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COMUNICADO IMPORTANTE: 

Diretrizes para Aquisição de Equipamentos, Bens e Serviços de Tecnologia 
da Informação nos padrões exigidos pelo Governo Federal, CGU e TCU.

Campina Grande, 03 de Maio de 2011.

Senhores Usuários e Comunidade da UFCG, 

O Serviço de Tecnologia da Informação – STI, no uso de suas atribuições e em atendimento 
as recomendações da CGU/TCU para boas práticas de aquisição de equipamentos, bens e 
serviços  de tecnologia  da informação,  recomenda que a partir  de agora as requisições de 
equipamentos, bens e serviços de tecnologias da informação enviadas para encaminhamento 
de compra e ou aquisição devam estar de acordo com padrões exigidos pelo Governo Federal 
do Brasil. 

Assim, no sentido de garantir a ação de boas práticas de aquisição de equipamentos, bens e 
serviços de tecnologia da informação, agilizar e diminuir o tempo de analise dos processos 
desta natureza para fins de verificação destes padrões (constante  de 74 itens individuais), 
estamos disponibilizando publicamente abaixo, os principais links (endereços web) para busca 
de referencias, padrões e documentações necessárias para orientação neste sentido.

Importante: Realizadas as verificações dos padrões apresentados, as solicitações deverão ser 
enviadas para avaliação e visto técnico do STI.

Recomendamos ainda que:

 Estes  documentos  sejam  lidos  na  íntegra,  consultados  de  forma  permanente  e 
colocados como referência nas solicitações desta natureza, bem como armazenados 
em meios eletrônicos para consultas futuras e verificados quanto a atualizações.

 No caso de padrões de equipamentos, bens e serviços de tecnologia da informação 
que  estejam  fora  destas  recomendações,  estas  devem  necessariamente vir 
acompanhados  formalmente  de  justificativa  anexa  e  ciência  do  conhecimento  dos 
padrões vigentes recomendados.

Relação de documentos (links) para boas práticas de aquisição de Equipamentos, Bens e 
Serviços de Tecnologia da Informação: 
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•  Normas relativas ao SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Informação e 

Informática): http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-
conteudo/normas 

•  Referências de padrões do Governo Federal para equipamentos, bens e serviços - 
especificações TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação): Referenciado pela 
Portaria SLTI/MP nº 02 de Março de 2010. Disponível em: 

http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/especificacoes-
tic 

Documentos mais relevantes em compras/contratações:

 Decreto nº 7.174  , de 12 de Maio de 2010 - Regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o 
controle direto ou indireto da União; Disponível em: 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/decreto-no-
7-174-de-12-de-maio-de-2010

 Instrução Normativa nº 04 de 12 de novembro de 2010   - Dispõe sobre o 
processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do 
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder 
Executivo Federal; revoga a Instrução Normativa nº 4/SLTI, de 19 de maio de 2008.Disponível 
em: 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-
normativa-no-04-de-12-de-novembro-de-2010

 PORTARIA SLTI/MP Nº 02, 16 DE MARÇO DE 2010.  
Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 
Disponível 

em:http://www.comprasnet.gov.br/PortalCompras/portais/tic/livre/Mi
nutaPortaria02-16032010.pdf

Sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços:

• INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010  : Dispõe sobre os critérios 
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 
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Disponível em: 

http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?
ctdCod=295

Sobre contratações de bens e ou serviços:

• Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI (Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação-SLTI / MPOG) : Disponível 

em:http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-de-
boas-praticas-em-contratacao-de-solucoes-de-ti-versao-1-0-mcti

• Modelo de Contratações, Normativos e Documentos de Referência: Este espaço visa 

disponibilizar documentos, normativos e outros materiais elaborados pelo Núcleo de 
Contratações para auxiliar no processo de contratação de soluções de tecnologia da 
informação. Projeto do SISP disponível em: 

http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-
contratacoes-de-ti/modelo-de-contratacoes-normativos-e-
documentos-de-referencia

Agradeço a compreensão de todos.

Oscar William Simões Costa

Gerente do Serviço de Tecnologia da Informação – STI
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