
 

 

 

 

 

  

Instrutor: Antonio Fernandes Soares Netto 

Palestrante e instrutor do Processo de Contratação de Tecnologia da 

Informação (TI) com mestrado em Engenharia Elétrica, na temática de Gestão 

de Riscos nas Contratações de TI no Setor Público (ABNT NBR ISO 31000), 

pela Universidade de Brasília. MBA em Governança de TI. Atualmente 

trabalha na Secretaria Especial de Política para Mulheres, do Ministério da 

Justiça e Cidadania. Idealizador do Jogo de Contratações de Tecnologia da 

Informação, com extensão em Gamification pela University of Pennsylvania – 

USA e Coach pelo Neuroleadership Institute. Certificações: COBIT 5 e ITIL 

Foundations. Foi o gestor da Central de Serviços da Presidência da República, 

entre 2009 e 2015. Antes de ingressar no serviço público atuou no mercado 

privado pela XEROX Corporation e Global Village Telecom GVT. 

Apresentação 

 

Esta ação de capacitação busca apresentar ao participante um panorama de atitudes, 

comportamentos, ações e posicionamento, de como o fornecedor pode mais como parceiro do que 

simplesmente “vender”. A partir das peculiaridades do setor público, as equipes poderão entender 

melhor o processo, tanto na fase de cotação de preços, licitação e na fase de gestão do contrato, de 

maneira integra. Além disso, com o jogo (tabuleiro que explica todo o processo), espera-se que o 

participante conheça os principais riscos das contratações sob ótica do fornecedor, a legislação 

aplicável e as ações a serem tomadas, com o objetivo de capacitar as equipes a atuarem com o 

“mercado governo”, sem mistérios. 

 

 

Simplificando o processo de aquisição de TI para 
fornecedores: 

desenvolvendo conhecimentos por meio de jogos 

Instrutor: Silvio Cezar da Silva Lima 

Silvio César da Silva Lima é Engenheiro de Telecomunicações pela UnB e 

Administrador de Empresas pelo UniCEUB, pós-graduando em 

Administração Pública pela Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte. 

Responde, como diretor substituto do DEIST/STI, pelas contratações 

conjuntas e normatização das contratações de TIC na APF. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 
1. Contextualização do ambiente público x privado 

1.1 Entenda o jogo: vá além da proposta comercial e da lei de licitações 
1.2 Qual a sua estratégia de vendas para o Governo?   
1.3 Você já sabe como seus bens e serviços de TI se encaixam no ambiente de Governo?  
1.4 Como alinhar seus bens e serviços com a estratégia de TI da instituição?  
1.5 Mas afinal, o que, e para quem você vende?  

2. O papel do fornecedor durante o processo de planejamento de uma contratação  
2.1 Entendendo o processo das organizações públicas para contratações de TI.   
2.2 Meios, formas e momentos de contato com o Governo. 
2.3 Práticas que fortalecem o relacionamento Empresa x Governo.  
2.4 Como o próprio fornecedor pode “fechar as portas” com os compradores do Governo. 
2.5 Como se posicionar e colaborar com os projetos de interesse da instituição?  
2.5 A Instrução Normativa n o 4 STI/MP como eixo para cotação de preços e serviços.  
2.6 Ética nas relações Público x Privadas 

3. Seleção do Fornecedor: indo muito além da licitação e colaborando com o certame  
3.1 Riscos e a forma de comunicação com os atores nessa fase da contratação.  
3.2 O que pode e o que não pode perante os atores do processo? 
3.3 Vamos falar mais sobre esclarecimentos? 
3.4 Quando impugnar é preciso? 
3.5 Como apresentar proposta clara. 
3.6 Cabe recurso ou você só quer atrapalhar o processo? 
3.7 Venci a licitação. Os próximos passos da construção de uma relação contratual duradora.  
3.7 Perdi a Licitação. E agora?  

4. Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação – Oportunidade de parceria de longo prazo 
4.1 Ações que vão permitir a construção do relacionamento de longo prazo. 
4.2 Oportunidades disfarçadas. 
4.3 Ouça seu cliente. Exemplos de como o fornecedor ignora a realidade e não conseguem ler a real 
situação do ambiente.  
4.4 Seguindo o rito da Instrução Normativa no 4 na fase de Gestão do Contrato  
4.5 Riscos e oportunidades na renovação e na transição contratual.  
4.6 Gerenciamento de Projetos “a quatro mãos” nos contratos.  
4.7 Comportamentos dos fornecedores que irão causar desgastes desnecessários no contrato. 

5. Jogo de Contratações de TI: VERSÃO FORNECEDORES 
5.1 Setup. Estabelecendo as regras, papéis, e lideranças do jogo. 
5.2 O Jogo.    
5.2 Premiação e entrega do troféu: “Fornecedor Parceiro”.   

 
Público Alvo: empresas que querem entender melhor como podem se posicionar para oferecer seus 
bens e serviços de TI. Direcionado para equipes técnicas, backoffice, vendas e marketing.  

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Pública (IBGP).  

 
Carga Horária: 16 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company.  
 

       Curso Simplificando o Processo de Aquisição de TI 
 
 

 

 

 

 

http://www.ibgp.net.br/cursos/31-boas-praticas-para-fornecedores-de-ti/102-simplificando-o-processo-de-aquisicao-de-ti-para-fornecedores-desenvolvendo-conhecimentos-por-meio-de-jogos.html

