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CONTRATAÇÃO DE 

SOLUÇÕES DE TI: 

ALINHADO À 

GOVERNANÇA, GESTÃO 

DE RISCOS E COMPLIANCE 
De acordo com as recentes normas - IN nº 

01/2019, que revogou a IN nº 04/2014. 

 

× Resoluções do CNJ: 211/2015; 182/2013; 189/2014 

× Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019 – Implantação da 

Governança de TIC; 

× Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019 - Processo de 

Contratação de Soluções de TIC; 

× Instrução Normativa nº 2, de 4 de abril de 2019 - Colegiado 

Interno de Referencial Técnico – CIRT; 

× COSO II 2017 - Gestão de Riscos Corporativos - Integrando com 

Desempenho e Performance; 

× Processo de Gestão de riscos da ISO 31000. 

  

Apresentação 

É dever da Administração Pública planejar de forma escorreita sua contratação, definindo o objeto de modo 

a atender a necessidade identificada, contemplando todas as suas características técnicas, modo de 

execução, prazos, orçamento, condições de pagamento, etc., sendo que todo esse processo de 

planejamento deve estar pautado em estudos técnicos e pesquisas acerca das soluções existentes no 

mercado com o fito de identificar aquela mais adequada ao caso concreto. 

Esse mister tem se demonstrado ainda mais relevante nas contratações de serviços relacionados à área da 

Tecnologia da Informação (TI), já que, atualmente, esta é uma área sensível em praticamente todas as 

organizações, da qual dependem a maioria das outras atividades do órgão. Assim, dada sua relevância, 

devem ser minuciosamente planejadas em consonância ao planejamento estratégico. Ademais, as 

contratações de TI estão diretamente ligadas às estruturas de governança e compliance, sendo que o tema 

ganhou novos contornos com as recentes alterações legislativas, o que exige a atualização e capacitação 

dos profissionais responsáveis pelas contratações de TI. 

DATAS: 

24 e 25 
JULHO • 2019 

 

LOCAL: 

Brasília, DF 
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O presente curso visa, portanto, capacitar os profissionais que atuam nessa área para o correto planejamento 

das contratações de TI, em consonância aos parâmetros de governança, gestão de riscos, estruturas de 

compliance e das recomendações dos órgãos de controle. 

 

Objetivos 
× Analisar as recentes normas aplicáveis às soluções de TI; 

× Enfatizar as contratações de TI em consonância à governança, gestão de riscos e compliance; 

 

 

Público alvo 
× Todos os agentes que de alguma forma participam da cadeia de valor das contratações de 

tecnologia da informação realizadas pela Administração Pública, incluindo solicitantes de soluções 

de TI (em geral, diretores e gestores de negócios), gestores e técnicos da área de TI, responsáveis 

pela elaboração de minutas de editais e contratos, procuradores jurídicos, ordenadores de 

despesa, presidentes e participantes de comissões de licitações, pregoeiros e membros de equipes 

de apoio, auditores, gestores e fiscais de contratos. 

 

Vantagens  
× Discussão das normas e jurisprudências aplicáveis às soluções de TI; 

× Compreensão das cautelas necessárias para o planejamento da contratação de soluções de TI de 

forma alinhada à governança e compliance; 

× Palestrante renomado, com vasta experiência no tema; 

× Material didático com a qualidade da JML; 

× Compromisso, pontualidade e seriedade da marca JML. 
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Palestrante 

SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA 

Graduado em TI, Pós-Graduado em Redes de Computadores, o Prof. Sandro 

Tomazele possui vasta experiência na iniciativa privada, tendo atuado, por exemplo, 

na Brasil Telecom (atualmente Oi). É Analista Judiciário do TST - Tribunal Superior 

do Trabalho, exercendo a função de Supervisor de Segurança da Informação e 

Coordenador Substituto de Apoio à Governança e Gestão de TIC. Dentro do 

Tribunal exerceu diversas atividades, foi responsável por várias licitações de 

soluções de TI para a Justiça do Trabalho e para o próprio TST. Atua ativamente 

na governança e na gestão de riscos corporativos, tendo coordenado a equipe que 

desenvolveu a metodologia de gestão de riscos do TST, atualmente coordena o 

Escritório de riscos corporativos. Ministrou capacitações na ANAC, no Senado 

Federal, TST, nos Tribunais Regionais do Trabalho de Rondônia, Minas Gerais, 

Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Rondônia  e para 

alunos do CSJT, CNMP e de mais de 20 outras instituições públicas e privadas. É 

membro do Comitê de Governança das Organizações e do Comitê de Gestão de 

Riscos, ambos da ABNT. Possui curso de aperfeiçoamento em aprendizagem pela 

Universidade da Califórnia: "Learning How to Learn: Powerful mental tools to help 

you master tough subjects". 

