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Ministério da Educação 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) 
Edital Interno Nº xx/xxxx 

Processo Nº xxxx.xxxxxx/xxxx-xx 

 

EDITAL INTERNO DE SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

PARA ÓRGÃOS DA UFRPE 

 

O Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) da UFRPE divulga o edital interno de 

solicitação para aquisição de Itens de Tecnologia da Informação (TI), correspondente a 

Equipamentos de Informática (computadores, impressoras, estabilizadores, no-breaks, 

tablets, etc.), pelos Órgãos institucionais, de acordo com as orientações da Instrução 

Normativa (IN) nº 04/2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI), do Ministério do Planejamento (MP), a qual disciplina do processo de 

contratação de soluções de TI pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal e da IN nº 

02/2015 que altera a IN nº 04/2014. Ao mesmo convida aos Gestores dos Órgãos da 

UFRPE para encaminharem suas solicitações conforme as orientações e especificação 

de Itens de TI descritos nesse Edital. 

1. OBJETIVO 

<Descrever em linhas gerais os objetivos do edital> 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Descrição geral 

<Descrição geral do Objeto da Contratação> 

 

2.2. Itens de Tecnologia da Informação 

<Descrição geral de cada item de TI, com indicação do tipo de item e 

referência para descrição completa do item na seção de anexos. Sugestão: 

tabela com coluna para código identificador do item, tipo do item, descrição 

geral do item>. 

 

 

 



 

 

 

 

(ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 116/2015  DO CONSU). 

Edital Nº xx/xxx  2 

 

 

3. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 

<Descrição do processo de negócio do Edital Interno de solicitação para contratação 

de TI> 

 

3.1. Solicitação da Contratação de TI 

3.1.1. Formulário de solicitação 

<Descrever orientações sobre o processo de preenchimento e envio de 

solicitação via formulário web do edital de contratação de TI> 

 

3.1.2.  Prazo de Submissão 

<Descrever o prazo inicial/final para submissão de solicitação> 

 

3.2.  Avaliação da Solicitação 

<Descrever critérios para avaliação das solicitações de contratação de TI> 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

<Descrever orientações gerais sobre o processo de solicitação de contratação de TI via 

edital> 

 

<Nome dos Órgãos responsáveis pela Publicação do Edital> 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

Matrícula: 

 
 

 

____________________________, ________ de _____________________ de  20_____ 
 

 

 

ANEXOS 

<Lista dos anexos. Ex: Tabela de especificação de itens de TI válidos para o Edital> 

 

 

 


