
DECRETO Nº 17.773 DE 21 DE NOVEMBRO 2012. 
DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO PARA AQUISIÇÃO, 

CONTRATAÇÃO, LOCAÇÃO, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, 
EMPRÉSTIMO, DOAÇÃO, RECEPÇÃO DE DOAÇÃO, ASSIM COMO 

DEMAIS AJUSTES QUE ENVOLVAM EQUIPAMENTOS, SOFTWARES 
OU SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA: 
Art. 1° Os protocolados administrativos de iniciativa dos órgãos da Administração 
Direta do Município de Campinas que tratem de aquisição, contratação, locação, celebração 
de convênio, empréstimo, doação, recepção de doação, assim como demais 
ajustes que envolvam equipamentos, programas de computador e demais serviços de 
Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC junto a empresas e demais instituições 
privadas ou públicas, bem como à Informática de Municípios Associados - IMA, 
independentemente da origem dos recursos financeiros, deverão apresentar Projeto de 
Solução de TIC específico que serão submetidos à análise prévia do Departamento de 
Informatização - DEINFO. 
§ 1º Para fins deste Decreto, considera-se Soluções de TIC o conjunto de bens e serviços 
de Tecnologia da Informação, Automação e Comunicação que se integram para o 
alcance dos resultados pretendidos à implementação de um projeto de informatização 
específico. 
§ 2º Ficam também submetidos ao disposto no caput os procedimentos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação referentes à aquisição, contratação, locação, celebração de 
convênio, empréstimo ou doação de equipamentos, softwares ou serviços de tecnologia 
de informação e comunicação. 
§ 3º Em relação aos contratos firmados especificamente com a Informática de Municípios 
Associados - IMA, o DEINFO estabelecerá normas e orientações específicas ou 
complementares sobre a aplicação deste Decreto. 
Art. 2º Antes da elaboração do Projeto de Solução de TIC ou Termos de Referência ou 
Projetos Básicos de TIC, o órgão interessado deverá anexar ao respectivo protocolado 
o Documento de Oficialização de Demanda de Solução de TIC, definido no Anexo I, 
encaminhando-o em seguida ao DEINFO. 
Art. 3º O DEINFO analisará o Documento de Oficialização de Demanda de Solução 
de TIC e emitirá análise contendo: 
I - parecer sobre a aderência da solicitação em relação às Ações de Governo e 
II - parecer sobre a viabilidade técnica no desenvolvimento do Projeto de Solução de TIC. 
Parágrafo único . Em caso de parecer desfavorável nos incisos I e II, o protocolado 
deverá seguir para apreciação final do Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito. 
Art. 4º Após parecer favorável do DEINFO ou autorização do Secretário-Chefe do 
Gabinete, o Projeto de Solução de TIC poderá ser elaborado conforme normas, padrões, 
conteúdo e autorizações - definidos pelo DEINFO, nos termos dos Anexos II e III. 
§ 1º O DEINFO poderá solicitar outras informações técnicas que julgar necessárias. 
§ 2º O Projeto de Solução de TIC será considerado concluído apenas quando houver 
a aprovação final firmada pela autoridade competente do órgão requisitante e pelo 
Diretor do DEINFO. 
§ 3º Somente após a finalização do Projeto de Solução de TIC, nos termos estabelecidos 
no § 2º deste artigo, é que os órgãos da Administração Pública do Município de 
Campinas poderão efetuar a autorização da despesa e, nos casos que couber, solicitar 
orçamentos a fornecedores. 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
17.330, de 16 de maio de 2011. 

 
Campinas, 21 de novembro de 2012 

PEDRO SERAFIM 
Prefeito Municipal 

MANUEL CARLOS CARDOSO 



Secretário De Assuntos Jurídicos 
Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico Legislativa, do Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do protocolado administrativo nº 2012/10/49579, em nome de Secretaria 
Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito. 

ALCIDES MAMIZUKA 
Secretário-chefe De Gabinete Do Prefeito 

RONALDO VIEIRA FERNANDES 
Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 
ANEXO I - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA DE SOLUÇÃO DE TIC 
 
NOME DA SECRETARIA: 
 
NOME DO ÓRGÃO QUE ELABORARÁ O PROJETO DE SOLUÇÃO DE TIC 
 
1- CARACTERIZAÇÃO DAS NECESSIDADES. 
1.1 detalhamento dos problemas ou oportunidades de melhoria que se deseja atuar. 
1.2 detalhamento dos processos de trabalho que se serão afetados com a implantação da solução de tic 
1.3 detalhamento dos impactos positivos que se deseja alcançar com a implantação da solução de tic. 
1.4 detalhamento dos impactos negativos caso a implantação da solução de tic não seja implantada. 

