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RELATÓRIO Nº 201700114 

 
QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO? 

A auditoria analisou a 
aquisição da solução de 
Business Intelligence - BI 
MicroStrategy realizada pelo 
Ministério do Trabalho 
(MTb), que culminou na 
assinatura da Ata de Registro 
de Preços (ARP) MTb nº 
26/2016, cujo valor é de   R$ 
78.594.500, considerando, 
nessa análise, normativos e 
boas práticas relacionadas à 
contratação de Tecnologia de 
Informação (TI).  
 

POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 
 

A necessidade da avaliação se 
deu pelo expressivo valor da 
contratação, somado às 
recorrentes fragilidades 
observadas na estrutura do 
MTb em relação à gestão de 
TI. Além disso, houve 
inobservância dos reiterados 
alertas emitidos pela CGU 
sobre os riscos de se realizar 
esta contratação. 

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? 
QUAIS RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Houve falha no planejamento da contratação, 
que desconsiderou a real necessidade do MTb 
e contratações anteriores com objeto similar. 
Ocorreu também fundamentação 
inconsistente baseada no Princípio da 
Padronização para justificar a escolha da 
solução e definição do objeto com produto 
não comercializado pela empresa 
MicroStrategy (plataforma antifraude).  

Em decorrência das fragilidades do processo, 
a contratação apresentou: direcionamento 
para a empresa  vencedora do certame 
licitatório; superdimensionamento da 
quantidade licitada de licenças e de Unidades 
de Serviço Técnico (UST), resultando em 
aquisições antieconômicas pelo MTb; 
sobrepreço nas licenças e em UST registradas 
na ARP, com consequente superfaturamento 
nas Ordens de Serviço dos contratos firmados 
a partir da Ata; e utilização de métrica para 
apuração de UST, baseada em homem-hora, 
sem vinculação ao esforço da contratada ou a 
níveis de serviço.  

Nesse contexto, as recomendações emitidas 
objetivaram a implantação de controles nas 
contratações e na gestão de TI do Ministério; 
a reparação financeira e a repactuação da 
quantidade de itens adquiridos; abertura de 
processos para apuração de responsabilidade 
dos envolvidos no processo; e vedação a 
adesões por outros órgãos à referida ARP.  

  

 

  

Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: SECRETARIA EXECUTIVA 

Município - UF: Brasília - DF 

Relatório nº: 201700114 

UCI Executora: SFC/DS II/CGTS - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas 

de Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201700114, 

apresentam-se os resultados dos exames que tiveram por objetivo analisar o processo 

licitatório para aquisição de solução de apoio à tomada de decisão e Business 

Intelligence – BI (MicroStrategy), realizado pelo Ministério do Trabalho - MTb, que 

inclui manutenção e suporte técnico por 12 (doze) meses e serviços técnicos 

especializados em unidade de serviços técnicos (UST) e de treinamento em unidade de 

treinamento (UT),  e que culminou na Ata de Registro de Preços MTb nº 26/2016, cujo 

valor é de R$ 78.594.500,00 (setenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e 

quinhentos reais).  

Em função da materialidade e da relevância da aquisição da supracitada solução de BI 

MicroStrategy, somadas às recorrentes fragilidades observadas na estrutura do MTb 

para gerenciar recursos relacionados às contratações na área de tecnologia da 

informação (a exemplo das identificadas nos Relatórios de Auditoria Anual de Contas 

nº 201405785 e nº 201504290), o Mistério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União – CGU decidiu acompanhar de modo concomitante a contratação em questão por 

meio de auditoria específica. 

Preliminarmente, faz-se oportuno relatar que ainda em 13/10/2016, o Ministério do 

Trabalho (MTb) publicou Aviso de Licitação no Diário Oficial da União (DOU) tendo 

por objeto a “aquisição de solução de apoio à tomada de decisão e Business 

Intelligence (BI) MicroStrategy; incluindo manutenção e suporte técnico por 12 (doze) 
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meses e serviços técnicos especializados em unidade de serviços técnicos (UST) e de 

treinamento em unidade de treinamento (UT)”.  

Ante a já ressaltada materialidade da aquisição, somada aos riscos iminentes 

identificados, esta CGU encaminhou, em 20/10/2016, Ofício nº 

18175/2016/CGTEM/DP/SFC-CGU, alertando o MTb sobre tais riscos de se dar 

sequência à supracitada licitação, cuja modalidade escolhida foi o Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços. Nesse ofício, recomendou-se a suspensão da licitação nos 

moldes em que se encontrava até que fossem sanadas questões ainda obscuras relativas 

aos aspectos de conveniência, economicidade e razoabilidade que deveriam nortear a 

contratação. Em 24/10/2016, foi realizada reunião na CGU com dirigentes do MTb, a 

pedido destes, que se comprometeram a realizar a referida contratação “com 

parcimônia”. Em 25/10/2016, o MTb encaminhou à CGU o Ofício nº 788/GM/MTb, 

que fazia referência à Nota Técnica nº 20/2016/CGI/SPOA/SE/MTb, que entendia “(...) 

não ser necessária a suspensão do certame licitatório, persistindo inalterada a data e 

horário estabelecidos pelo edital”.  

Apesar da recomendação da CGU, o Ministério do Trabalho deu seguimento à licitação 

e realizou o Pregão Eletrônico nº 24/2016 em 25/10/2016, que culminou na assinatura 

da Ata de Registro de Preços MTb nº 26/2016 com a empresa Business to Technology 

(B2T), no valor de R$ 78.594.500,00 (Licenças MicroStrategy: R$ 32,2 milhões; 

Manutenção e Suporte MicroStrategy: R$ 6,4 milhões; Licença AntiFraude: R$ 20,1 

milhões; Manutenção e Suporte Antifraude: R$ 4,0 milhões; UST: R$ 13,8 milhões; 

Treinamento: R$: 2,0 milhões). Posteriormente, em 05/11/2016, o MTb assinou o 

Contrato nº 28/2016, no valor de R$ 25.308.900,00.  

Em virtude da inobservância da recomendação outrora exarada e tendo em vista a 

materialidade e o risco identificados, em 19/01/2017, a CGU iniciou auditoria para 

avaliar a contratação em comento. Paralelo a isso, ao tomar conhecimento da orientação 

expedida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, do Ministério do 

Planejamento - SETIC, em 27/12/2016, a respeito de contratações de soluções tipo Big 

Data, a CGU recomendou cautelarmente ao MTb, por intermédio da Nota de Auditoria 

nº 201700114/001, de 19/01/20171, a “(...) não celebração de contratos utilizando a ata 

de registro de preço 26/2016, exceto mediante autorização expressa da SETIC”. 

Ato contínuo, o MTb enviou expediente à SETIC (Ofício nº 16/SPOA/SE-MTE, de 

22/03/2017), solicitando autorização para o prosseguimento de sua contratação, mas 

sem mencionar as comunicações enviadas pela CGU alertando sobre a potencial 

fragilidade identificada no processo de contratação. A SETIC, por sua vez, autorizou a 

contratação em pauta por meio do Ofício nº 22761/2017-MP, de 29/03/2017. Já em 

                                                 
1 A Nota de Auditoria nº 201700114/001 foi entregue durante a reunião de apresentação da equipe de 

auditoria em 19/01/2017.  
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30/03/2017, o MTb assina o Contrato nº 04/2017 junto à B2T, no valor de R$ 

51.410.000,00 (Licenças MicroStrategy: R$ 20,7 milhões; Manutenção e Suporte 

MicroStrategy: R$ 4,1 milhões; Licença AntiFraude: R$ 12,2 milhões; Manutenção e 

Suporte Antifraude: R$ 2,4 milhões; UST: R$ 12,0 milhões).  

Tendo em vista a assinatura do Contrato nº 04/2017, a CGU encaminhou à Secretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (SETIC/MPDG) achados preliminares decorrentes da 

auditoria em curso por meio do Ofício nº 8.580/2017/CGTS/DSII/SFC-CGU, de 

23/05/2017. A SETIC, por meio do Ofício nº 43.660/2017-MP, de 12/06/2017, após 

considerar a gravidade dos achados apontados pela CGU, decidiu revogar a autorização 

da referida contratação.  

A gravidade dos problemas identificados durante a auditoria e a celeridade para realizar 

a assinatura do Contrato nº 04/2017 motivaram a emissão de uma segunda Nota de 

Auditoria ao MTb – NA nº 201700114/002, de 11/04/2017 – baseada nos resultados 

preliminares da corrente auditoria. Nesta Nota, recomenda-se, entre outras, a 

readequação do valor das contratações a preço de mercado; o redimensionamento do 

tamanho da contratação às reais necessidades do MTb, até o momento não mapeadas; a 

suspensão dos pagamentos até a readequação de valores e quantidades; e a não 

realização de novas contratações nem a autorização de adesões relacionadas à Ata de 

Registro de Preço nº 26/2016. 

Considerando as recomendações desta segunda Nota de Auditoria, o Secretário-

Executivo do MTb, por intermédio da Portaria nº 365/SE/MTE, de 18/05/2017, criou 

um grupo de trabalho com vistas a avaliar as recomendações da CGU. Em 05/06/2017, 

esse grupo emitiu o relatório final2 que apontou ausência de estudos aprofundados que 

justificassem o dimensionamento da ferramenta contratada; apresentou concordância 

com os apontamentos da CGU quanto ao não parcelamento da licitação; relatou ainda 

acedência com o posicionamento da CGU de que a Plataforma Antifraude 

MicroStrategy não é um produto comercializado pela MicroStrategy Co; que o 

Ministério do Trabalho não possui condições técnicas para suportar o BI MicroStrategy 

no atual cenário; e recomendou a não aquisição de três novas licenças previstas na Ata 

de Registro de Preços nº 26/2016.  

Em seguida, no dia 28/06/2017, a CGU encaminhou a Solicitação de Auditoria nº 

201700114/011, denominada ‘SA dos Fatos’, contendo os registros elaborados pela 

equipe de auditoria, e solicitando manifestação do Ministério do Trabalho até o dia 

07/07/2017. Por meio do Ofício nº 171/SE-MTE, de 07/07/2017, o Secretário-Executivo 

                                                 
2 O Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 365, de 18/05/2017 do MTb, foi 

encaminhado para a CGU por intermédio do Ofício nº 118/SE-MTE, no dia 06/06/2017, em resposta à 

Solicitação de Auditoria nº 201700114/009. 
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encaminhou a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE que trata 

exclusivamente sobre o item ‘h’ do presente relatório de auditoria: “h) Disponibilização 

de ferramenta de consulta do Abono Salarial em duplicidade a serviço já prestado pela 

Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Trabalho”, o qual faz parte da 

constatação relativa ao superdimensionamento da quantidade licitada de licenças da 

Plataforma MicroStrategy e de Unidades de Serviço Técnico (item 1.1.2.1). 

Considerada a manifestação realizada pelo Ministério do Trabalho, a CGU encaminhou 

o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201700114 em 11/07/2017, e realizou a Reunião 

de Busca Conjunta3 no dia 19/07/2017, com a participação do Ministro do Trabalho. Ao 

final da reunião, foi informado que o Ministério do Trabalho teria 5 dias úteis para 

responder ao relatório.  

Findo o prazo para manifestação, o Ministro do Trabalho solicitou, no dia 27/07/2017, 

por meio do Aviso nº 128/2017-GM/MTb, a prorrogação do prazo por dez dias úteis, 

tendo sido concedido prazo até o dia 07/08/2017, por meio do Aviso nº 196/GM/CGU, 

de 02/08/2017. Em 04/08/2017, o Ministro do Trabalho, novamente, solicitou a 

prorrogação de prazo para manifestação até o dia 10/08/2017, por meio do Aviso nº 

129/GM/MTb.  

Em 10/08/2017, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou, por 

meio do Ofício nº 216/2017/GAB/SE/MTb, o parecer técnico de lavra da Diretoria 

de Tecnologia da Informação da Empresa de Processamento de Dados da 

Previdência Social - DATAPREV, Diretoria essa que, segundo o MTb, estaria apta a 

responder as constatações registradas no Relatório Preliminar de Auditoria elaborado 

pela CGU. Esse parecer teria sido elaborado em decorrência de solicitação efetuada por 

meio do Ofício nº 576/GM/MTb, de 31/07/2017, no qual o Ministro do Trabalho 

solicita o apoio da DATAPREV para responder às constatações do Relatório da CGU 

quanto à conveniência ou não da continuidade dos serviços antifraude.  

Cumpre, por fim, sublevar que a participação da DATAPREV ao final do processo de 

auditoria, apresentando esclarecimentos relacionados aos registros efetuados em 

relatório, a pedido do Ministério do Trabalho, ratifica as situações identificadas pela 

equipe de auditoria da CGU, tratadas ao longo deste relatório, acerca da falta de 

capacidade operacional em gerenciar as ferramentas contratadas e de internalização de 

informações necessárias à regular continuidade dos negócios pela Diretoria de 

Tecnologia da Informação do MTb, haja vista a necessidade de solicitar apoio externo 

                                                 
3 Na referida reunião foi informada, por meio da Portaria nº 483/2017/SE-MTb, de 05/07/2017, a criação 

de um segundo grupo de trabalho com vistas a promover a reavaliação das contratações em questão e 

sugerir ações para sanar as impropriedades apontadas pela auditoria da CGU. O prazo para a conclusão 

dos trabalhos foi estabelecido para o dia 16/08/2017. No dia 05/09/2017 a equipe de auditoria da CGU 

solicitou à Secretaria-Executiva o encaminhamento do relatório final e das atas decorrentes dos trabalhos 

realizados pelo referido grupo. Esta solicitação não foi atendida até a conclusão do relatório final desta 

auditoria. 
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ao órgão até para a elaboração de resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria 

encaminhado por esta CGU. Em que pese a manifestação do Ministério do Trabalho ter 

sido apresentada de maneira atípica, o parecer técnico da DATAPREV contido nesta 

manifestação foi considerado como a resposta oficial do MTb à versão preliminar do 

presente relatório de auditoria. 

Adicionalmente, em atendimento a solicitação efetuada pelo Ministro do Trabalho em 

14/09/2017, foi concedido, em caráter excepcional, prazo adicional até o dia 20/09/2017 

para o encaminhamento de informações complementares e que incluiriam o andamento 

das providências já adotadas pelo Ministério em relação às recomendações apresentadas 

na versão preliminar do relatório e que, por lapso, não foram encaminhadas à CGU 

juntamente com o mencionado parecer da DATAPREV. Foi também informado que, 

juntamente com as informações acerca de providências adotadas – relacionadas a 

apuração de responsabilidade, a renegociação com a empresa, com consequente 

devolução de licenças da segunda contratação, e ao redimensionamento do projeto –, 

seria encaminhado o resultado do estudo realizado pelo 2º Grupo de Trabalho, criado 

Portaria nº 483/2017/SE-MTb, de 05/07/2017. 

Não obstante, e ao contrário do pactuado em reunião, a referida resposta adicional não 

foi encaminhada. Em seu lugar, a Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério do 

Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, documento denominado “embargo de 

declaração”, o qual requeria “que a CGU supra as omissões apontadas, respondendo 

ponto a ponto acerca da perícia realizada pela DATAPREV” e “respondendo 

pontualmente acerca das afirmações constantes do Acórdão 1.058 – Plenário/TCU”. 

Como se depreende da análise desse documento, a Conjur do Ministério do Trabalho 

fez alegações genéricas e não apontou de maneira objetiva e concreta a existência de 

omissão, obscuridade ou contradição no Relatório de Auditoria nº 201700114, que é o 

que se espera de um documento assim intitulado. Além disso, o referido “embargo de 

declaração” faz menção a Acórdão do TCU não citado anteriormente e que não possui 

relação com a referida auditoria. 

Todavia, apesar de não ter havido resposta oficial do Ministério do Trabalho nos moldes 

indicados pelo próprio Ministério em sua solicitação de dilação de prazos à CGU 

(providências já adotadas para o atendimento às recomendações propostas pela CGU e o 

encaminhamento dos resultados do 2º Grupo de Trabalho), e em observância ao 

Princípio da Fungibilidade, considerar-se-á o referido documento denominado 

“embargo de declaração” como sendo a resposta propugnada pelo MTb. Assim, no que 

concerne às atividades típicas de auditoria, a equipe da CGU procedeu à revisão do 

relatório especificamente com base no item “b”4 do pedido contido no referido 

                                                 
4“b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este petitório seja conhecido 

como mera manifestação, novamente se requerendo que a CGU supra as omissões apontadas, 

respondendo ponto a ponto acerca da perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, 
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“embargo de declaração” que, por sua vez, faz referência ao “item 3.4, alíneas ‘a’ a ‘g’” 

do parecer da DATAPREV encaminhado pelo Ministério do Trabalho.  

Cumpre ressaltar que em análise ao mencionado Acórdão nº 1058/2017 - TCU Plenário, 

referenciado na manifestação da Conjur do Ministério do Trabalho, observou-se que o 

TCU, em nenhum momento, determina qual tecnologia e/ou fabricante o MTb deveria 

utilizar para a obtenção dos aprimoramentos e mitigação das falhas visadas pelas 

determinações nele inseridas, tampouco faz menção ao projeto relacionado à 

contratação da ferramenta antifraude, objeto da corrente auditoria. Vale dizer que, no 

que se refere às ações finalísticas a cargo do Ministério do Trabalho e das avaliações 

promovidas pelo TCU, aquela Corte de Contas realiza cruzamentos sistemáticos de 

bases de dados com o objetivo de identificar indícios de irregularidades na concessão e 

no pagamento de benefícios trabalhistas. Suas determinações estão relacionadas à 

melhoria do processo de concessão do Seguro Desemprego e tem por objetivo tratar 

fragilidades identificadas do sistema “Mais Emprego”, divergências cadastrais, 

mitigando, assim, o risco de fraudes e aumentando a segurança do processo.  

