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França Pinto - Assessora Especial de Políticas Públicas sobre Drogas e
Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho - Secretário do Planejamento
e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG.

Heloysa Helena de Meneses Freire Rocha
COORDENADORA DA ASJUR

***  ***  ***
INSTRUÇÃO NORMA TIVA Nº01/2014, de 19 de fevereiro de 2014.

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS
PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS ORÇAMENTÁRIOS
REFERENTES À TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TIC) E PROCEDIMENT OS APLI -
CÁVEIS AOS PROCESSOS ADMINIS -
TRATIVOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TIC NO ÂMBIT O DA ADMINIS -
TRAÇÃO PÚBLICA  ESTA-DUAL,
SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO no exercício das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Art.37 da Lei nº13.875, de 07
de fevereiro de 2007, alterada pela Lei nº14.335, de 20 de abril de 2009;
CONSIDERANDO a sua competência para desenvolver métodos e
técnicas, a normatização e padronização da aplicação de TIC nos órgãos
e entidades estaduais; CONSIDERANDO a necessidade de atender ao
Decreto nº27.524 de 09 de agosto de 2004; CONSIDERANDO a
necessidade de regulamentar o processo de análise e liberação de recursos
financeiros para investimento e custeio em TIC, independentemente da
sua fonte de recurso, a serem aplicados em aquisição de bens de TIC,
contratação de serviços de TIC, bem como, em toda e qualquer despesa
referente à TIC e, CONSIDERANDO a necessidade de instruir sobre os
procedimentos administrativos referentes ao processo de aquisição de
bens e contratação de serviços de TIC no âmbito da administração
pública estadual, RESOLVE baixar a presente Instrução Normativa:

Art.1º – Compete à Secretaria de Planejamento e Gestão
(SEPLAG), por intermédio da Coordenadoria de Estratégias de
Tecnologias da Informação e Comunicação – COETI, analisar/
acompanhar os instrumentos de planejamento, termos de referência
para aquisições/contratações de objetos de TIC e a liberação de parcelas
dos recursos financeiros orçamentários a serem aplicados em TIC pelos
órgãos e entidades estaduais.

Parágrafo único. A análise será realizada levando em
consideração os seguintes critérios:
I - atendimento às políticas e diretrizes estratégicas do Governo;
II - projetos prioritários globais definidos na política de TIC;
III - demandas específicas dos órgãos e entidades estaduais,
conforme suas necessidades e justificativas, priorizando aquelas
previstas nos seus Planejamentos das Estratégias de TIC;
IV - atendimento às premissas básicas estabelecidas no plano
operativo do órgão/entidade estadual;
V - ações que possam produzir impacto positivo nos resultados
organizacionais e que estejam, prioritariamente, alinhadas à
natureza específica do órgão/entidade estadual;
VI - viabilidade de compartilhamento de recursos e de
oportunidades entre órgãos/entidades estaduais;
VII - cumprimento dos prazos estabelecidos pela COETI para
encaminhamento dos projetos e das informações solicitadas.
Art.2º – Compete aos órgãos e entidades estaduais:
I – elaborar/revisar anualmente o seu Planejamento das
Estratégias de TIC (PETIC), seguindo preferencialmente
modelo adotado que encontra-se disponibilizado no site da
SEPLAG, antecedendo as aquisições e contratações do período;
II – registrar no Sistema Integrado de Acompanhamento de
Programas – SIAP o Plano Operativo referente ao PETIC e
Termos de Referência avulsos, desdobrando os projetos e/ou
atividades da proposta orçamentária em produtos e subprodutos
de TIC e, manter atualizado o que se refere à execução/
acompanhamento dos projetos, de acordo com os prazos e
orientações da COETI;
III – fornecer à COETI informações que se fizerem necessárias,
com vistas a subsidiar a análise do documento intitulado
Especificações Técnicas e seus anexos, emissão de Parecer
Técnico, acompanhamento da execução/monitoramento dos
resultados dos projetos e liberação de parcelas dos recursos
financeiros na área de TIC;

IV – prestar informações à COETI sobre a efetiva aplicação
dos recursos liberados para TIC, juntamente com as respectivas
justificativas;
V – enviar eletronicamente à Célula de Monitoramento de
Análise de TIC (CEMAT) da COETI o documento
Especificações Técnicas referente ao projeto, bem como seus
anexos, para que, somente após analisado, seja encaminhado o
processo físico completo, inclusive com as propostas de preços,
para registro e arquivamento digital na SEPLAG;
VI – informar o planejamento de projetos corporativos no
âmbito de atuação do órgão/entidade que envolvam significativo
investimento financeiro e/ou gere relevante impacto técnico-
operacional, a fim de possibilitar a participação da COETI no
processo, visando orientação técnica e melhor análise do
documento Especificações Técnicas.
Art.3º – Os órgãos e entidades estaduais interessados na aquisição

e/ou contratação de bens e serviços de TIC utilizando-se de procedimentos
licitatórios de qualquer modalidade, independentemente da fonte de
recursos, ficam obrigados a apresentar previamente à COETI o processo
instruído da seguinte forma:

