
Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nome do Grupo - Projetos Estratégicos de TI 
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do 
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item

Situação Justificativa para aquisição ou contratação

110
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

27324

SERVICOS DE PESQUISA, 
ANALISE E 
DESENVOLVIMENTO EM 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO E 
COMUNICACAO (TIC)

O projeto objetiva 
viabilizar a concepção, 
a estruturação e a 
implantação de 
políticas, normas, 
técnicas e ações que 
promovam a 
implantação do 
Planejamento 
Estratégico de 
Tecnologia da 
Informação.

UN 1 1.850.000,00 1.850.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Projetos 
Estratégicos 

de TI
Alta 01/01/2020 NÃO CECOM NÃO

Aprovado 
(AC)

Para que se possa assegurar o atingimento do objetivo da 
Governança é primordial que sejam elaboradas e 
implantadas as etapas de planejamento na instituição. O 
ponto de partida é a construção dos objetivos estratégicos 
institucionais, e suas metas, que devem estar planejados, 
formalizados e publicados no PDI – Plano de 
Desenvolvimento Institucional. No caso da TI, sua 
importância está associada à capacidade de viabilizar meios 
para que os objetivos do PDI possam ser alcançados. Esses 
objetivos são coletados e interpretados, se desdobram em 
projetos e seus respectivos planos de ação, compondo a 
visão tática e operacional que são conduzidas pela área de 
TI. O Planejamento Estratégico de TI (PETI) visa garantir 
que a tecnologia da informação está de acordo com os 
objetivos definidos pela organização, ajudando a criar valor 
para a mesma.

111
Solução 
de TIC

SERVIÇOS 
DE TIC

27324

SERVICOS DE PESQUISA, 
ANALISE E 
DESENVOLVIMENTO EM 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO E 
COMUNICACAO (TIC)

O projeto objetiva 
viabilizar a concepção, 
a estruturação e a 
implantação de 
políticas, normas, 
técnicas e ações que 
promovam a 
implantação do 
Planejamento Diretor 
de Tecnologia da 
Informação.

UN 1 1.850.000,00 1.850.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Projetos 
Estratégicos 

de TI
Alta 01/07/2020 NÃO CECOM NÃO

Aprovado 
(AC)

Para que se possa assegurar o atingimento do objetivo da 
Governança é primordial que sejam elaboradas e 
implantadas as etapas de planejamento na instituição. O 
ponto de partida é a construção dos objetivos estratégicos 
institucionais, e suas metas, que devem estar planejados, 
formalizados e publicados no PDI – Plano de 
Desenvolvimento Institucional. No caso da TI, sua 
importância está associada à capacidade de viabilizar meios 
para que os objetivos do PDI possam ser alcançados. Esses 
objetivos são coletados e interpretados, se desdobram em 
projetos e seus respectivos planos de ação, compondo a 
visão tática e operacional que são conduzidas pela área de 
TI. O Plano Diretor de TI (PDTI) visa garantir que a 
tecnologia da informação está de acordo com os objetivos 
definidos pela organização, ajudando a criar valor para a 
mesma.

Total: 2 item(s)
Valor total de itens: R$ 3.700.000,00

Usuário: CARLOS ALFEU FURTADO DA FONSECA

UASG: 153258 - CENTRO COMPUTACAO/UFMG
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