Portanto, o referido Acórdão não aduz novos elementos ao Relatório Técnico e 

Operacional da DATAPREV apresentado pelo MTb como resposta ao Relatório 

Preliminar de Auditoria desta CGU, tampouco tem o condão de ilidir os apontamentos 

da CGU em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério relacionada à 

ferramenta de BI.  

Por fim, em paralelo às análises técnicas de auditoria realizadas, considerando ser o 

denominado “embargo de declaração” uma manifestação jurídica oficial da Consultoria 

Jurídica do Ministério do Trabalho, o citado documento foi encaminhado à Consultoria 

Jurídica do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (Conjur-CGU), 

em 22/09/2017, para manifestação acerca da admissibilidade do referido documento e 

demais repercussões advindas de tal ato.  

Em 10/10/2017, a Conjur-CGU emitiu o Parecer nº 313/2017/CONJUR-

CGU/CGU/AGU, que “entende que os Embargos de Declaração apresentados pelo 

Ministério do Trabalho devem ser recepcionados pela Controladoria-Geral da União 

como manifestação do gestor, de maneira a que o procedimento de auditoria siga seu 

regular curso”, corroborando o entendimento da equipe de auditoria. Vale ressaltar que 

o referido parecer foi encaminhado à Consultoria-Geral da União para análise. 

 

 

                                                                                                                                               
alíneas "a" a "g do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das afirmações 

constantes no Acórdão 1.058 -  Plenário/TCU, modo de subsidiar a supervisão ministerial;” 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos de campo foram realizados na Sede da Unidade Gestora em Brasília/DF, 

no período de 25/01/2017 a 28/06/2017, em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal, objetivando o acompanhamento preventivo dos 

atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho, qual seja, 

13/10/2016 a 28/06/2017.  

Nenhuma restrição foi imposta aos exames, realizados sobre o processo de contratação, 

a partir do Pregão Eletrônico n° 24/2016, da solução de Business Intelligence (BI) 

MicroStrategy, bem como sobre a execução dos Contratos nº 28/2016 e 04/2017 

celebrados entre o Ministério do Trabalho e a empresa vencedora do certame, Business 

to Technology (B2T).  

Cumpre ressaltar que as análises realizadas se restringiram à avaliação do processo de 

contratação da solução de Business Intelligence (BI) MicroStrategy, não sendo 

avaliados os aspectos técnicos relativos às funcionalidades da plataforma.  

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

O Estudo Técnico Preliminar da Contratação não apresentou justificativa 

plausível para aquisição da ferramenta de Business Intelligence MicroStrategy, 

ocasionando contratação não fundamentada na real necessidade do órgão e sem a 

realização de levantamento de alternativas no mercado e de avaliação da demanda 

de gestores e usuários. 

 

Fato 
 

Dispõe a IN nº 04/2014 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que, 

no processo de planejamento de uma contratação de solução de TI, deve ser realizado 

um “Estudo Técnico Preliminar da Contratação” (art. 9º), que é o documento que 

demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação, sendo esta uma etapa 

obrigatória desse processo.  

Esse estudo, por sua vez, deve definir e especificar as necessidades tecnológicas a partir 

do documento de oficialização da demanda, do levantamento de demandas dos 

potenciais gestores e usuários da Solução de Tecnologia da Informação, soluções 

disponíveis no mercado, e da análise de projetos similares realizados por outros órgãos 

ou entidades da Administração Pública (art. 12, I). Ao analisar o Estudo Técnico 
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Preliminar da Contratação em tela, verificou-se a inexistência de um estudo nos moldes 

da norma referenciada que balize tal contratação e descreva objetivamente o objeto a ser 

contratado. Nesse sentido, a constatação supra foi fundamentada pelas seguintes 

evidências: 

 

a) Contratação não fundamentada na real necessidade do órgão, ocasionada pela 

compreensão errônea de determinações e recomendações de órgãos de controle.  

O Documento de Oficialização da Demanda, assinado em 18/08/2016 pelo Secretário de 

Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, decorre do Memorando nº 

2.721/DES/SPPE/MTb de 15/08/2016, que recomenda a contratação de uma ferramenta 

de Business Intelligence. Esse memorando, por sua vez, cita as recomendações 9.1.15 e 

9.2.3, e as determinações 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.5, prolatadas pelo Acórdão 304/2011 – 

Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, as quais teriam servido para embasar a 

referida contratação.  

Além deste Acórdão, o memorando faz menção ao Ofício nº 0342/2015-TCU/Sefti, que 

encaminha relatório preliminar de auditoria realizada pelo TCU, cujo objetivo foi 

avaliar a implementação de controle de TI no Ministério do Trabalho - MTb. Esse 

relatório recomenda que se “avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer 

diretrizes para possibilitar a evolução da governança de TI do órgão”.  

Assim, a partir das supracitadas recomendações do TCU, de natureza gerencial, o gestor 

conclui “ser necessária a adoção por parte da SPPE de ferramenta automatizada de 

controle de informações gerenciais e operacionais, ou seja, uma solução de Business 

Intelligence – BI/Combate a fraude” (grifos acrescidos).  

Cumpre salientar que o cumprimento das determinações e recomendações do Acórdão 

304/2011 – Plenário mencionadas no Documento de Oficialização da Demanda já foi 

objeto de monitoramento por meio do Acórdão 917/2015 – Plenário, como replicados a 

seguir:  

30. Quanto às recomendações dos subitens ... 9.1.15, verifica-se que o 

MTE adotou providências, mas não apresentou os resultados efetivos 

dessas medidas. 

31. A maioria dessas medidas está relacionada à implantação do Portal 

MTE Mais Emprego, enquanto algumas outras são relativas a 

cruzamentos de dados, ações operacionais e estrutura dos Sines. 

32. Os resultados dessas medidas serão verificados em trabalhos futuros 

desta unidade técnica, os quais terão como escopo: a) a estrutura de 

atendimento e o desenvolvimento das atividades dos Sines para 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
10 

operacionalizar as ações de trabalho, emprego e renda; e b) o 

acompanhamento contínuo dos benefícios trabalhistas, especialmente 

quanto aos cruzamentos de dados e detecção de fraudes. (...) 

45. As questões relacionadas aos atestes de faturas, divergência de 

dados entre os sistemas de informática e os pagamentos a cargo dos 

agentes financeiros e operadores do seguro-desemprego (subitens 9.3.1, 

9.3.2, 9.3.5, 9.3.8 e 9.3.9), bem como aquelas relacionadas às 

contratações destes mesmos agentes (subitens 9.3.4, 9.3.6 e 9.3.7) serão 

verificadas em futuros trabalhos desta unidade técnica. 

46. Desse modo, as determinações dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.5, 

9.3.6, 9.3.7, 9.3.8 e 9.3.9 podem ser consideradas parcialmente 

cumpridas, não carecendo, nesse momento, de ações adicionais por 

parte deste Tribunal (grifos acrescidos). 

Em que pese o Acórdão 917/2015 considerar que o Ministério do Trabalho cumpriu 

parcialmente as recomendações, é importante ressaltar que o Acórdão 304/2011 deixa 

claro que essa fragilidade não se deve à ausência de empresas que desempenhem 

atividades relacionadas ao Seguro-Desemprego, mas à fragilidade da equipe de 

informática do próprio Ministério, como reproduzido a seguir:  

313. Acrescente-se aos aspectos relatados, o fato de que o MTE não 

possui rotina de auditoria dos dados e dos sistemas informatizados 

propriamente ditos. Isso se deve principalmente ao fato de que o MTE 

não dispõe de equipe de informática própria. Este fato já foi relatado 

em diversos trabalhos anteriores do Tribunal, tendo sido inclusive objeto 

de determinações no sentido de que o Ministério estruturasse seu setor 

de informática (Acórdãos 2023/2005 e 2418/2006, ambos do Plenário).  

314. Em que pesem as determinações do Tribunal, o Levantamento de 

Auditoria realizado no primeiro semestre de 2009 identificou a 

manutenção da situação, apontando que: ‘o Ministério deveria dotar o 

setor de informática de quadro permanente de pessoal que seja suficiente 

para realizar, de forma independente das empresas prestadoras de 

serviços, as atividades e ações de planejamento, definição, coordenação, 

supervisão e o controle das atividades de informática, para garantir o 

controle do MTE sobre o funcionamento do seu negócio e de suas 

atividades finalísticas’. 

328. Desse modo, torna-se clara a necessidade de o MTE adotar 

providências de forma a garantir que o órgão não fique na 
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dependência exclusiva da Dataprev ou de qualquer outra empresa para 

executar as atividades inerentes ao PSD (grifos acrescidos). 

Ou seja, além de não haver recomendação no Acórdão 304/2011 quanto à utilização de 

uma ferramenta de Business Intelligence, a contratação de tal ferramenta aumenta a 

dependência do Ministério do Trabalho em relação a empresas que prestam serviços de 

Tecnologia da Informação relacionadas ao Programa Seguro-Desemprego. Verificou-se, 

também, que tal medida foi tomada sem antes realizar um estudo que avaliasse outras 

possibilidades. A partir do exame do processo de aquisição da solução tecnológica não 

foram encontradas quaisquer análises acerca do estudo de alternativas. 

No que concerne a trabalhos realizados para a identificação de indícios de 

fraude/irregularidades no Programa Seguro-Desemprego, vale ressaltar que a CGU já 

realizou diversas auditorias, identificando trilhas com indícios de 

fraudes/irregularidades sem a necessidade de utilizar solução de BI, utilizando softwares 

livres para tal.  

Esses trabalhos, que apontavam pagamentos indevidos de benefícios do seguro-

desemprego, foram encaminhados ao Ministério do Trabalho por meio do Ofício n°   

27.087/2011 - DPTEM/DP/SFC/CGU-PR, de 15/09/2011 (encaminha Nota Técnica nº 

2316/2011 DPTEM/DP/SFC/CGU-PR); Ofício nº 4.925/2015/DPTEM/DP/SFC/CGU-

PR, de 04/03/2015 (encaminha Relatório de Auditoria de Acompanhamento nº 

201411536), Ofício n° 3.977/2016/CGTEM/DP/SFC-CGU, de 11/05/2016 (encaminha 

Relatório Preliminar de Auditoria nº 201413203); e Notas de Auditoria nº 201411536-

01, 201411536-02, 201413203-01, 201413203-02 e 20141320303. Em uma de suas 

análises, essa nota técnica recomenda que a área analise as informações apresentadas 

“estabelecendo rotinas no Sistema ou mediante o uso de ferramentas de Data 

Warehouse adquirido pelo Ministério para tal finalidade, utilizando a solução Teradata 

já disponível”.  

As recomendações e determinações emanadas pelo TCU não necessariamente requerem 

a implantação de uma ferramenta de BI. Corroborando esta afirmativa, identificaram-se 

auditorias realizadas pela CGU sem a utilização de ferramenta de BI, e cujos resultados 

foram remetidos ao MTb, que mencionam a existência no Ministério do Trabalho de 

uma ferramenta de Data Warehouse que poderia ser utilizada para esses fins. Dessa 

forma, a motivação da contratação não se baseia em recomendações do TCU, tampouco 

da CGU, mas em um encadeamento lógico falho a respeito das medidas a serem 

adotadas pelo gestor. 

 

b) Ausência de estudo que avalie possíveis alternativas à contratação e as diferentes 

soluções disponíveis no mercado 
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Além de não refletir as recomendações do TCU ou da CGU, o Estudo Técnico 

Preliminar da Contratação não apresentou um estudo com o objetivo de identificar 

possíveis alternativas à contratação de uma ferramenta de BI que atendesse às 

necessidades identificadas no combate à fraude no Programa Seguro Desemprego. Além 

disso, não avaliou as contratações já realizadas pelo órgão nem as diferentes soluções de 

Business Intelligence disponíveis no mercado que atendessem aos requisitos da 

contratação, conforme prevê a IN nº 04/2014/SLTI/MP.  

Ressalta-se que, como informado anteriormente, esta CGU encaminhou ao MTb 

trabalhos realizados para a identificação de indícios de fraude/irregularidades no 

Programa Seguro-Desemprego no qual utilizava ferramentas de software livre para 

realização de cruzamentos, demonstrando que havia outras opções que não fossem 

necessariamente ferramentas de BI.  

Ou seja, o Ministério sequer avaliou a possibilidade de tratar o problema das fraudes 

com outra ferramenta que não fosse o MicroStrategy. 

Ainda que a utilização de uma ferramenta de BI fosse imprescindível, vale lembrar que 

o Ministério do Trabalho já realizou contratos com esse objeto, mas para os quais não 

foram apresentados resultados no Estudo Técnico Preliminar da Contratação. Em 2011, 

o MTb assinou o contrato 58/2011 com o SERPRO com o objeto “prestação de serviços 

especializados de informática para implementação, produção e manutenção de uma 

solução de Business Intelligence focada na tecnologia Data Warehousing” no valor de 

R$ 3.462.924,00 e, em 2013, assinou o primeiro termo aditivo no valor de R$ 

3.619.525,44, totalizando R$ 7.082.449,44. Este projeto vigorou de 15/12/2011 a 

14/12/2015.  

Além disso, conforme disposto pelo Relatório de Auditoria Anual de Contas, exercício 

2014 (Relatório nº 201503438, Constatação 4.1.3.1), “o MTE já havia adquirido por 

meio do Contrato nº 40/2012 (...) solução Teradata (Appliance de Dados), com serviço 

de Mentoring (Operação Assistida), para consolidação de informações estratégicas e 

operacionais com objetivo de prover a SPPE de mecanismos tecnológicos de gestão 

da informação a fim de identificar comportamentos indevidos na concessão do 

Seguro Desemprego” (grifos acrescidos).  

Adicionalmente, em 19/08/2014, o Ministério do Trabalho celebrou o contrato n° 

30/2014 com a Maxtera Tecnologia, Sistemas e Comércio LTDA. para prestação de 

serviços especializados de operação assistida, transferência de conhecimento e suporte 

técnico para ambiente analítico e de suporte técnico, manutenção e garantia de 

Appliances Teradata pelo MTb. Esse contrato apresentou 8 Ordens de Serviço cujo 

objeto solicitado era o desenvolvimento de solução Business Intelligence para diversas 

unidades do MTb. Entretanto, problemas identificados na execução do contrato levaram 
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ao seu encerramento, conforme informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 

da CGU (Relatório nº 201503438, Constatações 4.1.3.1 e 4.1.3.2).  

Como pode ser visto, os contratos nº 40/2012 e nº 30/2014, que juntos custaram ao MTb 

o montante de R$ 12.123.680,00, não apresentaram resultados efetivos no combate às 

fraudes do seguro desemprego; tais imprecisões recorrentes nas contratações do tipo no 

MTb aumentam exponencialmente o risco envolvido na contratação da ferramenta 

MicroStrategy.  

Ao ser questionado sobre a efetividade da implantação do Teradata no combate às 

fraudes ao seguro desemprego, o Coordenador-Geral de Informática do Ministério do 

Trabalho, responsável pela contratação da ferramenta MicroStrategy, respondeu, por 

meio da Nota Técnica nº 20/2016/CGI/SPOA/SE/MTb, de 24/10/2016, o seguinte: “os 

problemas relacionados às fraudes já vem ocorrendo há bastante tempo e mesmo com a 

adoção do Teradata não foi possível mitigá-los (contratação incompleta de solução, 

falta de capacitação dos gestores falta de planejamento adequado para utilização de 

solução), motivo pelo qual estamos solicitando a aquisição da solução de BI 

MicroStrategy, que complementará o banco Teradata já existente e possibilitará a 

implementação da solução de combate à fraude desejada pelo Ministério” (grifos 

acrescidos).  

Assim, mesmo ciente da existência de experiências com contratações anteriores, não foi 

realizada, no Estudo Técnico Preliminar, uma análise de risco que trate de contratações 

anteriores que buscaram lidar com as fraudes no Seguro-Desemprego, e para as quais já 

foram gastos quase R$ 20 milhões sem o correspondente resultado. A análise de riscos 

da contratação que resultou no Contrato nº 28/2016, documento obrigatório de acordo 

com a IN nº 04/2014/SLTI/MP, foi apenas incluída no processo nº 46068.000127/2016-

11 às folhas 517 a 523 no dia 31/01/2017 (com assinaturas datadas de 29/08/2016), por 

meio da Nota Informativa nº 07/2017/CGI/SPOA, após o encaminhamento da 

Solicitação de Auditoria nº 201700114/001. Essa análise de riscos não contemplou 

problemas já mencionados pelo gestor, como a falta de planejamento adequado.  

Como abordado em outra constatação do relatório corrente, o Ministério do Trabalho 

não possui infraestrutura para instalar as licenças MicroStrategy. Além disso, a 

descrição “insuficiência de técnicos de TI para aferição da qualidade dos produtos 

desenvolvidos pela contratada” não é um risco, e sim um problema já evidenciado pela 

CGU e pelo TCU em auditorias anteriores, como mencionado anteriormente.  

Além de não apresentar um estudo sobre os resultados da implantação de uma 

ferramenta já existente no MTb nem uma análise de riscos adequada, o Estudo Técnico 

Preliminar da contratação não apresentou estudo de viabilidade técnica e econômica e 

pesquisa de mercado consistente. Nessa linha, o Acórdão 3670/2013-TCU-Plenário 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
14 

prevê que a indicação de marca de produtos e serviços de informática deve ser 

precedida por estudo que envolva comparação com produtos similares e que demonstre 

ser aquela a opção mais vantajosa para a Administração. Adiciona a IN nº 

04/2014/SLTI/MP que o Estudo Técnico Preliminar da Contratação deve compreender a 

“análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções 

identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos ativos, insumos, 

garantia e manutenção” (grifos acrescidos).  