I – para aquisição e/ou contratação de bens e serviços de TIC:
a) elaborar o documento Especificações Técnicas, com os
anexos necessários ao tipo de contratação, com base no
seu planejamento de TIC e, quando disponível, nos dados
cadastrados no SIAP. O modelo do documento
Especificações Técnicas encontra-se disponibilizado no site
da SEPLAG;
b) informar no documento de Especificações Técnicas o custo
estimado de quantitativos e preços unitários do projeto, se for
o caso, explanando como essa expectativa foi atingida, podendo
utilizar-se de propostas de fornecedores com prazo de até 90
dias de validade, atas de Registros de Preços corporativas do
Governo do Estado do Ceará em vigor e valores do Sistema de
Preços Referenciais da SEPLAG;
c) encaminhar o processo completo à COETI, inclusive com
as propostas de preços vigentes, juntamente com ofício assinado
pelo dirigente máximo do órgão/entidade estadual interessado
ou de seu substituto imediato, pelo Sistema de Protocolo Oficial
vigente no Estado, após a análise, por parte da COETI, dos
documentos citados na alínea a, do Item I, do Artigo 3º, para
registro e arquivamento digital na SEPLAG, momento no qual
será anexado o Parecer Técnico emitido pela COETI;
d) no caso de adesão à ata de registro de preços fora do âmbito
do Poder Executivo do Governo do Estado do Ceará, será
necessário anexar ao processo:
1º. documento que comprove o aceite de adesão por parte do
órgão gestor da ata;
2º. documento que comprove o aceite de fornecimento dos
bens/serviços por parte da empresa responsável pelo item nas
mesmas condições estabelecidas na ata;
3º. declaração do órgão proponente do projeto atestando que
realizou uma comparação entre os preços praticados no mercado
e os preços dispostos na ata, visando demonstrar que, naquele
momento, a adesão à ata em questão será a opção mais vantajosa
para o Estado.
e) a COETI deverá analisar tecnicamente projetos referentes à
contratação de serviços de consultorias em TIC;
II – para aditivos a contratos de TIC:
a) elaborar o documento Especificações Técnicas que encontra-
se disponibilizado no site da SEPLAG com base no seu
planejamento de TIC e, quando disponível, nos dados
cadastrados no SIAP;
b) encaminhar o processo à COETI, juntamente com ofício
assinado pelo dirigente máximo do órgão/entidade estadual
interessado ou de seu substituto imediato, pelo Sistema de
Protocolo Oficial vigente no Estado com anexos:
1º. cópia do contrato original;
2º. cópia(s) do(s) aditivo(s) anterior (es), se houver;
3º. minuta do aditivo proposto;
4º. proposta de preço para renovação do contrato emitido pela
empresa contratada. Neste caso, o documento Especificações
Técnicas apresentará valor igual à proposta emitida.
§1º – Ficarão excluídos das exigências contidas neste artigo os
processos:
a) que não ultrapassarão o teto estabelecido para a dispensa de
licitação;
b) relativos à aquisição de material de consumo de TI que
ultrapassarão o teto estabelecido para a dispensa de licitação,
com exceção à aquisição de licenças de uso de software;
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c) para formalização de termo de aditivo ao contrato sem
repercussão financeira que visem exclusivamente a prorrogação
do prazo de vigência, bem como aqueles que somados ao valor
original do contrato não ultrapassarão o teto estabelecido para
dispensa de licitação no âmbito estadual;
d) para formalização de termo de aditivo ao contrato com
repercussão financeira, desde que seja aplicado apenas o índice
de reajuste para o período previsto no contrato original;
e) para formalização de termo de aditivo ao contrato com
repercussão financeira que visem supressões ou acréscimos de
valor, desde que seja aplicado somente o percentual permitido
pela legislação;
f) para aquisição, substituição e/ou ampliação de link de
comunicação de acordo com os contratos corporativos sob
responsabilidade da Empresa de Tecnologia da Informação do
Ceará (ETICE);
g) que possuam como objeto exclusivamente um ou mais dos
itens citados abaixo:
1º. câmera e filmadora digitais;
2º. equipamentos médicos;
3º. estabilizadores, nobreaks e geradores;
4º. firmwares e softwares de gerenciamento de hardware com
licença de uso perpétua fornecidos pelo fabricante do
equipamento;
5º. equipamentos GPS (Global Positioning System);
6º. mão de obra terceirizada;
7º. torres e serviços de infraestrutura de rede de dados
(cabeamento estruturado/fibra ótica para o Cinturão Digital);
8º. Câmera para CFTV.
§2º – A análise do Documento de Especificações Técnicas e
seus anexos para emissão de Parecer pela COETI não estará
condicionada à existência de projeto finalístico e
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP)
cadastrados com recursos financeiros no SIAP.
§3º – No momento da liberação da(s) parcela(s) de pagamento
referente(s) ao(s) item (ns) do processo, o órgão interessado
deverá solicitar a análise do MAPP e do projeto finalístico
criado, bem como o registro da nota complementar.
Art.4º – Compete à COETI analisar os processos de aquisição/

contratação de bens e serviços de TIC avaliando o documento
Especificações Técnicas sempre observando:

I – a adequação do objeto;
II – a conformidade com as diretrizes de TIC;
III – a especificação;
IV – a justificativa;
V – o melhor custo-benefício para o Governo do Estado.
§1º – A emissão do Parecer Técnico e a liberação de recursos
financeiros especificamente relacionados à TIC ficarão
condicionados a não existência de pendências nas:
a) atualizações das bases de dados dos sistemas de informações
utilizados para a gestão estratégica de TIC
b) informações sobre o órgão/entidade estadual no seu site
institucional e no Portal do Governo;
c) informações complementares solicitadas pela COETI.

