETP, quando 
aplicável

O Estudo Técnico Preliminar 
(ETP) é o artefato produzido 
pela EPC e que apresenta as 
análises e suas respectivas 

conclusões acerca das 
condições da aquisição, 

considerado variáveis como: 
a real necessidade da 
aquisição e os riscos 

inerentes; os requisitos 
técnicos e de infraestrutura; 

as soluções similares 
disponíveis no mercado; a 

escolha feita e sua 
justificativa; e, por fim, as 

conclusões no que concerne 
a viabilidade técnica e 

econômica.

O Escritório de Gestão de 
Projetos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 
(EGP de TIC) é o núcleo do 

Departamento de 
Planejamento e Governança 
de Tecnologia da Informação 

(DPG.A) que gerencia o 
portfólio de projetos de TIC 

mantidos pelos 
departamentos da ST.A e 

presta suporte a estas 
Unidades Organizacionais 

em suas aquisições de 
serviços e ativos de TIC.



Onde achar o formulário do DOD

Eletronuclear



Atividades da EPC

Define o escopo de cada aquisição considerando requisitos 
técnicos e do negócio, economicidade e outras variáveis que 
justifiquem a aquisição.

Produz o alinhamento do entendimento entre aspectos técnicos, 
administrativos e licitatórios da aquisição.

Realiza a análise de riscos para a aquisição (em breve).

Elabora o Termo de Referência (TR).

Elabora o documento do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

pngegg.com



Por que todo esse “ritual” de uma EPC?

Como a UO 
requisitante explicou

Como a TI entendeu Como o TR e o ETP 
foram feitos

Como a área de 
compras entendeu

Como o licitante vê 
o que será fornecido

Como o projeto está 
documentado

Que bem/serviço foi 
entregue

Como o fornecedor 
será cobrado

Documentação pós 
projeto

O que a UO 
realmente queria

Adaptado de: pngwing.com



O Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Avalia a real necessidade da aquisição e os riscos inerentes.

Estabelece os requisitos técnicos e de infraestrutura.

Apura as soluções similares disponíveis no mercado.

Define os elementos que justificam a escolha pelo bem ou 
serviço.

Apresenta as conclusões no que concerne a viabilidade técnica e 
econômica.

Deve ser elaborado para aquisições cujos valores se enquadram 
na competência de aprovação por diretoria/presidência e 
instâncias superiores (IN 11.01).

Obrigatoriedade para aquisições de produtos e serviços de 
segurança de TIC ocorre em contratações cujos valores se 
enquadram na competência de aprovação por superintendência
(IN 11.01).

pngegg.com



As atividades do EGP de TIC

Recebe os DODs e consolida a demanda geral.

Verifica se a demanda consta do PDTIC. Em caso negativo, 
registrar para ajuste na revisão anual.

Cria os projetos no sistema de gestão de portfólio de projetos 
(CA Clarity PPM) e distribui entre os departamentos da ST.A.

Emite a relação de projetos criados à ST.A, para que esta solicite 
a indicação dos componentes das EPCs à Superintendência de 
Suprimentos (SS.A).

Coordena a preparação da previsão orçamentária pelos 
departamentos da ST.A.

pngegg.com



Linha do tempo do planejamento

Eletronuclear (DPG.A)



Os passos até a aquisição

Eletronuclear (DPG.A), pngegg.com e pngwing.com 



Exceções



Aquisições fora do planejamento

Qualquer aquisição relacionada com orçamento de custeio e não 

prevista no planejamento regular é compreendida como uma 

exceção e deve ser autorizada pela diretoria a qual a Unidade 

Organizacional solicitante está vinculada, tendo o valor da 

aquisição provido por esta unidade ou sua diretoria ao centro 

de custo do departamento da ST.A responsável pela aquisição, em 

caso a ST.A não possuir recursos para cobrir a aquisição. 



