Aprenda as novas formas de
contratação de bens e serviços
apresentadas na IN 01 de 04/04/2019.
Plano de Contratações Públicas de Bens e Serviços com
base na IN 01/2019 – SEGES/ME (EaD)
Um novo desafio se apresenta aos gestores e profissionais de TI das organizações
públicas. A anterior Instrução Normativa – IN 04/2014, sofreu alterações
significativas e as normas e processos de Contratação de Bens e Serviços de TI foram
revistos a partir de abril de 2019. A IN 01 de 04/04/2019 passa a englobar outras
normas e várias recomendações em aquisições específicas como fábrica de software,
sala-segura ou sala cofre, além contratação em nuvem.
Esta nova instrução se aplica a todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP.

Características
5 (cinco) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de
10 encontros);
Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;
Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,
materiais extras, indicação de leituras, atividades;
Sugerimos que antes de iniciar o curso, o aluno verifique o seu acesso à internet;
Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um
computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;
Para os encontros online, sugerimos o uso de fones de ouvido com microfone;
Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e
realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas
Ao final do curso, o aluno será capaz de:

esr.rnp.br

esr.rnp.br/gti44

Executar e gerenciar a aplicação de recursos públicos nos processos de compras e
contratação de serviços de TI necessários aos objetivos dos projetos e atividades
públicas, de acordo com os marcos legais e a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União;
Entender os aspectos e processos básicos para uma adequada contratação de
serviços de TI para organizações públicas;
Compreender e aplicar a IN01 nas organizações públicas;
Implementar as instruções da IN01, baseado em templates elaborados em sala,
para aplicação direta em seu órgão.
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Conhecimentos prévios
Recomenda-se a realização do curso Fundamentos de Governança de TI,
oferecido pela Escola Superior de Redes.

Investimento
R$ 1.280,00

Programa do curso
Principais diferenças da IN 04/2014 e a IN 01/2019
Ministério da Economia – Nova organização
Secretaria de Governo Digital
SISP
Plano Anual de Contratações Corporativas - PAC
Programação Estratégica de Contratações
Contratações
PDTI
Restrições de contratações
Vedações
Critérios
Planejamento da Contratação
Seleção de Fornecedores
Gestão do Contrato
Gestão de Riscos
Diretrizes Específicas
Base legal e legislação vigente
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