 

 

Conteúdo Programático 

 

1º DIA 

 

1. Governança e Compliance de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 

1.2. Introdução 

1.3. Conceitos 

1.4. Governança, gestão e compliance 

1.5. Princípios de governança para o setor público 

1.6. O processo de implementação da boa governança 

na área pública 

2. Principais Normativos relacionados às contratações 

de Soluções de TIC 

2.1. Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019 - 

Implantação da Governança de TIC 

2.1.1. Conceitos 
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2.1.2. Princípios 

2.1.3. Diretrizes 

2.1.4. Comitê de Governança Digital  

2.1.5. PDTIC 

2.2. Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019 - 

Processo de Contratação de Soluções de TIC 

2.2.1. Conceitos 

2.2.2. Vedações 

2.2.3. Alinhamento Estratégico 

2.2.4. O processo de contratação 

2.2.5. Prazos e outras considerações 

2.2.6. Contratação de licenças de software e 

serviços de atualização de versão, de manutenção 

e de suporte 

2.2.7. Contratação de serviços de desenvolvimento, 

sustentação e manutenção de software 

2.2.8. Contratação de infraestrutura de centro de 

dados, serviços em nuvem, sala-cofre e sala segura 

2.3. Instrução Normativa nº 2, de 4 de abril de 2019 - 

Colegiado Interno de Referencial Técnico - CIRT 

2.3.1 Finalidade da IN 

2.3.2. Solicitação de aprovação  

2.3.3. Responsabilidades do CIRT 

2.3.4. Funcionamento do CIRT 

 

 

2º DIA 

 

3. COSO II 2017 - Gestão de Riscos Corporativos - 

Integrando com Desempenho e Performance 

3.1. O cenário atual do gerenciamento de riscos 

3.2. A alta administração e o gerenciamento de riscos 

corporativos 

3.3. O papel do Conselho diretivo no gerenciamento de 

riscos corporativos 

3.4. Benefícios do gerenciamento de riscos 

corporativos 

3.5. O papel do risco na definição da estratégia 

3.6. Os 5 componentes do COSO II 

3.7. Os 20 Princípios do COSO II 
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4. Prática de gerenciamento de riscos de licitação  

4.1 O processo de Gestão de riscos da ISO 31000 

4.1.2. Principais Conceitos 

4.1.3. Escopo, Contexto, Critérios 

4.1.4. Identificação de Riscos 

4.1.5. Análise de Riscos 

4.1.6. Avaliação de Riscos 

4.1.7. Tratamento de Riscos 

4.1.8. Registro e Relato 

4.1.9. Comunicação e Consulta 

4.1.10. Monitoramento e Análise Crítica 

 
 

Carga horária 

16 Horas. 

 

Data 
24 e 25 de julho de 2019 

 

Horários 
× Credenciamento e entrega do material: 8h às 8h30min; 

× Palestra: das 8h30min às 12h30min e das 14h às 18h; 

× Coffee-break: às 10h e às 16h; 

× Almoço: às 12h30min. 
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Local do evento 
ALLIA GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES 

SHN, Quadra 05, Bloco B - Asa Norte 

Brasília, DF | Fone: (61) 3424-2500 

https://alliagranbrasilia.com.br/ 

APARTAMENTO SUPERIOR TARIFAS 

Individual R$ 248 + 15% de taxas. 

Duplo R$ 278 + 15% de taxas 

 

 

 

× Acrescentar aos valores acima 15% de taxas; 

× Check-in a partir das 14h e check-out às 12h. Para late check-out, consultar disponibilidade no hotel; 

× Café da manhã incluso na diária, servido no restaurante; 

× IMPORTANTE: as tarifas acima são acordadas especialmente para o evento. Sujeitas a disponibilidade no momento 

da reserva. As solicitações deverão ser feitas pelo e-mail: reservas.agb@redebristol.com.br ou pelo telefone 61 3424 

2525 / 2526 / 2530. 

× Para reservas através do site, o hotel não garante honrar a mesma tarifa acima, visto que são flutuantes e podem 

sofrer alterações, tanto para mais quanto para menos.  

× Informar que será participante do evento para garantir as condições acima no ALLIA GRAN HOTEL BRASÍLIA 

SUITES. 

ESTACIONAMENTO: Para hóspede / participante do evento: R$ 23,00/diária (com taxa inclusa), mediante 

disponibilidade. Há opção de estacionamento aberto ao público nas proximidades do hotel, sem custo. 

 

 

 

Opção de hospedagem 
Entrar em contato com a Central de Relacionamento JML: 41. 3595.9999 

  

https://alliagranbrasilia.com.br/
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Investimento 
 

PLANO INDIVIDUAL 

R$ 3.980,00 

(três mil, novecentos e oitenta reais), valor para 
não assinante. 

 

10% de desconto para assinantes. 

e inscrições até dia 18/06/2019.   

A cada 4 (quatro) inscrições do mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte 
pagadora, a JML concederá cortesia para uma 5ª (quinta) inscrição. 

 

 
✓ Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila específica do curso (Editora JML), Legislação 

JML de Licitações e Contratos Administrativos (Editora JML), certificado de capacitação e aperfeiçoamento 

profissional, 04 (quatro) coffee-breaks e 02(dois) almoços. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Participe 
& Receba 

Apostila + Legislação JML 
de Licitações e Contratos 
Administrativos 
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Orientações para a inscrição e 
pagamento 

A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML (www.jmleventos.com.br); 

e o respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda., CNPJ nº 

07.777.721/0001-51 – Banco: 

 

Caixa Econômica Federal: Agência: 0997 - Op: 003 - C/C 161 – 5 

 

Certidões Negativas na página principal do portal da JML 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.contratacoes.com 
 

http://www.contratacoes.com/