Em seu Estudo Técnico Preliminar, a Equipe de Planejamento da Contratação assevera 

que “(...) Para se chegar a conclusão da ferramenta além do legado existente, 

utilizamos também o comparativo de diversas instituições privadas, além de pesquisas 

com as instituições públicas que a utilizam. Dentre as instituições privadas, podemos 

citar: Gartner e BIScorecard”.  

Por meio da Nota Técnica nº 20/2016 CGI/SPOA/SE/MTb, de 24/10/2016, o 

Coordenador-Geral de Informática afirmou também que, “(...) Além disso, o 

MicroStrategy, que consta no quadrante mágico do Gartner Group, consultoria líder 

mundial em tendências de tecnologia, apontou em publicações recentes que o 

MicroStrategy lidera o ranking de ferramentas BI em todos os critérios”.  

Cabe ressaltar que a avaliação de instituições privadas não exime o órgão de sua 

responsabilidade de avaliar as diversas opções de mercado, conforme as normas legais 

que balizam as contratações públicas, podendo utilizar estas avaliações privadas como 

subsídio para a análise das ferramentas. Não obstante, destaca-se que a ferramenta 

MicroStrategy não era considerada pelo grupo Gartner, à data da contratação, como a 

líder de mercado, sendo as ferramentas Tableau, Qlikview, MicroSoft Power BI, 

Alteryx, SAS e SAP classificadas acima do MicroStrategy no quadrante mágico do 

Gartner de fevereiro de 2016, como apresentado na figura a seguir: 

Figura – Quadrante Mágico do Gartner sobre BI e plataformas de análise em fevereiro de 2016. 

 

Fonte: Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Plataforms. Gartner Reprint 

(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2Y77IIA&ct=160208&st=sb). 
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Dessa forma, resta evidente que o estudo técnico preliminar não apresentou resultados 

de estudo que efetivamente tenha avaliado as soluções de BI disponíveis no mercado 

nem os contratos realizados anteriormente pelo MTb que buscavam responder às 

necessidades no combate à fraude no seguro-desemprego, contrariando o §2º, art. 9º da 

IN nº 04/2014/SLTI/MP. 

 

c) Ausência de levantamento de demanda de potenciais gestores e usuários 

Em continuidade ao processo de planejamento, o Subsecretário de Planejamento, 

Orçamento e Administração nomeou, em 24/08/ 2016, a Equipe de Planejamento da 

Contratação composta pelo Secretário de Políticas Públicas de Emprego como 

Integrante Requisitante, pelo Coordenador-Geral de Recursos e Logística como 

Integrante Administrativo e pelo Coordenador-Geral de Informática como Integrante 

Técnico, todos nomeados em meados de 2016 (2 de junho, 29 de julho e 4 de agosto, 

respectivamente), ou seja, pouco tempo antes da oficialização da demanda (15 de 

agosto) e da elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação (29 de agosto) e 

do Termo de Referência (29 de agosto). Por outro lado, a Coordenação-Geral do 

Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional - CGSAP, 

responsável pelo Programa Seguro-Desemprego e cujos coordenadores estão lotados 

nessa área há alguns anos, não participou formalmente da definição da demanda, fato 

corroborado por depoimentos prestados em reunião realizada com a referida área no dia 

08/02/2017, que contou com a participação do Diretor de Emprego e Salário, do 

Coordenador-Geral da CGSAP, do Coordenador do Seguro-Desemprego e Abono 

Salarial e do Chefe da Divisão do Seguro-Desemprego.  

A não participação no levantamento de demanda de servidores da área que detêm maior 

conhecimento a respeito do tema alvo do objeto de contratação, Seguro-Desemprego, 

fragiliza o processo de levantamento de necessidades. 

Esta atitude de aparentemente não envolver os demais interessados no levantamento de 

necessidades é reforçada no Estudo Técnico Preliminar, ao definir a SPPE como única 

envolvida em todas as necessidades de negócio descritas no referido documento. Vis-à-

vis, ao mesmo tempo em que se tem a SPPE como única envolvida nesta contratação, o 

Estudo Técnico Preliminar estipula que “a solução de BI MicroStrategy permitirá que 

toda a rede de atendimento do Ministério do Trabalho, que engloba as 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, as Gerências Regionais do 

Trabalho e Emprego, as agências regionais, as agências do Sistema Nacional de 

Emprego – SINE e as Unidades Móveis do Trabalhador, espalhadas pelo país... possa 

ter acesso aos diversos relatórios, painéis e dashboards criados” (grifos acrescidos). 

Tal situação apresentou-se paradoxal à Equipe de Auditoria. 
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Esta situação de realizar uma contratação para toda uma rede sem o envolvimento dos 

demais interessados no levantamento das necessidades é muito semelhante à descrita no 

Relatório nº 201504210 da CGU, que traz os resultados de auditoria relacionada à 

contratação para a aquisição de licenças da mesma solução de BI MicroStrategy pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC em contrato com a 

também fornecedora do MTb, a empresa a Business to Technology - B2T. Nesse 

relatório, a CGU aponta “a ociosidade atual (...) de equipamentos e licenças de 

software adquiridos com o dispêndio de vultuosos valores financeiros, mas sem o 

respaldo na necessidade do órgão. Como resposta o Gestor informou basicamente que: 

as aquisições realizadas em 2011 e 2013 foram direcionadas para um projeto 

contemplando o Ministério como um todo” (grifos acrescidos).  

Pelo exposto, a definição de público-alvo destinatário da ferramenta BI sem a respectiva 

participação dos interessados no levantamento de demanda gera o risco de que sejam 

realizadas aquisições sem lastro nas reais necessidades do órgão, como descrito no 

mencionado relatório da CGU envolvendo contratação efetuada pelo MDIC. Cabe 

ressaltar que a quantidade de licenças do Contrato 08/2013 do MDIC foi ínfima quando 

comparada à ata de registro de preço do MTb, o que aumenta exponencialmente o risco 

de as licenças se tornarem ociosas ou subutilizadas. A comparação entre as quantidades 

licitadas em ambos os ministérios está descrita no quadro a seguir: 

 

Quadro 01 – Quantidade de usuários contemplados com licenças de uso do MicroStrategy no 

Contrato nº 08/2013 (MDIC) e na Ata de Registro de Preços nº 26/2016 (MTb). 

 Quantidade de usuários5 

Plataforma MicroStrategy6 MDIC/2013 MTb/2016 

Server 362  5.000 

Web 312  5.000 

Architect 10 10 

Mobile 40 5.000 

Antifraude 0 5.000 
Fonte: Contrato nº 08/2013 (MDIC) e Ata de Registro de Preço nº 26/2016 (MTb) 

 

A ausência de levantamento de demanda também é evidenciada no documento 

denominado Planejamento Inicial de Contratação, no qual o gestor registra que 

“Requisitos da Fase 4 e demais, serão definidos conforme a demanda” (folha 25) e que 

                                                 
5 Há duas formas de contratação das licenças MicroStrategy: por usuário nomeado e por CPU. A 

contratação de plataforma por CPU significa que cada núcleo de CPU MicroStrategy suporta entre 500-

1.000 usuários cadastrados. 

 
6 Em junho de 2014 a MicroStrategy, fabricante da solução, alterou a forma de licenciamento do seu 

produto, como mencionado no Memorando nº 607/2016/CGI/SPOA/SE/MTb. De modo a comparar as 

quantidades licitadas antes a após esta alteração, utilizou-se tabela apresentada no referido memorando. 
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“apesar de justificada a necessidade dos 5.000 (cinco mil) usuários iniciais e já 

estarmos economizando o valor correspondente a 3 CPUs, já que, para cada 1.000 

usuários o fabricante sugere uma CPU, iniciaremos o projeto com 2 CPUs para 

verificar a real demanda dos usuários” (folha 30, grifos acrescidos). 

Corroborando a inexistência de levantamento de demanda, o gestor não apresenta nos 

autos informações concretas sobre como a ferramenta será utilizada. Não há, no 

processo de contratação, qualquer descrição, por exemplo, das bases existentes, do 

conteúdo dessas bases, onde estão hospedadas, periodicidade de sua atualização, quais 

as hipóteses de fraude se pretende testar, quais os cruzamentos necessários para testar 

essas hipóteses, o que leva a crer que, para se ter um produto qualquer, parâmetros 

seriam definidos posteriormente pela contratada. Dessa maneira, fica evidenciada a 

ausência de levantamento de demanda para a contratação da referida ferramenta. 

Em suma, o Estudo Técnico Preliminar da Contratação motivou a aquisição baseada em 

interpretação peculiar de recomendações e determinações do TCU que, efetivamente, 

não apontam para a utilização de uma ferramenta de BI, como os documentos 

demonstram. Além disso, o gestor não realizou o necessário estudo para avaliar as 

diferentes soluções disponíveis no mercado e o levantamento de demandas não contou 

com a participação de áreas envolvidas com o Programa Seguro-Desemprego, nem de 

possíveis envolvidos com a ferramenta, o que fragiliza a vinculação entre as reais 

necessidades do órgão e a contratação de ferramenta de Business Intelligence 

MicroStrategy. 

   
##/Fato## 

Causa 
 

Decisão do Gestor por realizar aquisições sem considerar as orientações da IN nº 

04/2014/SLTI/MP nem as recomendações emanadas em auditorias anteriores pela CGU 

e pelo TCU, sem o devido estudo técnico acerca de eventuais alternativas para o objeto 

contratado, culminando em frágil planejamento para a contratação de software de TI; e 

utilização de argumentações incongruentes na fundamentação para aquisição da 

ferramenta de Business Intelligence MicroStrategy. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 contendo 

a descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria e solicitação de 

manifestação quanto às questões identificadas. Em 07/07/2017, por meio do Ofício nº 

171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou a Nota 

Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente sobre 
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o item 5 – Descrição Sumária, letra h”. Dessa forma, não foi apresentada manifestação 

em resposta à presente constatação. 

Em um segundo momento, já em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor 

encaminhou, por meio do Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o 

Relatório Técnico e Operacional elaborado pela Dataprev com a seguinte justificativa 

ao presente item:  

A versão preliminar do Relatório CGU n°. 201700114 noticia às fls. 13 que 

recebeu apenas o Oficio n°. 171/SE/TEM contendo a Nota Informativa n° 

564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/TEM “que trata especificamente sobre o tem 5, 

letra h, da Solicitação de Auditoria n°. 201700114/011. 

Destarte, em atenção ao tópico em digressão sugerimos que seja disponibilizado 

à CGU cópia integral do processo de licitação, a qual contém o Estudo Técnico 

que balizou a contratação e, especialmente, o Memorando n°. 

282/2017/DTI/SE/MTb, cuja cópia segue anexa, na qual o Coordenador de 

Serviços de Tecnologia da Informação e o Diretor do Departamento de 

Tecnologia da Informação abordam de maneira detalhada a fundamentação que 

balizou não só a contratação da Solução Antifraude, mas também a opção pelas 

ferramentas de Business Intelligence - BI da MicroStrategy. 

Feito este registro, mister asseverar que a Acórdão TCU 917/2015 - Plenário é 

de fato uma importante referência para o encaminhamento da contratação em 

digressão. E o é, não pela razão do Tribunal de Contas da União - TCU ter 

definido que seria necessário a utilização de ferramentas de BI, mas sim por ter 

evidenciado a importância da continuidade do tratamento das questões de 

segurança, especialmente com relação ao tema de cruzamento de dados. 

A crítica da respeitada Auditoria não nos parece adequada, sobretudo. Quando 

sem uma análise percuciente técnica pressupõe que ferramentas livres poderiam 

atender à demanda de construção de uma Solução Antifraude para o MTb.  

Nesse sentido, gostaríamos de transcrever parte de informação contida no 

Memorando n°. 282/2017/DTI/SE/MTb, que diz: 

“Ao contrário de uma arquitetura tradicional OLAP (MOLAP) 

multidimensional, que suporta relatórios de nível de resumo, a 

arquitetura OLAP (ROLAP) da MicroStrategy permite que os usuários 

executem "drill de qualquer lugar", em todo o banco de dados relacional 

até o nível transacional. 
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O MicroStrategy tem otimizações para todos os principais fornecedores 

de banco de dados e data warehouse relacionais e também pode acessar 

banco de dados multidimensionais e arquivos planos. 

Embora muitos fornecedores de BI ofereçam soluções completas, a 

arquitetura ROLAP da MicroStrategy e seus metadados integrados são 

diferenciais chaves"(grifos acrescidos). 

Com efeito, a escolha das ferramentas da MicroStrategy não está alicerçada 

apenas na criticada padronização, mas especialmente nos requisitos técnicos da 

ferramenta que dão dinamicidade de atuação em ambientes diversos capazes de 

atender a real necessidade do MTb. Circunstância esta que também se desume 

do Estudo Técnico Preliminar da Contratação, especialmente a partir dos itens 

3.1 .6 e segs. 5.1 e 5.2 

Por fim, com relação à avaliação das necessidades reais dos gestores, é 

importante destacar que a licitação em tela operou-se por registro de preço, o 

qual, nos termos do art. 3°, IV, do Decreto n°. 7.892 de 2013, deve ser utilizado 

quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Tanto é assim que, na licitação em comento, o MTb teve o cuidado de registrar 

no Edital do Certame que os quantitativos previstos na tabela de estimativa de 

consumo não tinham nenhuma garantia de consumo mínimo (Item 6.1 do termo 

de referência da licitação). 

Isto posto, resta imperiosa a necessidade da CGU realizar uma reflexão do item 

1.1.1.1 da versão preliminar do Relatório n°. 201700114. 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho enviou, em 20/09/2017, uma 

manifestação no documento denominado “embargo de declaração”, a qual requer, no 

que tange às atribuições da equipe de auditoria: 

b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este 

petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se requerendo que 

a CGU supra as omissões apontadas, respondendo ponto a ponto acerca da 

perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" 

do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das 

afirmações constantes no Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a 

supervisão ministerial. 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Preliminarmente, urge destacar que, mesmo considerando vago o pedido contido no 

item b do “embargo de declaração”7 da Consultoria Jurídica do MTb quanto à potencial 

obscuridade ou omissão contida no relatório de auditoria em questão, a equipe de 

auditoria procedeu à revisão da alínea “a” do item 3.4 da manifestação da Dataprev em 

sua integralidade, apresentando a análise que segue. 

No que concerne à avaliação do processo de licitação, registra-se que a CGU teve 

acesso ao processo de forma integral e analisou o Estudo Técnico Preliminar e o Termo 

de Referência, datados de 29 de agosto de 2016. Com base nesses documentos é que 

foram constatadas diversas fragilidades no planejamento da contratação, conforme 

consignadas no presente registro. 

Quanto ao Memorando nº 282/DTI/SE/MTb, de 04 de maio de 2017, citado na 

manifestação da Dataprev, assinado pelo Coordenador de Serviços de Tecnologia da 

Informação e pelo Diretor de Tecnologia da Informação, cabe ressaltar que este 

memorando foi emitido em resposta à Nota de Auditoria nº 201700114/002. Esta Nota 

de Auditoria, por sua vez, refere-se às constatações 1.2.1.1 (sobrepreço), 1.1.2.1 

(superdimensionamento) e 1.1.1.3 (agrupamento indevido de suposta “Plataforma 

MicroStrategy Antifraude”). Ou seja, o Memorando nº 282/DTI/SE/MTb não 

responde aos apontamentos da corrente constatação (1.1.1.1) que trata da 

fragilidade do Estudo Técnico Preliminar. Dessa maneira, este memorando não teve 

por objetivo agregar informações a esta constatação em específico. 

Quanto à assertiva de que o referido memorando aborda “de maneira detalhada a 

fundamentação que balizou não só a contratação da Solução Antifraude, mas também a 

opção pelas ferramentas de Business Intelligence - BI da MicroStrategy”, observa-se 

que a Diretoria de Tecnologia da Informação do MTb, ao concluir pela robustez do 

processo de planejamento, apenas replicou trechos do Documento de Oficialização da 

Demanda e do Estudo Técnico Preliminar. Ou seja, tais reproduções não agregam novas 

informações que contradigam as falhas apontadas na corrente constatação (grifos 

acrescidos). 

Em relação ao Acórdão TCU n° 917/2015/ Plenário, a Dataprev aponta que esse 

acórdão é relevante por “ter evidenciado a importância da continuidade do tratamento 

das questões de segurança, especialmente com relação ao tema de cruzamento de 

dados”. Corroboramos o posicionamento de que questões de segurança sempre serão 

importantes. Entretanto, a constatação em tela trata especialmente da ausência de 

fundamentação que reflita a real necessidade do órgão, tema que não foi abordado na 

                                                 
7 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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resposta produzida pela Dataprev. Nesse sentido, a introdução do próprio Acórdão TCU 

917/2015/Plenário, é bem clara quanto ao seu objeto: “Trata-se de processo de 

monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações do 

Acórdão 304/2011-Plenário, que apreciou Relatório de Auditoria no Programa do 

Seguro-Desemprego”.  

Nessa esteira, reiteram-se os apontamentos elencados pelo Acórdão 304/2011 do TCU 

mencionados nessa constatação “de que o MTE não possui rotina de auditoria dos 

dados e dos sistemas informatizados propriamente ditos. Isso se deve principalmente ao 

fato de que o MTE não dispõe de equipe de informática própria” e que “torna-se clara 

a necessidade de o MTE adotar providências de forma a garantir que o órgão não 

fique na dependência exclusiva da Dataprev ou de qualquer outra empresa para 

executar as atividades inerentes ao PSD”.  

