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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 

PORTARIA Nº 250, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

Estabelece procedimentos para a abertura de ordens de serviço de 

serviços de tecnologia da informação baseadas na métrica de Pontos 

de Função Sustentados no âmbito do Contrato nº 25/2019 - Processo 

nº 23000.015136/2019-38. 

 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 4°, inciso II e parágrafo único, do Anexo I 

do Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, e tendo em vista o que consta dos 

Processos nº 23000.015136/2019-38 e 23000.030183/2019-10, resolve: 

 

Art. 1º Esta Portaria estabelece procedimentos internos para a abertura de Ordens de 

Serviço (OS) de Tecnologia da Informação baseadas na métrica de Pontos de Função 

Sustentados (PFS) previstos no item 2 do grupo 1 do subitem 1.3 do Contrato nº 

25/2019 - Processo nº 23000.015136/2019-38. 

 

Art. 2º As regras desta Portaria não excluem ou reduzem as obrigações e 

responsabilidades da equipe de fiscalização do contrato definidas na Instrução 

Normativa SGD/ME n° 01, de 4 de abril de 2019, aplicando-se exclusivamente aos 

sistemas de informação cuja sustentação pertença ao escopo do item 2 do grupo 1 do 

subitem 1.3 do Contrato nº 25/2019, não alterando o objeto contratual pactuado. 

 

Art. 3º Grupo técnico composto pelo Diretor e pelos Coordenadores-Gerais da 

Diretoria de Tecnologia da Informação, com participação de representantes da Equipe 

de Fiscalização do Contrato n° 25/2019, deverá elaborar proposta bimestral de 

sustentação de sistemas contendo, no mínimo: 

 

I - identificação dos sistemas a serem sustentados, juntamente com seu tamanho 

funcional; 

 

II - custo financeiro da sustentação por sistema, observando os valores contratados; 
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III - demonstração da sazonalidade dos programas finalísticos do Ministério; e 

 

IV - relatório com histórico de demandas por sistema. 

 

§1° A proposta elaborada pelo grupo técnico será submetida a avaliação e deliberação 

do Comitê de Governança Digital - CGD instituído pela Portaria SE/MEC nº 1.959, de 

29 de dezembro de 2016, constando como item de pauta em suas reuniões ordinárias. 

 

§2° A relação de sistemas de informação a serem sustentados comporá as Ordens de 

Serviços Mensais de Sustentação durante o período aprovado pelo Comitê de 

Governança Digital. 

 

§3º Eventuais acréscimos ou supressões na relação de sistemas sustentados, 

conforme disposto no caput deste artigo, deverão ser justificados na reunião 

subsequente do Comitê de Governança Digital. 

 

§4° As ordens de serviço de sustentação sob demanda observarão as necessidades e 

os critérios técnicos definidos pelo grupo técnico, não se submetendo à necessidade 

de aprovação pelo Comitê de Governança Digital. 

 

§5° O(s) fiscal(is) administrativo(s) do Contrato ficam dispensados da participação no 

grupo técnico de que trata o caput. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS 

(Publicação no DOU n.º 20 de 29.01.2020, Seção 1, página 21) 