 
2- INDICAÇÃO DO(S) PROGRAMA(S), AÇÃO(ÕES) E METAS CONSTANTES NO PPA 
VIGENTE QUE SERÃO ATENDIDOS COM A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC. 
Nome e assinatura do responsável pelo órgão requisitante do serviço 
Nome e assinatura do responsável pelo órgão que elaborará o projeto de solução deTIC 
Nome e assinatura do secretário(a) 

 
 
ANEXO II – PROJETO BÁSICO PARA SOLUÇÃO DE TI 
 
O objetivo deste documento é orientar e padronizar o conteúdo dos projetos básicos 
relacionados a implementação de solução de ti. O projeto básico para solução de ti deve 
possuir os elementos abaixo sem, no entanto, restringir-se exclusivamente a eles. 
 
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO DE TI, CONTENDO, QUANDO 
APLICÁVEIS: 
1.1 requisitos de negócio, que independem de características tecnológicas e que definem as 
necessidades e aspectos funcionais da solução de TI. 
1.2 requisitos de capacitação, que definem as necessidades de treinamentos, bem como carga horária e 
materiais didáticos. 
1.3 requisitos legais que definem as normas com as quais a solução de ti deve estar em conformidade. 
1.4 requisitos de manutenção que independem de configuração tecnológica e que definem a necessidade 
de serviços de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa. 
1.5 requisitos temporais que definem datas de entrega da solução de ti. 
1.6 requisitos sociais, ambientais e culturais que definem os requisitos que a solução de informática deve 
atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente dentre outros. 
1.7 requisitos de segurança de informação. 
Os itens 1.1 a 1.6 devem ser definidos pelo requisitante. 
O item 1.7 deve ser definido conjuntamente entre o requisitante e o DEINFO. 

 
2- CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DA SOLUÇÃO DE TI DEFINIDOS PELO DEINFO, 
QUANDO APLICÁVEIS 
2.1 requisitos de arquitetura tecnológica, composta por hardware, software, padrões de interoperabilidade, 
linguagens de programação, interfaces, dentre outros. 
2.2 requisitos de projeto de implementação, que estabelecem o processo de desenvolvimento de 
software, técnicas, métodos, forma de gestão, de documentação, dentre outros. 
2.3 requisitos de implantação, que definem o processo de disponibilização da solução em ambiente de 
teste, homologação, produção, dentre outros. 
2.4 requisitos de integração que definem o impacto da solução de TI com os sistemas e demais recursos 
de TI existentes. 
2.5 requisitos de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida a manutenção e a 
comunicação entre as partes envolvidas. 
2.6 requisitos de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem ministrados, 
os perfis dos instrutores, dentre outros. 



2.7 requisitos de experiência profissional, que definem as experiências da equipe que projetará, 
implementará e implantará a solução de TI, bem como as respectivas formas de comprovação dessa 
experiência, dentre outros. 
2.8 requisitos de qualificação, que definem as qualificações acadêmicas e de cursos de aperfeiçoamento 
da equipe que projetará, implementará e implantará a solução de TI, bem como as respectivas formas de 
comprovação dessas qualificações, dentre outros. 
2.9 requisitos de metodologia de trabalho. 
2.10 demais requisitos aplicáveis. 

 
3- PLANO DE SUSTENTAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO: 
3.1 recursos materiais e humanos necessários que deverão ser adotados em eventual interrupção 
contratual. 
3.2 atividades de transição contratual e encerramento do contrato, que incluem: 

3.2.1 entrega de versões finais dos produtos e da documentação. 
3.2.2 transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução de TI. 
3.2.3 devolução de recursos. 
3.2.4 revogação de perfis de acesso. 
3.2.5 eliminação de caixas postais. 
3.2.6 outras que se apliquem. 

3.3 estratégia de independência do órgão ou entidade contratante com relação à contratada, que 
contemplará pelo menos: 

3.3.1 forma de transferência de conhecimento tecnológico. 
3.3.2 direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TI sobre os diversos 
documentos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos 
de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos não vierem a pertencer 
à PMC. 

Os itens 3.1 a 3.3 são definidos conjuntamente entre o requisitante e o DEINFO. 