Cumpre destacar que as fragilidades apontadas pelo Acórdão TCU 304/2011 são 

corroboradas e até mesmo reforçadas pela aparente incapacidade de o Ministério do 

Trabalho responder com corpo técnico próprio aos apontamentos consignados no 

Relatório Preliminar de Auditoria da CGU, demonstrando sua dependência de terceiros, 

ao solicitar o apoio da Dataprev para elaboração do Relatório Técnico e Operacional; 

documento encaminhado pelo MTb em resposta ao mencionado Relatório Preliminar da 

CGU. 

Com relação à manifestação da Dataprev acerca da inadequação do registro efetuado 

pela CGU no sentido de que “deveria ter sido avaliada a possibilidade de uso de 

softwares livres”, deve-se destacar que esse tipo de avaliação não constitui opinião da 

equipe de auditoria da CGU, mas sim uma determinação normativa positivada na IN nº 

04/2014/SLTI/MP, com vistas a garantir eficiência para o processo de contratação. 

Ademais, importa ressaltar que a CGU, em nenhum momento, recomenda a utilização 

de software livre. O registro é no sentido de que, no processo de planejamento, a equipe 

de Planejamento da Contratação, em especial os integrantes técnicos, deveriam ter feito 

essa avaliação de possibilidades e consignado seus resultados no Estudo Técnico 

Preliminar. 

Em outras palavras, registra-se que outras tecnologias e soluções, não necessariamente 

ferramentas livres, poderiam atender às necessidades do MTb, o que deveria ter sido 

avaliado e registrado no Estudo Técnico Preliminar da contratação. Os estudos 

recomendados pela IN nº 04/2014/SLTI/MP não foram realizados, pois a definição da 

ferramenta a ser contratada já estava definida no Documento de Oficialização da 

Demanda. Dessa forma, em virtude de o processo de aquisição ter sido encaminhado 

desde o início para a compra de uma ferramenta predeterminada, só se avaliou a referida 

solução, evidenciando a falha do Estudo Técnico Preliminar quanto ao cotejamento de 

alternativas. 
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A menção ao trecho do Memorando nº 282/DTI/SE/MTb de que “Embora muitos 

fornecedores de BI ofereçam soluções completas, a arquitetura ROLAP da 

MicroStrategy e seus metadados integrados são diferenciais chaves” não justifica a 

ausência de estudos que comparem as ferramentas disponíveis no mercado.  

A Dataprev afirma também que a escolha de ferramentas MicroStrategy não está 

alicerçada apenas na padronização, mas especialmente nos requisitos técnicos da 

ferramenta MicroStrategy. Com o intuito de validar sua afirmativa, faz menção aos itens 

3.1.6, 5.1 e 5.2 do Estudo Técnico Preliminar da Contratação.  

O item 3.1.6 aponta que “uso amplo e bem sucedido da plataforma Microstrategy por 

vários órgãos da Administração Pública” justifica a contratação dessa plataforma. 

Novamente, a experiência bem sucedida em outros órgãos não permite assegurar que a 

ferramenta MicroStrategy é a mais adequada e econômica para o referido trabalho. 

Resta claro que outras soluções deveriam ter sido avaliadas no planejamento da 

contratação, para verificar se estas atenderiam às necessidades do MTb, conforme 

determinado no Art. 12, inciso I, alíneas b) e c) da IN nº 04/2014/SLTI/MP. 

O item 5.1, por sua vez, descreve o Programa Seguro-Desemprego, solicita um sistema 

informatizado de BI juntamente com uma solução de Inteligência Analítica de combate 

a fraudes, e conclui, baseado no Princípio da Padronização, pela contratação da solução 

MicroStrategy. O Princípio da Padronização, que é tratado na constatação 1.1.1.2, não 

exime o órgão de avaliar outras alternativas, nem de realizar o levantamento de 

demandas. 

O item 5.2, por fim, faz menção a comparativos de ferramentas de BI realizados pelas 

empresas Gartner e BIScorecard, reforçando que “Todos as empresas citadas acima 

avaliam a ferramenta muito bem”. Cabe ressaltar que esse item foi expressamente 

tratado nesta constatação. Reiteramos que “a avaliação de instituições privadas não 

exime o órgão de sua responsabilidade de avaliar as diversas opções de mercado, 

conforme as normas legais que balizam as contratações públicas, podendo utilizar 

estas avaliações privadas como subsídio para a análise das ferramentas. Não obstante, 

destaca-se que a ferramenta MicroStrategy não era considerada pelo grupo Gartner, à 

data da contratação, como a líder de mercado, sendo as ferramentas Tableau, 

Qlikview, MicroSoft Power BI, Alteryx, SAS e SAP classificadas acima do 

MicroStrategy no quadrante mágico do Gartner de fevereiro de 2016”. 

Por fim, quanto à questão sustentada pela Dataprev de que o uso de registro de preço 

torna dispensável o levantamento das demandas dos potenciais gestores e usuários da 

Solução de Tecnologia da Informação, conforme a IN nº 04/2014/SLTI/MP, ressalta-se 

apontamento feito no “Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia 

da informação” do TCU: “A forma de contratar deve ser consequência do 
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planejamento da contratação e não o início desse processo de trabalho. Deve-se ter 

em vista que é sempre necessário definir itens como a necessidade e os resultados 

pretendidos com a contratação, independentemente de como a contratação ocorra (Lei 

8.666/1993, art. 7º, inciso I, § 2º, inciso I, § 6º e § 9º 26)” (grifos acrescidos). Ou seja, 

não se pode utilizar o registro de preço como justificativa de não se realizar um estudo 

de demanda, que é o cerne da avaliação da CGU na presente constatação.  

Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 

elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de ilidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implantar processos e rotinas de controle de forma a garantir que o 

planejamento das contratações de TI siga as orientações da IN nº 04/2014/SLTI/MP e as 

recomendações dos órgãos de controle, definindo os responsáveis por cada etapa desses 

processos e rotinas. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade dos integrantes da equipe de planejamento 

da contratação, assim como dos titulares das respectivas áreas participantes, cujas 

atuações ratificaram/aceitaram o planejamento da contratação sem embasamento técnico 

e em desacordo com os preceitos legais e normativos vigentes. 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Fundamentação inconsistente baseada no Princípio da Padronização para 

justificar a escolha da ferramenta de business intelligence MicroStrategy, 

direcionando o processo à contratação da ferramenta em detrimento de outras 

soluções tecnológicas. 

 

Fato 
 

O Edital do pregão eletrônico para registro de preços nº 24/2016 direcionou a 

contratação para a aquisição da ferramenta de Business Intelligence MicroStrategy ao 

não apresentar justificativa técnica e econômica que demonstre a necessidade de 

padronização desta ferramenta, contrariando entendimento disposto no Acórdão 

484/2005 do TCU e na Lei nº 8.666/1993. 

O Documento de Oficialização da Demanda, e consequentemente o Estudo Técnico 

Preliminar da Contratação, definiu como solução a ser contratada a plataforma de BI 

MicroStrategy baseando-se no Princípio da Padronização, previsto no artigo 15 da Lei 
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nº 8.666/1993. Em relação a esse aspecto, a Súmula nº 270 do TCU dispõe que “Em 

licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de 

marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências 

de padronização e que haja prévia justificação”. (Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário). 

Vale ressaltar que a opção pela padronização nas aquisições, uma das hipóteses que 

autorizam a indicação de marca específica, deve ser pautada em critérios objetivos e 

fundamentada em estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens 

econômicas e a satisfação do interesse público com a medida. 

Com o objetivo de justificar a escolha da referida ferramenta, o Ministério afirma em 

seu Estudo Técnico Preliminar que já utilizou a solução de BI MicroStrategy por meio 

de serviços realizados pelo Serviço de Processamento de Dados (SERPRO) e que: 

A adoção de ferramenta de BI distinta daquela já utilizada pelo 

Ministério incorre em grave falha de planejamento, pois seriam 

necessários novos investimentos em infraestrutura, capacitação e 

migração de dados para uma solução que já se encontra com bom nível 

de maturidade na organização, reforçando a necessidade de adoção da 

solução BI MicroStrategy, pilar de sustentação dos processos de tomada 

de decisão dessa instituição (grifos acrescidos). 

Em outras palavras, o Estudo Técnico Preliminar busca demonstrar que a existência de 

infraestrutura, servidores capacitados e dados decorrentes de contratação anterior 

justificaria, técnica e economicamente, a escolha de marca exclusiva, neste caso, a 

solução MicroStrategy. Portanto, o contrato realizado com o SERPRO deveria 

demonstrar de maneira inequívoca a existência de tais vantagens, como previsto no §5º, 

art. 7º da Lei 8.666/93. 

Em atendimento ao item 1 da Solicitação de Auditoria nº 201700114/001, o Ministério 

do Trabalho encaminhou, por meio do Memorando nº 74 CGI/SPOA/SE/MTb, o 

Contrato 58/2011 firmado entre o Ministério e o SERPRO em 15 de dezembro de 2011. 

O referido contrato previa a prestação de serviços especializados de informática para a 

implementação, produção e manutenção de uma solução de Business Intelligence 

focada na tecnologia de Data Warehousing, incorporando dados de diversos sistemas 

transacionais internos e externos ao Ministério do Trabalho, com possibilidade de 

acesso simultâneo a 15 usuários.  

Neste contexto, a equipe de auditoria avaliou o objeto do referido contrato e observou 

que a totalidade da infraestrutura tecnológica era de responsabilidade do SERPRO, 

como transcrito a seguir: 
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Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de 

informática para a implementação, produção e manutenção de uma 

solução de Business Intelligence focada na tecnologia de Data 

Warehousing, incorporando dados de diversos sistemas transacionais 

internos e externos ao MTE, que permita a incorporação incremental das 

bases de dados disponibilizadas por este Ministério, utilizando a 

infraestrutura de hardware e software da Contratada (grifos 

acrescidos). 

Dessa forma, não procede a justificativa de que o Ministério economizaria em 

infraestrutura de hardware ao contratar a solução MicroStrategy, pois toda a 

infraestrutura de BI disponibilizada ao MTb no âmbito do referido contrato pertencia ao 

SERPRO. Corrobora esta evidência o fato de a instalação das licenças ter sido realizada 

em um “ambiente analítico provisório”, pois “o MTb ainda não pode oferecer o 

ambiente de infraestrutura ideal”, como demonstrado no item “Instalação do Ambiente 

MicroStrategy”, que faz parte do documento “Relação de Produtos de Business 

Intelligence MicroStrategy”.  

Adiciona-se ao citado o fato que a equipe de auditoria evidenciou não haver, 

previamente à nova contratação realizada, a presença de licenças da plataforma 

MicroStrategy instaladas em máquinas do Ministério do Trabalho.  

Em relação à capacitação, verificou-se nas informações trazidas pelo memorando nº 109 

CGI/SPOA/SE/MTb, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700114/003, que o 

gestor foi incapaz de identificar os servidores que já haviam sido capacitados na 

plataforma MicroStrategy no âmbito do contrato com o SERPRO, alegando que a alta 

mobilidade dos servidores do Ministério dificulta a identificação dos colaboradores 

capacitados. Portanto, se houve capacitação anterior à implantação da plataforma 

MicroStrategy no MTb, os servidores que porventura tenham sido capacitados não estão 

sendo aproveitados no âmbito desta contratação. Além disso, o gestor informa, no 

referido memorando, que “o objetivo principal é que os principais beneficiários não 

necessitem de treinamento”, argumento incoerente com a justificativa de que a seleção 

da referida ferramenta geraria economia quanto a capacitação de novos servidores.  

Em relação aos produtos do Contrato nº 58/2011 celebrado com o SERPRO, verificou-

se, por meio do memorando nº 74 CGI/SPOA/SE/MTb, em resposta à Solicitação de 

Auditoria nº 201700114/001, que os produtos do contrato citado são de formato aberto, 

portanto, não há óbice para utilização de potenciais dados produzidos no âmbito desse 

contrato por soluções diferentes da Microstrategy.  

Inobstante, nos trabalhos de campo da presente auditoria verificou-se também que os 

metadados produzidos no âmbito do contrato com o SERPRO não podem ser utilizados 
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na solução adquirida em análise, pois há incompatibilidade de versões entre a 

plataforma do SERPRO e a adquirida pelo MTb. Esse fato obrigaria o SERPRO a 

realizar uma atualização da versão utilizada para uso dos metadados. 

Como pode ser visto, da análise do contrato número 58/2011 celebrado com o 

SERPRO, o gestor não foi capaz de demonstrar que a utilização da ferramenta 

MicroStrategy acarretaria em vantagem técnica ou econômica no que concerne a 

investimentos em infraestrutura, capacitação e migração de dados, sendo este incapaz de 

respaldar a escolha de marca de software de BI.  

Portanto, não há evidências que legitimem a utilização do Princípio de Padronização 

utilizado para justificar a seleção da ferramenta licitada. 

Verifica-se, pelo exposto, que o fundamento legal para a escolha da plataforma 

MicroStrategy baseada no Princípio da Padronização não é aceitável no caso em análise. 

Isso ocorre porque os requisitos de compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho não foram atendidos, visto que outras soluções poderiam atender às 

necessidades do Ministério. Dessa forma, percebe-se que houve restrição do caráter 

competitivo na licitação, contrariando o disposto na Lei 8.666/1993, art. 3º, §1º, que 

veda: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo. 

Em decorrência dessa avaliação, verificou-se que tal objeto restringe a aquisição a uma 

única solução, o que resulta no direcionamento da licitação para uma determinada 

solução e, em consequência, para empresas fornecedoras da ferramenta MicroStrategy. 

Nesse contexto, mesmo quando houver mais de um revendedor ou distribuidor do 

produto, tal direcionamento pode levar a sobrepreço, o que, como será demonstrado ao 

longo deste relatório, ocorreu no contrato em questão, resultando em preço final acima 

da faixa de preços aceitáveis num mercado concorrencial.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Definição de ferramenta a ser adquirida baseada equivocadamente no princípio da 

padronização, sem a devida análise das necessidades e dos recursos disponíveis que 

justificassem, técnica e economicamente, a seleção da marca.   

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 com a 

descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria. Em 07/07/2017, por meio do 
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Ofício nº 171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou 

a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente 

sobre o item 5 – Descrição Sumária, letra h”. Dessa forma, não foi apresentada 

manifestação em resposta à presente constatação. 

Em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor encaminhou, por meio do 

Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o Relatório Técnico e Operacional 

elaborado pela Dataprev com a seguinte justificativa ao presente item:  

O tema em testilha está diretamente relacionado com o anterior, tendo sido 

também abordado no Estudo Técnico da Licitação e no Memorando n° 

282/2017/DTI/SE/MTb. 

Adicionalmente, rememoramos os registros, a fim de que seja observado que a 

definição pela tecnologia da MicroStrategy não se deu apenas em razão da 

padronização, mas também em face dos requisitos técnicos das ferramentas de 

BI que poderiam compor a Solução Antifraude a ser implementada no MTb. 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, uma 

manifestação, a qual requer no que tange às atribuições da equipe de auditoria: 

b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este 

petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se requerendo que 

a CGU supra as omissões apontadas, respondendo ponto a ponto acerca da 

perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" 

do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das 

afirmações constantes no Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a 

supervisão ministerial. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Também nesta análise cumpre tecer a preliminar de que, mesmo considerando vago o 

pedido contido no item b do “embargo de declaração”8 da Consultoria Jurídica do MTb 

quanto à potencial obscuridade ou omissão contida no relatório de auditoria em questão, 

a equipe de auditoria procedeu à revisão da alínea “b” do item 3.4 da manifestação da 

Dataprev em sua integralidade, apresentando a análise que segue. 

No que concerne à assertiva de que “o tema em testilha está diretamente relacionado 

com o anterior, tendo sido também abordado no Estudo Técnico da Licitação e no 

Memorando n° 282/2017/DTI/SE/MTb”, ressalta-se que o Estudo Técnico Preliminar da 

                                                 
8 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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Contratação, assim como as respostas às Solicitações de Auditoria realizadas, não foi 

capaz de apresentar evidências que legitimem a utilização do Princípio de Padronização 

para justificar a seleção da ferramenta licitada. 

Como apontado na análise da constatação anterior quanto ao Memorando nº 

282/DTI/SE/MTb, de 04 de maio de 2017, citado na manifestação da Dataprev e 

assinado pelo Coordenador de Serviços de Tecnologia da Informação e pelo Diretor de 

Tecnologia da Informação, cabe ressaltar que este memorando foi emitido em resposta à 

Nota de Auditoria nº 201700114/002. Esta Nota de Auditoria, por sua vez, refere-se às 

constatações 1.2.1.1 (sobrepreço), 1.1.2.1 (superdimensionamento) e 1.1.1.3 

(agrupamento indevido de suposta “Plataforma MicroStrategy Antifraude”). Ou seja, o 

Memorando nº 282/DTI/SE/MTb não responde aos apontamentos da corrente 

constatação (1.1.1.2) que trata do Princípio da Padronização utilizado para 

justificar a contratação da solução MicroStrategy. Dessa maneira, este memorando 

não teve por objetivo agregar informações a esta constatação. 

Quanto à afirmação de que “a definição pela tecnologia da MicroStrategy não se deu 

apenas em razão da padronização, mas também em face dos requisitos técnicos das 

ferramentas de BI que poderiam compor a Solução Antifraude a ser implementada no 

MTb”, ressalta-se que outros temas relativos à seleção da tecnologia da MicroStrategy 

foram tratados na análise da constatação anterior.  