Aquisições fora do planejamento

Aquisições não planejadas e que envolvam execução de 

orçamento de investimento serão tratadas em acordo entre o 

gabinete da Diretoria Administrativa (DA) e o gabinete da diretoria 

a qual a Unidade Organizacional requisitante está vinculada. 



Aquisições fora do planejamento

Diferentemente das contratações planejadas, que são solicitadas 

pelo envio dos DODs ao EGP de TIC, os pedidos de aquisições não 

planejadas devem ser encaminhadas à ST.A, por meio de COI 

com autorização da diretoria a qual a Unidade Organizacional 

solicitante está vinculada, com justificativa para a urgência da 

aquisição, indicação do representante para compor a EPC e o valor 

da aquisição, bem como o DOD preenchido.



Aquisições fora do planejamento

O departamento da ST.A responsável por conduzir o processo de 

aquisição indicará o centro de custo ou elemento PEP para o 

qual a Unidade Organizacional solicitante ou sua diretoria deve 

transferir o valor da aquisição



Extremamente 
importante!



Ponha mais água no feijão porque está chegando 
gente!

pngwing.com



Planejamento de Ativos de TIC para Empresas Contratadas

Considerando a fluidez de recursos humanos de empresas contratadas e 

decorrentes variações de demandas por produtos e serviços de TIC para 

atendimento a este efetivo, as Unidades Organizacionais, ainda na fase 

planejamento de suas contratações, devem enviar Correspondência 

Interna (COI) à ST.A descrevendo a aquisição em iminência de realização, 

a quantidade prevista de colaboradores para o quadro funcional da 

empresa contratada que será alocado nas instalações da Eletrobras



Planejamento de Ativos de TIC para Empresas Contratadas

Ao receber a COI da Unidade Organizacional, a ST.A direcionará aos 

departamentos responsáveis pela prestação dos serviços de cessão de 

ativos, disponibilização de pontos de rede, ramais e licenciamento de 

software, que terão até 30 (trinta) dias úteis para concluir um 

levantamento sobre as capacidades de TIC.



Planejamento de Ativos de TIC para Empresas Contratadas

São apenas exemplos e não uma relação definitiva de ativos de TIC que 

estão sujeitos a variações de disponibilidade: licenças de plataformas 

de produtividade e colaboração, tais como Microsoft Office 365, Cisco 

Webex e outras; smartphones e demais dispositivos portáteis; 

microcomputadores; servidores; e outros itens.



Planejamento de Ativos de TIC para Empresas Contratadas

Os ativos de TIC trazidos pela empresa contratada, ao serem integrados à 

Rede Corporativa, devem ter NSI atribuído e estarem em operação sob 

as normas e procedimentos vigentes para gestão da Rede Corporativa 

e ativos de TIC.

Atenção às demais orientações 
para ativos de TIC de terceiros!



A gente até consegue colocar a água no feijão...

pngwing.com



...disponibilizar recursos de TI sem previsão é 
mais difícil.

pngwing.com



Pendências e 
Desafios



O que ainda carece de 
direcionamentos e ajustes na IN 14.01 

Aquisições não realizadas pelos departamentos da ST.A.

A necessidade de o ETP ser realizado em relação à complexidade 
e risco da aquisição e não apenas ao valor.

Reavaliação do prazo mínimo de 15 meses para o envio das 
demandas, considerando necessárias apenas a observância do 
calendário de previsão orçamentária.

Ajustes pontuais no texto do normativo.



Os desafios para o processo da 
IN 14.01 

Transformação cultural. Pessoas são naturalmente avessas a 
mudanças.

Necessidade de maior atenção das Unidades Organizacionais 
quando da preparação de suas aquisições que demandam 
recursos humanos.

Fazer compreender que o processo, não obstante adicionar 
alguma complexidade, é importante para que os departamentos 
da ST.A tenham melhor controle das aquisições e não estejam 
expostos a sanções de fiscalizações.

Absorção do novo processo pelo próprio pessoal dos 
departamentos da ST.A.



Dúvidas e Contato



EGP de TIC

egp-tic@eletronuclear.gov.br



OBRIGADO!