 
4 ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL DEVER CONTER NO MÍNIMO: 
4.1 definição das responsabilidades da contratada que não poderá se eximir do cumprimento integral do 
contrato mesmo havendo subcontratação. 
4.2 fixação de procedimentos e critérios de aceitação dos serviços prestados ou bens fornecidos, 
abrangendo métricas, indicadores e valores mínimos aceitáveis. 
4.3 quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade de bens a 
serem fornecidos, para comparação e controle. 
4.4 garantia de inspeções e diligências e suas formas de exercício. 
4.5 forma de pagamento, que será efetuado em função dos resultados obtidos. 
4.6 cronograma de execução física e financeira. 
4.7 locais de entrega. 
4.8 definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para troca de informações entre 
a contratada e a PMC. 
4.9 definição clara e detalhada das sanções administrativas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da lei 
federal 8.666, de 1993, juntamente com o artigo 7º da lei federal 10.520, de 2002, observando: 

4.9.1 vinculação aos termos contratuais. 
4.9.2 proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado pelo 
descumprimento das respectivas obrigações. 
4.9.3 situações em que advertências ou multas serão aplicadas, com seus percentuais 
correspondentes, que obedecerão uma escala gradual para as sanções recorrentes. 
4.9.4 situações em que a contratada terá suspensa a participação em licitações e impedimento 
para contratar com a administração. 
4.9.5 situações em que a contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
administração, conforme previsto em lei. 

4.10 definição dos critérios técnicos de julgamento das propostas para a fase de seleção observando o 
seguinte: 

4.10.1 utilização de critérios correntes no mercado. 
4.10.2 a possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo quesito de 
capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da aptidão. 
4.10.3 vedação de pontuação com base em atestados relativos à duração de trabalhos 
realizados pelo licitante. 
4.10.4 vedação de pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo quesito de 
capacidade técnica. 
4.10.5 justificativa dos critérios de pontuação em termos do benefício que trazem para a 
contratante. 
4.10.6 nas licitações do tipo técnica e preço, é vedado: 

A) incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados com 
os requisitos da solução de ti a ser contratada ou que frustrem o caráter competitivo do 
certame. 



B) fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas e de preço sem justificativa. 
4.10.7 nas licitações do tipo técnica e preço, deve-se: 

A) incluir, para cada atributo técnico da planilha de pontuação, sua contribuição 
percentual com relação ao total da avaliação técnica. 
B) proceder a avaliação do impacto de pontuação atribuída em relação ao total de 
pontos, observando se os critérios de maior peso são de fato os mais relevantes e se a 
ponderação atende ao princípio da razoabilidade. 

4.11 demais condições de contratação. 
Os itens 4.1 a 4.11 são definidos conjuntamente entre o requisitante e o DEINFO. 

 
5- ANÁLISE DE RISCOS, QUANDO APLICÁVEL, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO: 
5.1 identificação dos principais riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação 
e de gestão contratual. 
5.2 identificação dos principais riscos que possam fazer com que a solução de TI 
Não alcance os resultados que atendam às necessidades da contratação. 
5.3 mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados cada risco 
identificado. 
5.4 definição das ações previstas a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos 
eventos relacionado a cada risco. 
5.5 definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos correspondentes aos riscos se 
concretizem. 
Os itens 5.1 a 5.5 são definidos conjuntamente entre o requisitante e o DEINFO. 

 
 
ANEXO III - RESUMO DE INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO 
DE SOLUÇÃO DE TI 
 

Item 
Qtd. 

 

Valor 
unitário 

 

Valor Total 
 

PPA Dotação 
Orçamentária 

 
Programa Ação 

Aquisição do solução 
de ti 

      

Customização do 
sistema 

 

      

Desenvolvimento de 
novas 
Funcionalidades 

 

      

Servidores de 
produção 
(somente hardware) 
Servidores de teste 
(somente 
Hardware) 

 

      

Servidores de 
homologação 
(somente hardware) 

 

      

Hospedagem do 
sistema 

 

      

Licenças de sistema 
operacional 
 

      

Licenças de banco de 
dados 
 

      

Outras licenças 
 

      

Serviços de 
adaptação de 
Sistemas que farão 
interfaces 
Ao sistema que está 
Sendo adquirido 
 

      

Serviços relacionados       



Item Qtd. 
 

Valor 
unitário 

 

Valor Total 
 

PPA Dotação 
Orçamentária 

 
a 
Transferência de 
Tecnologia 

Treinamento 
 

      

Outros investimentos 
(especificar) 
 

      

Total 
 

      

 

 