Em suma, a manifestação elaborada pela Dataprev, e remetida pelo Ministério do 

Trabalho em resposta ao Relatório Preliminar, não aborda ou justifica a falha 

relacionada ao uso do Princípio da Padronização em seu Relatório Técnico e 

Operacional para embasamento à contratação a ser efetuada.  

Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 

elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de elidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade dos agentes que deram causa ao 

direcionamento da contratação e à respectiva restrição ao caráter competitivo do 

certame.  

Recomendação 2: Implantar processos e rotinas de controle de forma a garantir que o 

planejamento das contratações de TI apresente justificativas condizentes com a 

legislação nos casos em que houver indicação de marca específica, definindo os 

responsáveis pela elaboração e pela aprovação dessas justificativas. 
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1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Definição do objeto da licitação por termo que não se consubstanciava em produto 

comercializado pela Empresa MicroStrategy ("Plataforma Antifraude 

MicroStrategy") e agrupamento indevido de ferramentas de TI em um único item, 

com consequente restrição de competitividade e direcionamento para produto 

desenvolvido pela B2T, empresa vencedora do certame. 

 

Fato 
 

a) Definição imprecisa de objeto 

No processo de avaliação do objeto da licitação em análise, observou-se que o Termo de 

Referência (TR) previu a aquisição de “Plataforma Antifraude MicroStrategy” para 05 

CPUs. O TR classifica a natureza de despesa dessa plataforma como “4.4.90.39.93 – 

Aquisição de Software de Prateleira ou por Encomenda”. Nesse contexto, não se 

identifica no TR o detalhamento dos elementos que compõem essa plataforma nem sua 

utilização. Apenas no Estudo Técnico Preliminar, que não foi disponibilizado às 

empresas participantes do processo licitatório, é que a plataforma antifraude é descrita, 

ainda assim, de maneira vaga. Essa descrição não detalha sua composição, como pode 

ser visto a seguir: 

Solução de Advanced Analytics com recursos adicionais de detecção de 

anomalias e que necessariamente contempla recursos de investigação 

com Link Analysis e Social Network Analysis. 

A forma resumida com que a plataforma foi descrita no Estudo Técnico Preliminar 

contraria o art. 1º do Decreto 5.450/2005 que define: “a modalidade de licitação 

pregão, na forma eletrônica (...) destina-se à aquisição de bens e serviços comuns (...), 

uma vez que bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital”.  

Da mesma forma, a situação encontrada vai de encontro ao art. 15 da IN nº 

04/2014/SLTI/MP, que preceitua: “a definição do objeto da contratação deverá ser 

precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento”.  

Apesar de não estar clara a composição desta ferramenta, o MTb encaminhou e-mail 

solicitando cotação de preços9 para diversas empresas na data de 16/09/2016, uma 

sexta-feira. Na segunda-feira, dia 19/09/2016, as seguintes empresas apresentaram 

proposta de preços para o fornecimento da plataforma: 

 

 

                                                 
9 Ressalta-se que tópico específico desse relatório versa sobre a pesquisa de preços realizada, inclusive 

aponta que as empresas que participaram do processo, com exceção da B2T, não eram parceiras da 

MicroStrategy. 
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Quadro 02 – Empresas que enviaram propostas de preços e respectivo valor final no mapa de 

preços da Pesquisa de Preços para fornecimento da Plataforma Antifraude MicroStrategy. 

Empresa Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

B2T 4.150.000,00 20.750.000,00 

Telemikro 4.000.000,00 20.000.000,00 

PTV Tecnologia 4.300.000,00 21.500.000,00 

Systech 4.050.000,00 20.250.000,00 

Qubo 4.100.000,00 20.500.000,00 

Pesquisa de Preços (Média) 4.120.000,00 20.600.000,00 

Fonte: Propostas de preços e Mapa de preços disponíveis no processo nº 46068.000127/2016-11. 

 

Vale salientar que nenhuma proposta de preço apresentada trouxe detalhamento da 

composição da plataforma antifraude. Somente muito depois da realização da 

contratação, no processo de ateste provisório da instalação em 2 CPUs de cada tipo de 

licença do Contrato nº 28/2016, é que se observa a composição de ferramentas da 

Plataforma Antifraude. Essa composição consta no documento “Relação de Produtos de 

Business Intelligence MicroStrategy”, encaminhado pela B2T. 

Da análise desse documento, observa-se que a plataforma é composta por: 1) 

ferramentas que não estão diretamente relacionadas com uma ferramenta de BI, como o 

Gestor SIAFI (aplicação de gestão e extração de dados do SIAFI) e o Mensurae 

(aplicação para criação de mapas estratégicos e planos de ação, para o acompanhamento 

de metas e indicadores de desempenho, baseados na metodologia Balanced Scorecard); 

e 2) ferramentas não providas diretamente pela empresa MicroStrategy (o que foge ao 

objeto definido no Estudo Técnico Preliminar da Contratação e no Termo de 

Referência), como Trillium (ferramenta de governança para qualificação e tratamento 

de qualidade de dados), IBM SPSS Modeler (ferramenta de criação de modelos 

estatísticos e matemáticos para análises de regressão comportamentais e preditivos), e 

IBM Big Insights (aplicação de armazenamento de dados de alta performance para 

consultas analíticas em grandes volumes de dados).  

Diante do exposto, a CGU encaminhou a Solicitação de Auditoria nº 201700114/001, 

solicitando esclarecimento a respeito da Plataforma Antifraude, para a qual a contratada 

enviou, por intermédio do Memorando nº 74 CGI/SPOA/SE/MTb, um documento da 

MicroStrategy que informa que a Plataforma Antifraude é “(...) um conjunto de 

ferramentas de diferentes fabricantes (modelo OEM – Original Equipment 

Manufacturer), cujo objetivo é prover a aplicação de metodologias e técnicas de 

combate a fraudes, através do cruzamento de bases de dados, com grandes volumes e 

formatos variados, utilizando a plataforma analítica MicroStrategy”.  

Com o objetivo de identificar os detalhes da plataforma MicroStrategy Antifraude (a 

exemplo de softwares instalados, requisitos e utilização), realizou-se consulta ao sítio da 

empresa MicroStrategy (aba plataforma, preços e produtos – URL 
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https://www.microstrategy.com/br/plataforma/precos-e-produtos, acessada em 

04/01/2017). O resultado dessa pesquisa demonstrou a existência de apenas 4 

plataformas, nenhuma das quais é a chamada Antifraude. Esta informação é de 

conhecimento da Coordenação-Geral de Informática do Ministério do Trabalho que, por 

meio do Memorando 607/2016, informa que “(...) em junho de 2014, a MicroStrategy, 

fabricante da solução, alterou a forma de licenciamento do seu produto. Passou-se de 

21 (vinte e um) produtos/módulos para apenas 04 (quatro)”, os quais são: 

MicroStrategy Server, MicroStrategy Architect, MicroStrategy Web e MicroStrategy 

Mobile. Destaca-se que no Estudo Técnico Preliminar, a plataforma foi denominada da 

seguinte forma: “MicroStrategy Antifraude Plataform”. Entretanto, o padrão da 

MicroStrategy é denominar suas licenças utilizando o idioma inglês (Web, Architect, 

Mobile etc.), o que não foi observado para a plataforma Antifraude. 

Além disso, não foram localizados contratos anteriores com a Administração Pública 

Federal com aquisição da plataforma nem a utilização do nome “Plataforma Antifraude 

MicroStrategy” em nenhum outro processo ou sítio eletrônico relacionado com a 

MicroStrategy.  

De igual modo, não foi verificado registro desse nome no sítio do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI). Ou seja, a solução não se encontrava desenvolvida e apta 

para o mercado antes da contratação realizada pelo Ministério do Trabalho. Esse fato é 

reforçado por meio da divulgação de notícias10 em diversos sítios especializados em 

tecnologia da informação a respeito de “solução antifraude desenvolvida pelo Ministério 

do Trabalho do Brasil” apresentada na 20ª edição do evento MicroStrategy World, que 

ocorreu entre os dias 18 e 20 de abril de 2017.  

Por outro lado, verifica-se que a B2T, empresa vencedora do certame, possui no seu 

catálogo de serviços uma Plataforma Analítica Antifraude 

(http://www.b2t.com.br/#/fraude acessado em 13/06/2017), que “estende o poder 

analítico e de visualização do MicroStrategy, com uma completa suíte investigativa que 

permite aplicar metodologias usadas em processos de investigação para criar, 

automatizar e monitorar análises de trilhas de auditoria de grandes volumes de dados e 

em cenários de Big Data, podendo ser utilizada por organizações privadas ou públicas 

em diferentes segmentos de mercado”. Além dessa plataforma, o site da B2T apresenta 

como produtos as ferramentas Gestor SIAFI e Mensurae, que compõem a Plataforma 

Antifraude. Ao pesquisar essas ferramentas utilizando o buscador do Google, a primeira 

opção que surge é a do sítio da B2T. Este pacote foi a solução implantada pela B2T 

como sendo a “Plataforma MicroStrategy Antifraude”. Ou seja, quando o Ministério 

                                                 
10 Divulgação realizada em diversos sítios especializados em tecnologia da informação, a exemplo de 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=339967 e https://cryptoid.com.br/banco-de-

noticias/24337/, ambos acessados em 19/06/2017. 
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planejou a contratação de “Plataforma Antifraude MicroStrategy” estava, na verdade, 

buscando a Plataforma Analítica Antifraude da B2T. 

Assim, conclui-se que o MTb utilizou no Termo de Referência uma descrição 

insuficiente do objeto, uma vez que o termo “Plataforma Antifraude MicroStrategy” não 

é utilizado pela empresa MicroStrategy, não esclarece que ferramentas fazem parte 

dessa plataforma, nem poderia ser utilizado para descrever de forma clara o objeto que 

estava sendo licitado. A estratégia de utilizar esse termo direcionou a licitação para 

contratação da Plataforma Analítica Antifraude da B2T, uma vez que não existem 

outros produtos semelhantes com esse nome no mercado brasileiro nem se detalhou no 

Termo de Referência o que seria essa plataforma e do que ela seria composta. Em 

outras palavras, “Plataforma MicroStrategy Antifraude” é uma solução da B2T e 

não da MicroStrategy. 

 

b) Não parcelamento de item formado por ferramentas que poderiam ser adquiridas 

isoladamente 

A licitação de um item composto por diversas ferramentas, como é o caso da Plataforma 

Antifraude, fere o §1º do art. 23 da Lei 8.666/93, que dispõe: “as obras, serviços e 

compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 

comprovarem técnica e economicamente viáveis”. Igualmente, contraria o Acórdão do 

TCU nº 786/2006, que recomenda “a divisão dos serviços de informática necessários 

aos órgãos e entidades em tantos itens quanto sejam tecnicamente possíveis e 

suficientes”. Mesmo em caso de vantagem para a administração, este agrupamento 

deveria ser justificado, conforme art. 14, §2º, inciso I da IN nº 04/2014/SLTI/MP, o que 

não ocorreu na referida contratação. 

Em resposta ao item 13 da Solicitação de Auditoria nº 201700114/001, encaminhada 

pela CGU, o Ministério do Trabalho informa que a aquisição da Plataforma Antifraude 

MicroStrategy, ao invés da aquisição de cada uma das ferramentas de forma separada, 

ocorreu, principalmente, por causa das seguintes vantagens: a) economia de escala; b) 

reduzir problemas de compatibilidade, pois o fornecedor criou a arquitetura 

especificamente para os produtos trabalharem juntos; c) atualização em um único meio; 

d) simplificação da gestão contratual; e e) implantação mais rápida.  

Todas as vantagens mencionadas, entretanto, já seriam garantidas pela forma de 

adjudicação que consta do edital de licitação: a adjudicação global. Conforme o Manual 

de Pregão Eletrônico do TCU, a adjudicação global é utilizada quando os diversos itens 

que compõem o objeto são agrupados em um único grupo, como foi o caso da 

contratação realizada. Ou seja, o pregão realizado pelo Ministério do Trabalho poderia 

ter apenas um vencedor, mesmo que cada uma das ferramentas fosse discriminada em 

itens individuais. Em outras palavras, para garantir as vantagens mencionadas acima, 
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não era necessário agrupar diversas ferramentas em uma plataforma denominada 

MicroStrategy Antifraude que não possui descrição clara de seus componentes.  

Não obstante, a escolha da forma de adjudicação global também vai de encontro com a 

recomendação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do TCU.  

Dispõe o “Guia de contagem de pontos de função do SISP para projetos Data 

Warehouse” do Ministério do Planejamento que “em contratações de projetos de DW 

sugere-se avaliar a possibilidade de particionamento do objeto com a adoção de 

grupos (lotes) distintos para os serviços de modelagem de dados, ETL e OLAP, por 

exemplo.”  

A Súmula nº 247 do TCU, por sua vez, dispõe que “é obrigatória a admissão da 

adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, 

tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade 

do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade” (grifos acrescidos). 

Dessa forma, identifica-se que o grupamento indevido de ferramentas de TI em um 

único item, sem uma clara descrição de seus componentes, restringe a competição 

necessária a um processo licitatório. De maneira análoga, a escolha de adjudicação por 

preço global também limita a concorrência.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de um estudo técnico mínimo para identificar que a MicroStrategy não 

possuía a licença “Plataforma MicroStrategy Antifraude” em seu portfólio. 

Inobservância, na contratação, da Lei nº 8.666/93, da IN nº 04/2014/SLTI/MP, da 

Súmula n° 247 do TCU, ao se agrupar indevidamente um conjunto de ferramentas sob a 

denominação de “Plataforma Antifraude”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 com a 

descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria. Em 07/07/2017, por meio do 

Ofício nº 171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou 

a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente 

sobre o item 5 – Descrição Sumária, letra h”. Dessa forma, não foi apresentada 

manifestação em resposta à presente constatação. 
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Em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor encaminhou, por meio do 

Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o Relatório Técnico e Operacional 

elaborado pela Dataprev com a seguinte justificativa ao presente item:  

A pesquisa de preço realizada e a ata da fase externa da licitação deixam claro 

que houve competição no certame e que não existiu nenhum direcionamento 

para a empresa Business To Technology Consultoria e Análise de Sistemas 

LTDA – B2T. 

Ademais, compassando os autos do termo de referência que compôs o Edital da 

Licitação (Pregão MTb n°. 24/2016) observa-se a estratégia de não amarrar 

plenamente os softwares subsidiários que seriam necessários para 

implementação da Solução Antifraude. 

Em outras palavras, o coração da Solução Antifraude está alicerçado nas 

licenças de BI da MicroStrategy, porém as eventuais licenças periféricas 

ficaram a cargo do fornecedor vencedor e sua estratégia de implantação sem 

custos adicionais para o MTb. 

O exaurimento do desenho de toda a solução prestigiaria determinada técnica 

de montagem e estruturação da Solução Antifraude, fato este que 

indubitavelmente acabaria ocasionado uma restrição do certame para uma ou 

grupo de empresas que trabalhassem em cima da estratégia tecnológica 

pontuada. 

Ademais, o MTb necessitava de uma Solução Antifraude íntegra e completa de 

modo que não há que se falar em partição dos tipos de licenças em diversos 

itens na licitação, sob pena de ter diversos fornecedores com o desafio de 

trabalharem juntos para tentar alcançar o resultado esperado no certame. 

Data vênia, não há plausibilidade técnica e nem lógica para gerar significativa 

fragilidade na execução contratual e quebra da integralidade da 

responsabilidade de um único fornecedor. Assim, como também não 

identificamos no relatório de Auditoria em comento evidências concretas de que 

a divisão vantajosa do ponto de vista técnico e financeiro. 

Isto posto, a definição do objeto não restringiu a competitividade, mas ampliou-

a dentro do escopo da marca definida para estruturar o BI que comporia a 

Solução Antifraude. 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, uma 

manifestação, a qual requer no que tange às atribuições da equipe de auditoria: 
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b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este 

petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se requerendo que 

a CGU supra as omissões apontadas, respondendo ponto a ponto acerca da 

perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" 

do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das 

afirmações constantes no Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a 

supervisão ministerial.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De modo preliminar à presente análise, cumpre destacar que, mesmo considerando vago 

o pedido contido no item b do “embargo de declaração”11 da Consultoria Jurídica do 

MTb quanto à potencial obscuridade ou omissão contida no relatório de auditoria em 

questão, a equipe de auditoria procedeu à revisão da alínea “c” do item 3.4 da 

manifestação da Dataprev em sua integralidade, apresentando a análise que segue. 

A Dataprev, em seu Relatório Técnico, encaminhado pelo Ministério do Trabalho em 

resposta aos registros efetuados na versão preliminar do relatório, afirma que houve 

competição no certame e que não ocorreu nenhum direcionamento para a empresa B2T. 

Porém, o que se verificou na auditoria, e encontra-se consignado no presente relatório, é 

que não consta registro de existência de licença Antifraude no sítio da MicroStrategy 

(no sítio da filial brasileira e tampouco no da matriz norte-americana) nem no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A única menção encontrada sobre a referida 

licença aparece no catálogo da empresa B2T. 

Quanto à afirmação de que “o coração da Solução Antifraude está alicerçado nas 

licenças de BI da MicroStrategy, porém as eventuais licenças periféricas ficaram a 

cargo do fornecedor vencedor e sua estratégia de implantação sem custos adicionais 

para o MTb”, reitera-se que a modalidade Pregão Eletrônico “destina-se à aquisição de 

bens e serviços comuns (...) aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos pelo edital”, conforme preceitua o Decreto nº 5.450/2005. 