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA  Nº016/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no art.26 da
Lei 14687 de 30 de abril de 2010 e alterações posteriores, com fundamento
no Decreto Federal nº4073 de 03 de janeiro de 2002, tendo em vista o que
consta no processo nº1023252/2014, do VIPROC RESOLVE DESIGNAR,
para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente
de Avaliação de Documentos, os SERVIDORES JOSÉ OLAVO PEIXOTO
FILHO, JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE LIMA  FREIRE, PEDRO
HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, AÍLA  MÁRCIA AGUIAR DE
OLIVEIRA, FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DIAS, HERBÊNIA
PEIXOTO VIANA, FRANCINETE TELES, MARIA  ANGELOURDES
PEREIRA, MARCUS ANTÔNIO GOMES FERNANDES, JOÃO
DAMASCENO GIFONI MOURA, BARBARA DA SILVA NOGUEIRA
NATALENSE E FRANCISCA ROSA VALE, cessando os efeitos das
portarias nº029/2012, publicada no Diário Oficial do Estado datado de
22/02/2012 e nº026/2013, publicada no Diário Oficial do Estado datado
de 14/03/2013. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 20 de fevereiro de 2014.

Lúcia Rocha Lima Montenegro
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***

§2º – O prazo para emissão do Parecer Técnico sobre os
documentos Especificações Técnicas e seus anexos devidamente
instruídos não deve ultrapassar 06 (seis) dias úteis e dependerá:
a) da prioridade do projeto para o Governo;
b) do seu grau de complexidade;
c) do volume de processos para análise técnica na COETI.
§3º – O processo devidamente instruído, após anexado o Parecer
Técnico emitido pela COETI ao mesmo, será encaminhado ao
órgão/entidade estadual de origem.
§4º – Os processos que se enquadram na situação da alínea d, do
inciso I, do artigo 3º deverão ser encaminhados, após a emissão
do Parecer Técnico, à COGEC, para análise específica.
Art.5º – Os procedimentos para execução dos projetos de

aquisição/contratação de bens e serviços de TIC ficarão subordinados às
disposições contidas na Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como, às outras disposições legais vigentes.

Art.6º – Os órgãos/entidades da Administração Pública Estadual
somente poderão dar publicidade ao processo licitatório depois de
cumpridas as exigências desta Instrução Normativa.

Art.7º – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação e revoga a Instrução Normativa nº01, de 11 de abril de
2013, e as disposições em contrário.
Fortaleza, 19 de fevereiro de 2014.

Carlos Eduardo Pires Sobreira
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EXERCÍCIO

***  ***  ***

PLANO ANUAL  DE FÉRIAS – ISSEC

Exercício de março/2014 Total de servidores de férias: 14

Matrícula Folha Nome Dt. Férias Nível Cargo/Função

001315.1.2 6400 Ana Maria Abreu de Oliveira Matos 05/03/14 40 Assistente de Administração
002030.1.7 6403 Clara Cristina Gomes Barbosa 05/03/14 24 Agente de Administração
001326.1.6 6400 Edna Gomes de Oliveira 05/03/14 DESP Advogado
001424.1.7 6425 Edson Rocha Cantal 05/03/14 13 Médico
000853.1.6 6402 Francisco Edson Xerez Martins 05/03/14 10 Médico
000541.1.9 6400 Francisco Márcio Ponte Benevides 05/03/14 DESP Assistente de Administração
001031.1.X 6402 José Aécio Augusto de Oliveira 05/03/14 15 Médico
003642.1.5 6400 Manuel Flávio Barbosa de Sousa 05/03/14 12 Auxiliar de Serviços Gerais
001394.1.4 6402 Marcia Cunha Brito 05/03/14 V/30 Assistente Previdenciário
002076.1.6 6402 Maria Alice Lima 05/03/14 IV/24 Assistente Previdenciário
001242.1.4 6402 Maria Eliene Medeiros Campos 05/03/14 DESP Assistente de Administração
003666.1.7 6400 Maria Salete Santiago Albuquerque 05/03/14 15 Auxiliar de Administração
000476.1.9 6402 Raimundo Nonato Mendes 05/03/14 26 Agente de Administração
003311.1.2 6403 Rosana Ximenes Tabosa 05/03/14 DESP Assistente Social

Sandra Célia Severino Matias Vasconcelos
SUPERVISORA DO NÚCLEO DE REGISTROS FUNCIONAIS - NUREG

José Olavo Peixoto Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO-DIRAF

Katerine Brito Jucá
SUPERINTENDENTE ADJUNTO

***  ***  ***