Ou seja, afirmar que deixaram a escolha das demais licenças (Plataforma Antifraude 

MicroStrategy) a cargo do fornecedor é corroborar a assertiva deste relatório de que o 

Edital não definiu o objeto em questão, o que contraria o normativo relativo ao Pregão 

Eletrônico. Ademais, declarar as licenças como “periféricas” e informar que a 

implantação é “sem custos adicionais” não tem fundamento quando a aquisição das 

referidas licenças que apresentaram custo de instalação de R$ 4,0 milhões com suporte e 

manutenção no valor de R$ 800 mil, num total de R$ 24 milhões registrados em Ata.  

                                                 
11 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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Ao afirmar que o desenho de toda a solução prestigiaria determinada técnica de 

montagem e estruturação da solução Antifraude, com consequência na restrição do 

certame, a Dataprev inverteu a lógica do regramento legal, que exige que qualquer 

objeto a ser licitado deve ser suficientemente descrito para que um maior número de 

fornecedores possa concorrer no processo licitatório. Nesse sentido, o art. 15 da IN nº 

04/2014/SLTI/MP é claro ao preceituar que: “a definição do objeto da contratação 

deverá ser precisa, suficiente e clara...”. Novamente, esta argumentação vai de encontro 

ao normativo referente à modalidade Pregão Eletrônico, a qual se destina “à aquisição 

de bens e serviços comuns (...) aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital”. 

Abordando a questão da plausibilidade técnica e lógica da quebra da integralidade da 

licença Antifraude, não procede a justificativa da Dataprev, pois o pregão eletrônico 

ocorreu no tipo “menor preço global”, o que indica que apenas um fornecedor poderia 

disponibilizar as licenças e os serviços indicados no edital, mesmo que a referida licença 

fosse dividida nas ferramentas que a compõem. Portanto, mantém-se inalterado o 

entendimento inicial consignado na constatação. 

 Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 

elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de elidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade dos agentes que deram causa ao potencial 

direcionamento da contratação de empresa, resultando na restrição ao caráter 

competitivo do certame, nos moldes da Lei n° 8.666/1993 e da Lei n° 8.112/1990. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade de eventual participação da empresa 

vencedora da licitação nas irregularidades em questão, nos moldes do preconizado na 

Lei n° 12.846/2013. 

Recomendação 3: Não autorizar adesões à Ata de Registro de Preços nº 26/2016. 

Recomendação 4: Estimar a quantidade de licenças estritamente necessárias de cada 

uma das ferramentas que compõe a suposta "plataforma antifraude", com o respectivo 

levantamento de preços, e promover o ressarcimento de valores que excederem o valor 

de mercado. 

Recomendação 5: Implantar processos e rotinas de controle, de modo a garantir que o 

planejamento de contratações de TI selecione o modelo mais vantajoso para a 
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administração pública, bem como não resulte em objetos organizados na forma de 

pacotes genéricos de software, não existentes no mercado, sem detalhamento das 

ferramentas que serão fornecidas pela solução de TI a ser contratada. 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Atestado de capacidade técnica de prestação de serviços especializados na 

ferramenta MicroStrategy AntiFraude apresentado no processo licitatório que não 

comprova a prestação dos referenciados serviços. 

 

Fato 
 

O Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 24/2016 estipulou no item 10 

–Da habilitação, como requisitos necessários ao fornecimento dos produtos/serviços em 

análise, os seguintes parâmetros:  

10.1.6. Possuir atestado de capacidade técnica de prestação de serviços 

especializado na construção e manutenção de painéis gerencias, na 

ferramenta MicroStrategy, na tecnologia AntiFraude; 

10.1.8. Possuir atestado de capacidade técnica de fornecimento de igual 

solução com os pelo menos 20% (vinte por cento) do quantitativo listado 

neste Termo de Referência para todos os itens. 

10.1.9. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

10.1.12. O CONTRATANTE poderá, em qualquer fase do processo 

licitatório, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, obrigando as licitantes a prestar 

todos os esclarecimentos necessários. 

Em 26/10/2016, a Coordenação-Geral de Informática do MTb, por meio de despacho 

s/n à folha 484 do processo nº 46068.000127/2016-11, informa que “5. Os atestados de 

capacidade técnica correspondem às solicitadas inclusive nas quantitativas constantes 

em tabela abaixo”, informando que o atestado fornecido pela Unimed Paulistana 

Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico comprova a prestação de serviços 

especializados na ferramenta MicroStrategy Architect, Server, Web, Mobile e 

Antifraude, sendo este o único atestado a comprovar a instalação, suporte técnico e 

manutenção de 1 CPU da Plataforma Antifraude. O atestado de capacidade técnica da 

empresa UNIMED informa: 
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• Nº do contrato: 20/2013, de 02/09/2013 

• prestação de serviços pelo período de 24 meses; 

• alocação de 18 (dezoito) técnicos on-site; 

• Tecnologias Data Warehouse e/ou OLAP utilizadas: MicroStrategy 

• Volume de serviço executado em horas de serviço técnico – HST: 70.000 

• Treinamento na solução MicroStrategy para usuários técnicos e de negócios 

totalizando 3.000 Unidades de Treinamento 

• MicroStrategy Server – 1 CPU 

• MicroStrategy Web – 1 CPU 

• MicroStrategy Mobile – 1 CPU 

• MicroStrategy Antifraude – 1 CPU 

 

O licitante, ao apresentar os atestados de capacidade técnica, encaminhou apenas o 

primeiro aditamento ao contrato de consultoria e prestação de serviços em tecnologia, 

ao invés do contrato 20/2013. Este documento apresenta como objeto do aditamento a 

“Prestação de serviços na modalidade full outsourcing de TI, consultoria e análise de 

processos e outras avenças”, e, em sua cláusula primeira – da inclusão de serviços, 

menciona que “1.1 Serão acrescidos ao objeto deste Contrato, a prestação de serviços 

especializados em TIC na modalidade full outsourcing, pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, correspondendo tais serviços à Gestão de Segurança, Infraestrutura, 

Sistemas, Cloud Computing, Projetos e Processos.”  

Da análise do inteiro teor do documento, a Equipe de Auditoria da CGU não conseguiu 

verificar a fidedignidade das informações prestadas por meio dos documentos 

apresentados, uma vez que o contrato em questão não faz referência ao fornecimento de 

licenças ou ao treinamento de usuários. 

Desta forma, em decorrência da Solicitação de Auditoria nº 201700114/01, a 

Coordenadora-Geral de Informática – Substituta encaminhou, por meio do memo nº 74 

CGI/SPOA/SE/MTb, o Contrato nº 20/2013 celebrado entre B2T e Unimed Paulistana. 

Neste contrato, informa-se que “O presente contrato tem por objetivo a prestação de 

serviços de consultoria em Data Warehouse (...) compreendendo o seguinte serviço 

abaixo relacionado: a. Consultoria em Data Warehouse: entrega, instalação, 

configuração, testes, homologação, distribuição e migração de ambientes num 

montante de 200 horas mensais”, o qual teria um custo de R$ 25.000,00 mensais, ou 

seja, R$ 600.000,00 ao longo de 24 meses sem considerar possíveis ajustes.   

Novamente, da análise do inteiro teor do documento, a equipe de auditoria da CGU não 

conseguiu confirmar a veracidade das informações prestadas por meio dos documentos 

apresentados, uma vez que o contrato não versa sobre instalação de licenças ou sobre a 

realização de treinamentos. 

Além de não apresentar indicativos da utilização da ferramenta MicroStrategy, os 

valores apresentados no Contrato nº 20/2013, celebrado entre a empresa Business to 
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Technology – B2T e a UNIMED, por sua irrelevância material e financeira, não servem 

como parâmetro para contratação da referida ferramenta. Extrapolando o fato para 

demonstrar quão insólita é a situação, caso fossem utilizados os valores contratados pelo 

MTb vis-à-vis os serviços informados no atestado à folha 464, teríamos os seguintes 

valores:  

Quadro 03 – Estimativa de custo do atestado de capacidade técnica apresentado pela Unimed 

utilizando valores registrados na Ata do MTb. 

Atestado Unimed apresentado Valor Unitário 

Registrado na Ata 

do MTb 

Estimativa de 

Custo Objeto Quantidade 

Horas de Serviço Técnico 70.000 R$ 250,00 R$ 17.500.000,00 

Unidade de Treinamento 3.000 R$ 200,00 R$ 600.000,00 

MicroStrategy Server 1 CPU R$ 3.400.000,00 R$ 3.400.000,00 

MicroStrategy Web 1 CPU R$ 1.550.000,00 R$ 1.550.000,00 

MicroStrategy Mobile 1 CPU R$ 1.445.500,00 R$ 1.445.500,00 

MicroStrategy Antifraude 1 CPU R$ 4.050.000,00 R$ 4.050.000,00 

  TOTAL R$ 28.545.500,00 

 

Nota-se claramente que, mesmo que tivesse ocorrido um ajuste nos valores e a correção 

da inflação neste período, os valores apresentados no contrato (R$ 600.000,00) não são 

capazes de aferir a contratação das referidas ferramentas (estimativa de custo de R$ 

28.545.500,00).  

Desta maneira, a Coordenação-Geral de Informática falhou ao não realizar diligência 

para verificação da fidedignidade do atestado de capacidade técnica referente à 

plataforma AntiFraude, incorrendo na aceitação inadequada de um ateste não 

representativo da referida ferramenta. 

    
##/Fato## 

Causa 
 

Aceitação de atestado de capacidade técnica que apresenta informações incoerentes, a 

partir de sua avaliação superficial e sem realização de diligências para sanar eventuais 

inconsistências do documento. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 com a 

descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria. Em 07/07/2017, por meio do 

Ofício nº 171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou 

a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente 

sobre o item 5 – Descrição Sumária, letra h”. Dessa forma, não foi apresentada 

manifestação em resposta à presente constatação. 
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Em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor encaminhou, por meio do 

Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o Relatório Técnico e Operacional 

elaborado pela Dataprev com a seguinte justificativa ao presente item:  

A Auditoria da CGU registra suspeita acerca da aderência do atestado de 

capacidade técnica da B2T com a UNIMED com o objeto da licitação 

(Ferramenta MicroStrategy). 

A questão relacionada à irrelevância material e financeira nos parece 

necessitar de um aprofundamento, pois os itens 10.1.6 e 10.1.8 do Edital do 

Certame não aborda referência de preço, mas tão somente uma questão de 

volumetria (20% do quantitativo listado no Termo de Referência). Fato este que 

foi atendido no curso da fase externa da licitação, a esteio da análise na época 

da Coordenação-Geral de Informática. 

Ademais, com relação à crítica na fase de licitação pela não implementação de 

diligência, é fato incontroverso que não surgiu nenhum indício de 

irregularidade em nenhum dos atestados apresentados, razão pela qual não 

coadunamos com o entendimento de falha, posto que o art. 43, §3°, da Lei no. 

8.666/93, disciplina a realização de diligências como uma ação facultativa. ” 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, uma 

manifestação, a qual requer no que tange às atribuições da equipe de auditoria: 

b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, 

que este petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se 

requerendo que a CGU supra as omissões apontadas, respondendo 

ponto a ponto acerca da perícia realizada pela DATAPREV, 

especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" do referido laudo, mesmo 

modo respondendo pontualmente acerca das afirmações constantes no 

Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a supervisão 

ministerial. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Nesta análise, como em diversas outras que a precederam, vale destacar que, mesmo 

considerando vago o pedido contido no item b do “embargo de declaração”12 da 

Consultoria Jurídica do MTb quanto à potencial obscuridade ou omissão contida no 

relatório de auditoria em questão, a equipe de auditoria procedeu à revisão da alínea “d” 

                                                 
12 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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do item 3.4 da manifestação da Dataprev em sua integralidade, apresentando a análise 

que segue. 

A manifestação encaminhada pelo Ministério do Trabalho, elaborada pela Dataprev a 

pedido do Órgão, afirma que a questão relacionada à irrelevância material e financeira 

carece de aprofundamento. Porém, a afirmação da equipe de auditoria é de que o 

licitante não foi capaz de comprovar a prestação de serviços na ferramenta 

MicroStrategy, na tecnologia Antifraude, por meio do documento de aditamento de 

contrato.  

Este documento apresenta como objeto do aditamento a “Prestação de serviços na 

modalidade full outsourcing de TI, consultoria e análise de processos e outras 

avenças”, e, em sua cláusula primeira – da inclusão de serviços, menciona que “1.1 

Serão acrescidos ao objeto deste Contrato, a prestação de serviços especializados em 

TIC na modalidade full outsourcing, pela contratada à contratante, correspondendo 

tais serviços à Gestão de Segurança, Infraestrutura, Sistemas, Cloud Computing, 

Projetos e Processos.” 

Diante dessa descrição, a equipe de auditoria verificou que o aditamento ao contrato não 

faz referência ao fornecimento de licenças MicroStrategy Antifraude. Pelo fato de o 

aditamento não mencionar essa licença, o MTb deveria ter solicitado o contrato original. 

Com isso, seria possível verificar a inconsistência das informações fazendo-se 

necessária uma diligência para apurar o fato conforme determina o Art. 43, § 3° da Lei 

8666/93. A menção à questão financeira foi utilizada apenas como exemplificativa de 

que o atestado apresentado demonstrava incoerências. Pelo exposto, mantém-se o 

entendimento inicialmente firmado na constatação. 

Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 

elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de elidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar diligência de modo a assegurar a autenticidade e veracidade 

do atestado de capacidade técnica de contrato realizado com a Unimed Paulista, 

incluindo resultados alcançados e ferramentas que compõem a referida plataforma. 

Recomendação 2: Caso verificada a inautenticidade do documento, proceder à imediata 

instauração de processo de responsabilização administrativa em desfavor da empresa 

vencedora do certame, com vistas a atender ao previsto na Lei nº 12.846/2013. 
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Recomendação 3: Caso verificada a inautenticidade do documento, não realizar novas 

contratações da plataforma MicroStrategy Antifraude, inabilitando a licitante neste item. 

Recomendação 4: Caso verificada a inautenticidade do documento, apurar a 

responsabilidade dos agentes públicos que contribuíram para tal prática e eventuais 

consequências decorridas desta. 

Recomendação 5: Caso verificada a inautenticidade do documento, encaminhar os 

resultados da diligência realizada pelo MTb, e respectivas análises, à Polícia Federal e 

ao Ministério Público Federal, para a adoção das providências pertinentes na esfera 

criminal. 

Recomendação 6: Aprimorar o processo de habilitação, fortalecendo o instrumento de 

diligência com vistas a dirimir eventuais inconsistências nos atestados de capacidade 

técnica apresentados pelos licitantes. 

 

1.1.2 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Superdimensionamento da quantidade licitada de licenças de Plataformas 

MicroStrategy e de Unidades de Serviço Técnico, resultando em aquisições 

antieconômicas no âmbito do Contrato nº 28/2016. 

 

Fato 
 

O Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 24/2016 do Ministério do 

Trabalho teve como objeto a aquisição de 10 licenças de usuário nominal da ferramenta 

MicroStrategy Achitect; 5 CPUs de cada uma das ferramentas MicroStrategy Server, 

Web, Mobile; 55.000 Unidades de Serviço Técnico; e 10.000 Unidades de Treinamento. 

Para chegar ao quantitativo licitado, o gestor apresentou as seguintes justificativas, 

contidas no Estudo Técnico Preliminar, item 5.4 Memória de Cálculo, descrito a seguir: 

5.4.1. (...) a solução de BI MicroStrategy permitirá que toda a rede de 

atendimento do Ministério do Trabalho, que engloba as 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, as Gerências 

Regionais do Trabalho e Emprego, as agências regionais, as agências do 

Sistema Nacional de Emprego —SINE e as Unidades Móveis do 

Trabalhador, espalhadas pelo país, totalizando aproximadamente 5.000 

(cinco mil) unidades, possam ser atendidas. Com isso precisamos 

determinar a quantidade de cada um dos itens que compõe a solução que 

se deseja adquirir: 
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5.4.1.1. Software (...) 

5.4.1.1.2. Atualmente temos 6 (seis) pessoas na área técnica, estimando 

um crescimento para 10 (dez) pessoas, daí estamos possibilitando 

adquirir até 10 (dez) usuários arquitetos, itens 1 e 2. 

5.4.1.1.3. A Microstrategy nos informou que há uma média de 300 

usuários simultâneos por CPU, o que representa em torno de 1.000 

usuários cadastrados. Considerando ao menos 1 (um) usuário por 

Unidade, teremos um total de 5.000 usuários, nos levando a adotar 5 

CPU inicialmente. Isso representa a quantidade para os itens 3 a 10. 

5.4.1.2. UST - Unidade de Serviços Técnicos (...) 

5.4.1.2.2. Para possibilitar a quantificação da unidade de referência 

Unidade de Suporte Técnico, o Ministério considerou os procedimentos 

previamente medidos no setor de TI daquele órgão e as estimativas de 

esforço basearam-se em série histórica de diversas organizações que já 

utilizam a ferramenta e na necessidade de implementar novos serviços, 

levando em conta a complexidade dos projetos, a simultaneidade e a 

velocidade de entrega, já que, estimamos que, a medida que 

entregaremos haverá uma redução de gastos imediata.  

5.4.1.2.3. Pelos cálculos estimamos que um projeto de um mês de 

duração poderá levar entre 850 (oitocentas e cinqüenta) a 1.000 (mil) 

USTs, o que nos dá uma media de 925 (novecentas e vinte e cinco) USTs, 

por mês por projeto. 

5.4.1.2.4. Se considerarmos uma estimativa de ao menos 5 (cinco) 

projetos em paralelo, teremos 4.625 (5x 925) USTs por mês; 

5.4.1.2.5. Oque nos leva a 55.500 (4625 x 12) USTs por ano; (...) 

5.4.1.3. UT - Unidade de Treinamento (...) 

5.4.1.3.2. Considerando que teremos inicialmente 6 (seis) usuários da 

área técnica, fazendo todos os cursos teremos um total de 96 horas por 

usuário, totalizando 576 horas. Considerando os possíveis 10 (dez) 

administradores, chegaremos a um total de 960 horas. 

5.4.1.3.3. Levando em conta que iremos treinar ao menos entre 10 a 

12% dos usuários finais, (esse percentual se deve a disponibilidade dos 

servidores no ano, da ideia de continuidade via servidores próprios e a 

futura utilização de uma plataforma de EAD) diretamente com a 

contratada, isso nos leva a: 
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5.000 (unidades) x 1 (usuário multiplicador) x 16 horas = 80.000 horas 

80.000 horas x 12% = 9.600 horas 

5.4.1.3.4. Com isso chegamos a um total aproximado de 10.560 horas, 

onde arredondamos para um valor inferior de 10.000 horas ou 10.000 

Uts. (grifos acrescidos). 

Inobstante o apresentado, a conclusão da equipe de auditoria de que houve efetivo 

superdimensionamento dos quantitativos previstos para a contratação em análise se dá 

com fundamento nas seguintes situações evidenciadas:  

 

a) Quantidade licitada superior à quantidade licitada ou contratada por outros 

órgãos ou entidades da Administração Pública 

 

Dispõe a IN nº 04/2014/SLTI/MP que a contratação de solução de TI deve ser precedida 

de estudo técnico preliminar da contratação (art. 9º), sendo esta uma etapa obrigatória 

(§2º). Esse estudo, por sua vez, deve definir e especificar as necessidades tecnológicas a 

partir da análise de projetos similares realizados por outros órgãos ou entidades da 

Administração Pública (art. 12, inciso I).  

Apesar de o item 5.1.38 do Estudo Técnico Preliminar informar que “A ferramenta de 

BI MicroStrategy já se encontra difundida dentre vários órgãos da Administração 

Pública, além do SERPRO, tais como Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, 

Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Receita Federal, Controladoria-Geral da 

União - CGU, Procuradoria-Geral da República—PGR e Presidência da República”, 

em nenhum momento o gestor apresenta um comparativo com a quantidade contratada 

por esses entes, o que dificulta o correto dimensionamento da necessidade do órgão, 

seja na quantidade de licenças, seja na proporcionalidade entre elas.  

Ao analisar-se diversos contratos ou atas de pregão realizadas pelos mais variados 

órgãos, e entidades da Administração Pública Federal, observa-se que a maioria licita 

por usuário nomeado, ao invés de CPU, que é equivalente a 1.000 usuários cadastrados, 

como apresentado no quadro a seguir: 
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Quadro 04 - Consolidação dos quantitativos de licenças, UST e UT previstos em contratos da 

ferramenta MicroStrategy em licitações ocorridas entre os exercícios de 2008 e 2016 na 

Administração Pública Federal.  

Órgão 

 

CGU  

 

Defesa  

 

MDIC   DNIT  MS PGR 

 

CAPES  

 

Exército  

 

ANCINE  

 

CODEVASF  

 

SERPRO   TRF4   MTb  

Ano 

2008 

2010  2009  2012  2012  2012  

 

2013 

2012 

2014 2013  2014  2015  

2014 

2015 

2011 

2016 2016  

Empresa B2T B2T B2T B2T B2T B2T B2T B2T B2T B2T 

Micro 

Strategy 

Micro 

Strategy B2T 

Licença 

Architect 2 1 10 15 1  2    1 30 10 10 

Licença 

Server 15 23 362 1 CPU 1 CPU 34 44   31 80 7 CPU 

 

1.100 5 CPU 

Licença 

Web 13  312 1 CPU  1 CPU 34 30  31 76 6 CPU 

 

1.100 5 CPU 

Licença 

Mobile     40 1 CPU    20     30 78 2 5 CPU 

UST 120   10.000 

                

4.000   6.192 1.500 1.500 5.000   55.000 

UT 280   10.00013 

                    

2.400         10.000 

Fonte: editais, termos de referências e outros documentos relacionados a cada uma das licitações. 

Preparado pela equipe de auditoria. 

Inclusive, o contrato 58/2011, firmado entre o Ministério do Trabalho e o SERPRO, que 

amparou a contratação da ferramenta MicroStrategy no certame em análise, solicitou 

acesso simultâneo a apenas 15 usuários. Por outro lado, o único órgão que licitou por 

CPU, além do Ministério do Trabalho, foi o DNIT, o qual teve sua ata de registro de 

preço aderida pelo Ministério da Saúde.  

Coincidentemente, os contratos utilizados para a cotação de preços na licitação do MTb 

foram os do MS e do DNIT, os quais tiveram como empresa vencedora da licitação, a 

Business to Technology - B2T, a mesma vencedora do certame do MTb.  

Também contratou por CPU, a empresa pública de processamento de dados – SERPRO, 

utilizando a modalidade dispensa de licitação ao contratar diretamente com a 

fornecedora do Software, por um preço muito abaixo do contratado pelo MTb, como 

demonstrado na evidência da constatação relativa ao sobrepreço da aquisição, disposta 

em ponto específico desse relatório.  

Adicionalmente, ao analisarmos a quantidade de Unidades de Serviço Técnico (UST) 

contratadas, identifica-se um quantitativo registrado 5,5 vezes superior à segunda maior 

contratação. Nota-se que essa quantidade é muito superior, inclusive, quando 

comparada com o contrato nº 30/2014 do MTb, que previa a utilização de 20.000 UST 

no período de 12 meses para prestação de serviços de operação assistida e transferência de 

conhecimento tecnológico para ambiente analítico, dentre os quais constam ordens de 

                                                 
13 No pregão realizado pelo DNIT, a unidade de medida era UE, que equivalia a 8h de treinamento. Portanto, 10.000 UTs são 
equivalentes a 1.250 UEs, quantidade contratada pelo DNIT. Similarmente, 2.400 UTs do Ministério da Saúde equivalem a 300 

UEs.  
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serviço cujo objeto era o desenvolvimento de solução Business Intelligence para diversas 

unidades requisitantes do Ministério do Trabalho.  

Vale ressaltar que o Relatório da Auditoria Anual de Contas, exercício 2014 (Relatório 

nº 201503438, Constatações 4.1.3.1 e 4.1.3.2), apontou diversas falhas no contrato nº 

30/2014, sendo que este foi descontinuado após recomendação proferida em parecer de 

uma empresa que avaliou esta contratação.  

Como demonstrado, a quantidade de licenças e de Unidades de Serviço Técnico 

licitadas é muito superior ao contratado por outros órgãos da Administração Pública 

Federal, inclusive quando comparado com contratos já realizados pelo próprio MTb.  

 

b) Proporção de licenças mobile/web contratadas não segue o parâmetro 

recomendado pela própria fabricante da solução -  MicroStrategy 

 

Em documento intitulado “Solução de Business Intelligence para Controle e Prevenção 

à Fraude”, constante às folhas 45 a 59 do processo nº 46168.000243/2016-10, a empresa 

vencedora B2T informa que a quantidade sugerida pela fabricante MicroStrategy para 

um ambiente de produção de médio porte com 5.000 usuários web seria de 50 usuários 

mobile (1 usuário mobile para 100 usuários web, Anexo XVII). O Estudo Técnico 

Preliminar, entretanto, solicita 5.000 usuários mobile e 5.000 usuários web, em clara 

dissonância com o previsto pelo próprio fabricante da plataforma, a MicroStrategy.  

Ressalta-se que, nas contratações realizadas por outros órgãos, são utilizadas proporções 

superiores do que a prevista na licitação em análise: TRF4 possui 2 licenças mobile para 

1.100 licenças web (1 para cada 550); o MDIC possui 40 licenças mobile para 312 

licenças web (1 para cada 8); o SERPRO em 2014 solicita 20 licenças mobile para 3 

CPUs web (1 para cada 150) e, em 2015, 50 mobile para 3 CPUs web (1 para cada 60).  

A exceção a esta proporcionalidade é o DNIT, que solicita 2 CPUs mobile e 2 web (1 

para 1); ressalta-se que este foi o contrato utilizado como parâmetro na elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar do MTb, sendo a empresa vencedora do certame a mesma 

em ambas as contratações. 

Portanto, a proporção de licenças mobile e web não segue o parâmetro recomendado 

pela empresa MicroStrategy nem se assemelha a outras contratações realizadas na 

Administração Pública. 
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c) Estimativa de acesso simultâneo superior ao apresentado por outro órgão da 

Administração Pública 

 

Para estimar a quantidade de CPUs necessárias para atender 5.000 usuários, o MTb 

baseou-se apenas na recomendação da empresa MicroStrategy, que estima o acesso 

médio de 300 usuários simultâneos por CPU, o que representa em torno de 1.000 

usuários cadastrados.  

Entretanto, fazendo um paralelo com uma outra ferramenta muito mais utilizada no 

âmbito da Administração, verificou-se, em apresentação realizada na ESAF em 

04/11/2014 sobre o Tesouro Gerencial, ferramenta disponibilizada pelo Ministério da 

Fazenda em plataforma MicroStrategy, que o órgão informa a existência de 60.000 

usuários cadastrados e o acesso simultâneo de 1.000 usuários. Ou seja, para cada acesso 

simultâneo há 60 usuários cadastrados.  

Se utilizássemos esse parâmetro com a estimativa da MicroStrategy de suporte de 300 

acessos simultâneos por CPU, poderíamos prever um potencial cadastro de 18.000 

usuários, 3,6 vezes superior à necessidade mencionada de 5.000 usuários, conforme 

cálculo abaixo: 

300 acessos simultâneos por CPU X 60 usuários cadastrados para 1 acesso simultâneo 

300 X 60 = 18.000 (possibilidade de usuários para 1 CPU) 

Ou seja, a estimativa de CPUs necessárias à contratação do MTb não condiz com 

experiência existente na administração pública.   

 

d) Ausência de recursos humanos necessários à implantação e à manutenção da 

Solução de Tecnologia da Informação.    

 

Dispõe a IN nº 04/2014/SLTI/MP, em seu art. 12, inciso VI, que o Estudo Técnico 

Preliminar deve conter “avaliação e definição dos recursos materiais e humanos 

necessários à implantação e à manutenção da Solução de Tecnologia da Informação”.  

Em resposta ao Ofício nº 18.175/2016/CGTEM/DP/SFC-CGU, o qual solicitou detalhes 

acerca da conveniência, economicidade e razoabilidade da contratação em análise, o 

gestor se restringiu a responder, por meio da NT 20/2016 CGI/SPOA/SE/MTb, que “O 

Ministério não possui especialistas certificados na solução”. Além disso, no Estudo 

Técnico Preliminar, item 5.4 Memória de Cálculo, o gestor informa que “atualmente 

temos 6 (seis) pessoas na área técnica”, sem mencionar qual a disponibilidade de cada 

um para realizar as tarefas necessárias para a implantação da ferramenta.  
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No dia 08/02/2017, foi realizada reunião com os coordenadores da Coordenação-Geral 

do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional – CGSAP, com 

envio da ata para o MTb em 14/02/2017.  Nessa reunião, a CGSAP afirmou que não 

possui equipe suficiente para tratar das análises decorrentes dos resultados da 

ferramenta, e que não está ciente de como pensa a gestão superior do MTb sobre este 

assunto. Informou, também, que o pessoal disponível não possui conhecimento acerca 

da ferramenta contratada. 

Em e-mail datado de 05/04/2017, comentando a ata, o gestor acrescenta que “A empresa 

contratada disponibilizou curso para os integrantes da CGSAP aprenderem a 

manusear a ferramenta, os indicados pela gestão fizeram o curso. Mas de fato não há 

nenhum técnico atuando nisto com exclusividade até o momento. Salvo melhor juízo, o 

conhecimento adquirido no curso será perdido na medida em que nenhum técnico foi 

destacado ainda, para participar do projeto.”  

Já em reunião realizada com o gestor do contrato no dia 08/02/2017, com envio da ata 

para o MTb em 14/02/2017, este reafirmou que a equipe técnica da CGSAP está 

defasada, e que para lidar com este problema está lutando para conseguir funções e 

gratificações para que servidores se integrem a esse trabalho, aumentando a quantidade 

de servidores da CGSAP, ou trazendo pessoas de outras secretarias ou ministérios.  

Por fim, em resposta ao item 5 da Solicitação de Auditoria 201700114/003, o gestor 

demonstrou não saber quem foram os servidores capacitados na ferramenta 

MicroStrategy em trabalho realizado junto ao Serpro; trabalho este conjunto que, 

conforme já explicitado ao longo deste relatório, motivou a contratação desta ferramenta 

sem pesquisa de outras soluções análogas no mercado.  

Essa fragilidade de recursos humanos não se restringe à área técnica do Seguro 

Desemprego, mas também à área de tecnologia da informação, que foi objeto de 

apontamento desta CGU no Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão nº 246752 

da SPPE e do Acórdão do TCU nº 304/2011, o mesmo acórdão utilizado no despacho 

do Diretor de Emprego e Salário que recomenda a contratação de ferramenta de BI. 

Dispõe o Acórdão: 

313. Acrescente-se aos aspectos relatados, o fato de que o MTE não 

possui rotina de auditoria dos dados e dos sistemas informatizados 

propriamente ditos. Isso se deve principalmente ao fato de que o MTE 

não dispõe de equipe de informática própria. Este fato já foi relatado 

em diversos trabalhos anteriores do Tribunal, tendo sido inclusive 

objeto de determinações no sentido de que o Ministério estruturasse seu 

setor de informática (Acórdãos 2023/2005 e 2418/2006, ambos do 

Plenário).  
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314. Em que pesem as determinações do Tribunal, o Levantamento de 

Auditoria realizado no primeiro semestre de 2009 identificou a 

manutenção da situação, apontando que: ‘o Ministério deveria dotar o 

setor de informática de quadro permanente de pessoal que seja suficiente 

para realizar, de forma independente das empresas prestadoras de 

serviços, as atividades e ações de planejamento, definição, coordenação, 

supervisão e o controle das atividades de informática, para garantir o 

controle do MTE sobre o funcionamento do seu negócio e de suas 

atividades finalísticas’. 

328. Desse modo, torna-se clara a necessidade de o MTE adotar 

providências de forma a garantir que o órgão não fique na 

dependência exclusiva da Dataprev ou de qualquer outra empresa para 

executar as atividades inerentes ao PSD. 

 

Em trabalho mais recente, o Relatório de Auditoria Anual de Contas, exercício 2014 

(Relatório nº 201503438, Constatação 4.1.3.2), aponta que a Coordenação-Geral de 

Informática carece de aprimoramento de seus instrumentos de controle sobre a execução 

dos contratos de TI, fato recorrente e já tratado nas Notas Técnicas nº 2920/2009 e 

2923/2009 e nos Relatórios de Auditoria nº 201217335 e 201306076.  

Desse modo, resta evidente que a contratação de 2 CPUs e o registro de 5 pelo MTb 

desconsidera: i) a pequena quantidade de servidores na área técnica (seis, como 

mencionado anteriormente); ii) a inexistência de servidores capacitados e treinados no 

órgão para uso imediato de tal suíte de recursos, o que impossibilita a utilização da 

quantidade de licenças contratadas no curto prazo; iii) a defasagem da equipe técnica da 

CGSAP, responsável por tratar das análises decorrentes dos resultados gerados pela 

ferramenta; e, iv) a dependência do Ministério do Trabalho com relação a empresas para 

executar atividades inerentes ao Programa Seguro Desemprego 

 

e) Baixa quantidade de acessos nos primeiros meses de contratação da ferramenta. 

 

Em resposta ao item 4 da Solicitação de Auditoria 201700114/003, o gestor 

encaminhou, por meio do Memorando nº 109 CGI/SPOA/SE/MTb, de 21/02/2017, 

relatório de acessos diários, compreendendo os dias 19/01/2017 a 20/02/2017, no qual 

informa a quantidade de 1.748 acessos neste período, que estão concentrados nos dias 

10 a 17/02, com 88,2% dos acessos, como demonstrado na figura a seguir.  
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Figura – Imagem extraída do Relatório de Acessos Diários, apresentando o quantitativo de acessos 

por dia no período de 19/01/2017 a 20/02/2017. 

 

Fonte: Memorando nº 109 CGI/SPOA/SE/MTb. 

Da análise desse relatório, observa-se que, apesar de haver um grande número de 

usuários cadastrados, há pouca utilização do sistema. Inclusive, nos dias com a maior 

quantidade de acessos, a quantidade ficou distante da quantidade recomendada de 

acessos por CPU, que é de 300 usuários concomitantes. Ou seja, mesmo que os 368 

acessos tivessem ocorrido no mesmo momento, uma CPU seria capaz de atender a esta 

demanda.  

Posteriormente, em resposta ao item 1 da solicitação de auditoria nº 201700114/04, o 

gestor apresenta os resultados para o período de 20/02/2017 a 10/03/2017. Nesse 

intervalo de tempo, verificou-se um incremento no número de acessos, chegando a 

4.286. Entretanto, a quantidade de acessos diários permaneceu inferior a 300.  

Nesse contexto, resta evidente que, de acordo com a quantidade de acessos diários, não 

é necessária a contratação de mais de 1 CPU, o que resulta na subutilização das licenças 

para duas CPU já adquiridas e a caracterização da aquisição dessas licenças como uma 

compra antieconômica. Não obstante à baixa demanda inicial identificada, o Ministério 

do trabalho disponibilizou, em 07/06/2017, uma ferramenta de consulta ao Abono 

Salarial em duplicidade a serviço já prestado pela Caixa Econômica Federal e pelo 

Ministério do Trabalho, como abordado em item a seguir.  

 

f) Previsão de utilização de ferramenta por usuários com perfil de acesso 

inadequado ou sem vínculo com o Ministério do Trabalho. 

 

Em resposta ao item 13 da Solicitação de Auditoria nº nº 201700114/01, o qual solicita 

“Encaminhar a lista de perfis de acesso e usuários que terão acesso às licenças 
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adquiridas previstas no contrato”, o gestor encaminhou, em 31/01/2017, por meio do 

Memorando nº 74 CGI/SPOA/SE/MTb, a lista de usuários cadastrados no Sistema do 

Seguro Desemprego e que possuíam os seguintes critérios: 1) situação do agente igual a 

“credenciado”; 2) indicador do sistema igual a “Dataprev”; e 3) tipo de posto do agente 

igual a: a) Caixa; b) MTe; c) Sine Estadual; d) Sine Municipal; ou e) Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego - SRTE, os quais apresentaram quantitativos dispostos 

a seguir: 

Quadro 05 – Quantidade de usuários cadastrados no Seguro Desemprego que terão acesso às 

licenças adquiridas, por perfil de usuário. 

Agente Quantidade de 

Usuários 

Cadastrados 

% 

Caixa Econômica Federal 1.132 9,9% 

Ministério do Trabalho 1.188 10,4% 
Unidade Móvel Fiscalização do Trabalho                                                                                                                 755 6,6% 

Atendimento ao Trabalhador 158/DF 92 0,8% 

CGSAP 54 0,5% 

Outros MTE 39 0,3% 

Dataprev                                                                                                                                               164 1,4% 

Departamento de Policia Federal/DPF/DF                                                                                                             61 0,5% 

Outros Órgãos 23 0,2% 

SINE Estadual  6.048 52,7% 

SINE Municipal  1.057 9,2% 

SRTE 2.048 17,9% 

Total  11.473  
Fonte: planilha UsuariosAtivosSD encaminhada em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700114/01. 

Preparado pela equipe de auditoria. 

Depreende-se destas informações que a maioria dos usuários cadastrados fazem parte 

das Agências do Sistema Nacional de Emprego – SINE e das Unidades Móveis do 

Trabalhador (7.860, ou 68,5%). Em apresentações realizadas pela empresa contratada e 

em entrevista com os gestores do MTb, constatou-se que os usuários do SINE e das 

Unidades Móveis do Trabalhador devem utilizar a ferramenta somente para consultar se 

determinado CPF está ou não bloqueado no Sistema de Seguro Desemprego.  

Para este tipo de acesso (nível operacional com transações em tempo real), o modelo 

recomendado de transação é o Online Transaction Processing ou Processamento de 

Transações em Tempo Real (OLTP), com a inclusão da informação produzida pelas 

ferramentas de inteligência (solução MicroStrategy contratada) nos bancos de dados 

acessados pela operação.  

Ou seja, é muito mais ineficiente, do ponto de vista computacional e do gerenciamento 

de recursos computacionais, o operador do SINE realizar uma transação On-Line 

Analytical Processing (OLAP) envolvendo o carregamento de toda a base de dados do 

Seguro-Desemprego, em um ambiente com replicação de bases possivelmente 
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desatualizadas, do que realizar uma simples consulta SQL (SELECT) buscando a 

informação sobre um CPF na base do Sistema de Seguro-Desemprego em tempo real. 

Em entrevista realizada no dia 08/02/2017, a Contratada mencionou que as consultas 

disponibilizadas para acesso das unidades de atendimento poderiam ser feitas por Web 

Service, mas que, como este serviço não está disposto no contrato, é disponibilizado por 

meio da ferramenta MicroStrategy. Ou seja, outras tecnologias poderiam ser utilizadas 

para atingir o objetivo proposto pelo Ministério para o acesso dos usuários do SINE e 

das Unidades Móveis do Trabalhador, o que poderia reduzir o custo da contratação. 

Inobstante, como já informado ao longo deste relatório, sequer foram avaliadas 

alternativas no processo de contratação.   

Além disso, foram cadastrados usuários não mencionados no Termo de Referência da 

contratação, como agentes da Caixa Econômica Federal, Dataprev, Departamento de 

Polícia Federal, entre outros (1.380 ou 12,0%). Essa inclusão foi realizada sem a devida 

análise dos possíveis riscos associados à concessão do acesso a informações de bancos 

de dados com informações pessoais sigilosas.  

Esta ressalva foi corroborada em reunião realizada no dia 08/02/2017 com os 

responsáveis pela CGSAP, que demonstraram ressalva quanto à utilização da 

ferramenta, principalmente pelo SINE, pois cada SINE possui uma estrutura 

diferenciada (servidores ou empresa que presta serviço). Os técnicos da referida área 

demonstraram preocupação quanto ao desenho dos perfis de acesso às informações, os 

quais relataram não terem participado desta definição. Já o gestor do contrato informou 

que ainda está sendo analisada a forma como será implantada a participação dos agentes 

credenciados na ponta. Estas informações reforçam os riscos já apontados pelo Acórdão 

nº 304/2011 – TCU, transcritos a seguir: 

249. Apesar das atividades descritas, como visto, não há Política de 

Controle de Acesso - PCA formalmente aprovada que estabeleça o modo 

pelo qual o acesso aos sistemas de informação do Ministério será 

concedido e revogado. A inexistência de PCA pode causar inúmeros 

problemas em uma organização, como os que serão descritos a seguir: 

a) não estão estabelecidos procedimentos formalizados para concessão e 

revogação de acesso aos sistemas; 

b) falhas no gerenciamento de senhas dos usuários; 

c) falta de conscientização de usuários quanto à confidencialidade de 

senhas; 

d) risco de que as informações sofram acesso e modificação não 

autorizados. 
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(...) 

251. Com isso, diminui as fragilidades dos sistemas de informática, as 

quais podem ser exploradas com a intenção de fraude ou favorecimento 

de pessoas, como, por exemplo, na área de análise de recursos relativa 

ao Seguro-Desemprego.”  

Em suma, estão cadastrados usuários que colocam em risco a segurança da informação 

de diversos dados utilizados no projeto. Além disso, a inclusão de vários usuários da 

plataforma do Seguro-Desemprego, sem a devida análise de seu papel no projeto 

antifraude, desconsidera a função primordial de uma solução de Business Intelligence, 

que é direcionada para equipes de inteligência negocial em nível tático e estratégico, e 

não para todo um órgão e seus servidores (e colaboradores) que atuam em âmbito 

operacional.  

 

g) Teste de estresse apresentado pela empresa MicroStrategy utiliza parâmetros 

incompatíveis com a realidade do projeto 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700114/003, o gestor encaminhou, por 

meio do Memorando nº 109 CGI/SPOA/SE/MTb, um documento contendo o teste de 

estresse da solução MicroStrategy. Ao verificar esse documento, nota-se que a 

configuração do teste não refletiu as reais necessidades operativas do MTb. Esse 

documento descreveu os testes realizados da seguinte forma:  

Os testes são baseados em um script que simula 5000 usuários e faz de 

forma aleatória até 3 operações na ferramenta: Logar (100% dos 

usuários), navegar (10% dos usuários) e executar documentos, 

dashboards e relatórios (10% dos usuários). 

Os artefatos executados apenas uma vez, tem seu tempo estimado de 

processamento em 1 (um) minuto, sendo seu tamanho médio de 4Mb, 

equivalente a uma planilha excel de 65.000 linhas com 10 colunas. 

Em outras palavras, o teste simula o acesso simultâneo de 5.000 usuários, dos quais 500 

estão navegando, 500 executam documentos, 500 realizam 2 relatórios de banco de 

dados e dashboards, sendo que os artefatos executados equivalem a uma planilha de 

65.000 linhas e 10 colunas. Ressalta-se que essas operações são realizadas 

simultaneamente.  

Com isso, ao simular operações com elevada quantidade de acessos simultâneos e com 

artefatos complexos, o referido teste chega à seguinte conclusão:  
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A quantidade máxima de usuários no ambiente simulado para esta 

configuração de hardware, software e projeto pode ser resumida da 

seguinte forma: 

1 – Ambiente com duas CPUs 

Até 3600 usuários ativos, possibilitando 5% de concorrência desses 

usuários 

2 – Ambiente com 5 CPUs 

Até 7000 usuários ativos, possibilitando 5% de concorrência desses 

usuários 

Conclusão com base em dados fornecidos pelos log’s das ferramentas 

diagnotic monitor (microstrategy) e performance monitor (Windows) 

submetidos a planilha de sizing da MicroStrategy. 

Em que pese o referido memorando informar a existência de 16.462 usuários 

cadastrados na ferramenta, a análise proferida no item “e) Baixa quantidade de acessos 

nos primeiros meses de contratação da ferramenta” desta constatação demonstra que, até 

o dia 10/03/2017, houve o acesso de no máximo 368 usuários em um único dia. Esse 

período, que engloba os 4 primeiros meses desde a instalação das Plataformas 

MicroStrategy, equivale a um terço do tempo previsto no Contrato 28/2016.  

Vale ressaltar que o teste de estresse simula o acesso simultâneo de 5.000 usuários à 

ferramenta, enquanto os 368 usuários poderiam ter acessado a ferramenta a qualquer 

momento.  

Ao analisar o resultado do teste de estresse, mesmo utilizando artefatos complexos, fica 

evidente que a quantidade de 2 CPUs seria suficiente para atender à demanda atual, pois 

em um único dia não se tem mais do que 368 usuários acessando a ferramenta, 

quantidade muito inferior ao limite de 3.600 usuários ativos (em contraste com usuário 

cadastrado) recomendado pelo teste realizado para um ambiente com 2 CPUs, 

quantidade já instalada pelo Contrato nº 28/2016.  

Com vistas a aprofundar essa análise, a CGU solicitou ao Diretor de Tecnologia da 

Informação do MTb, em 13/04/2017, o acesso aos logs de utilização da solução no 

MTb. O log de acesso enviado apresentava dados de 17 de janeiro de 2017 a 13 de abril 

de 2017. Pela análise dos logs, constatou-se que foram realizadas 32.784 operações 

utilizando as licenças adquiridas da solução MicroStrategy. Destas, 30.460 (92,9%) 

foram Consulta Requerimentos Bloqueados (Capa) e Consulta Requerimentos 

Bloqueados (Resultado Consulta). Essas operações solicitam a inclusão de um 

parâmetro (CPF ou número do requerimento, figura abaixo) e retornam um resultado de 

1 linha e 5 colunas (status, requerimento, PIS, requerente e CPF, figura abaixo). Dessas 

consultas, 14.527 (47,7%) foram consultas vazias ou com a inclusão do número 0.  
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Figura – tela de acesso para consulta de requerimentos bloqueados. 

 

Figura – tela exemplo do resultado de consulta de requerimentos bloqueados. 

 

Isto é, a análise dos logs apresenta artefatos com características distintas das utilizadas 

no teste de estresse, quais sejam: consultas que resultam em um artefato de 1 linha e 5 

colunas, ao invés de 45.000 linhas e 10 colunas. A utilização de artefatos mais simples 

no teste de estresse tornaria o processamento de informações mais célere, o que 

aumentaria a quantidade de usuários ativos e consultas concorrentes por CPU. Como 

corolário, essas evidências demonstram que o atual projeto parece não requerer sequer 

uma única CPU.  

Dessa maneira, conclui-se que o teste de estresse da solução deveria ter utilizado 

parâmetros reais de uso do MTb, o que levaria a um correto planejamento do 

dimensionamento da solução, levando a uma economia na aquisição de licenças do tipo 

CPU.  
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h) Disponibilização de ferramenta de consulta do Abono Salarial em duplicidade 

com serviço já prestado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do 

Trabalho 

 

Em 07/06/2017, o Ministério do Trabalho encaminhou informe a respeito de consulta de 

Abono Salarial por meio do link http://verificasd.mtb.gov.br/abono/ enviado pelo e-mail 

verificasd@mte.gov.br. Tanto o e-mail quanto o link “verificasd” são informados na 

Circular nº 09, de 9 de fevereiro de 2017, pela Coordenação-Geral do Seguro-

Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional. Esta circular dispõe sobre 

bloqueios preventivos do benefício do Seguro-Desemprego decorrentes dos trabalhos 

realizados com a ferramenta MicroStrategy. Além desta circular, o próprio código fonte 

da página de consulta do Abono Salarial informa que esta consulta está em plataforma 

MicroStrategy (figuras a seguir).  

Nesse contexto, identifica-se que a consulta disponibilizada a respeito do Abono 

Salarial utilizando a ferramenta MicroStrategy é desnecessária, pois essa mesma 

consulta também pode ser realizada pelo site da Caixa Econômica Federal e pelo portal 

do próprio Ministério do Trabalho, demonstrando que tal funcionalidade foi 

disponibilizada em duplicidade (figuras a seguir). 

Figura – tela de acesso para consulta do abono salarial, com código fonte direcionado para 

ferramenta MicroStrategy 
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Figura – tela com resultado do acesso ao link mencionado no código fonte  

 

Figura – tela de acesso para consulta do abono salarial pelo site da Caixa 

 

Figura – tela de acesso para consulta do abono salarial pelo site do Ministério do Trabalho 
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Por todo exposto, conclui-se que o planejamento da contratação ignorou recomendações 

da IN nº 04/2014/SLTI/MP ao não realizar a análise de projetos similares realizados por 

outros órgãos da Administração Pública e de outras soluções disponíveis no mercado, 

incluindo possibilidades de utilização de soluções públicas e livres.  

Além disso, a equipe de planejamento não seguiu a proporção das licenças licitadas 

recomendada pela própria fabricante da solução e nem considerou a disponibilidade de 

recursos humanos necessária para implantação, manutenção e gestão da referida 

ferramenta. Por fim, essas fragilidades culminaram no hiato encontrado entre a 

quantidade contratada e a quantidade necessária de licenças. Dessa forma, resta evidente 

que as referidas falhas prejudicaram a correta quantificação dos objetos licitados, 

provocando seu consequente superdimensionamento. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Planejamento da contratação ineptamente elaborado que não refletiu as reais 

necessidades do órgão em virtude da não realização dos seguintes levantamentos 

recomendados pela IN nº 04/2014/SLTI/MP: análise de projetos similares realizados por 

outros órgãos ou entidades da Administração Pública; levantamento de demanda; e 

avaliação das necessidades da infraestrutura tecnológica e de recursos humanos;  

Fragilidades já identificadas em trabalhos anteriores que não foram consideradas na 

análise de riscos apresentada pela equipe de planejamento da contratação; 

Concessão de acesso à ferramenta contratada sem o devido estudo acerca da segurança 

das informações disponibilizadas; e  

Ausência de parecer da área técnica quando da aquisição de novas licenças e por meio 

de teste de estresse sem correlação com a situação atual de uso da ferramenta. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 com a 

descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria. Em 07/07/2017, por meio do 

Ofício nº 171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou 

a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente 

sobre o item 5 – Descrição Sumária, letra h”.  

Dessa forma, a única manifestação apresentada refere-se ao item h da constatação 

corrente “Disponibilização de ferramenta de consulta do Abono Salarial em duplicidade 

a serviço já prestado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Trabalho”, que 

segue (grifos acrescidos): 
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3. Neste sentido, informa-se que, no mês de junho passado, com a proximidade 

do final do pagamento do calendário 2016/2017, relativo à Relação Anual de 

Informações Sociais - RAIS 2015, e considerando-se o elevado número de 

trabalhadores ainda a sacar seu benefício, o Ministério do Trabalho identificou 

a necessidade de disponibilizar uma consulta no seu portal de serviço para 

melhor informar ao trabalhador quanto ao seu direito ao Abono Salarial deste 

calendário (ano base 2015). 

4. Dessa forma, considerando-se que o Banco do Brasil não disponibiliza tal 

consulta e que a existente no site tanto da CAIXA depende de cadastro prévio 

por parte do trabalhador e geração de senha, o Ministério entendeu viável 

disponibilizar um meio de consulta mais simplificado e mais célere, que o 

disponibilizado pela CAIXA, no intuito de facilitar o acesso do trabalhador às 

informações e, consequentemente, ao benefício. Isso, porque a consulta 

disponibilizada no site do Ministério foi desenvolvida especificamente com os 

dados dos beneficiários do período em questão, o ano base 2015, e com critérios 

de busca mais simplificados, conforme disponibilizado também no período de 

prorrogação do pagamento do Abono referente ao exercício 2014. 

5. Ante a constatação da necessidade, a Coordenação-Geral do Seguro-

Desemprego e Abono Salarial solicitou à SPPE, a realização do serviço, a qual, 

mediante sua concordância, solicitou o serviço à empresa B2T, por meio do 

contrato MTb de n° 04/2017. A solicitação teve como objetivo a construção de 

um Data Mart para subsidiar a construção de um portal público para que o 

trabalhador possa consultar se o Abono Salarial ano-base 2015 está disponível 

para saque. Além disso, também foram elaborados painéis e relatórios 

gerenciais para monitorar os acessos ao portal feitos pela população, de forma 

a melhorar a publicidade desta iniciativa do Ministério do Trabalho. 

6- Como subsídio para a execução deste trabalho, foi disponibilizado pela 

Coordenação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial arquivo contendo os 

beneficiários (NIS, CPF, Nome e Data de Nascimento) do Abono Salarial não 

pago, referente ao Exercício 2016/2017. De posse deste arquivo, o trabalho 

executado pela contratada foi:  

a. Carga dos dados de Abono Salarial Não Pago do arquivo para uma tabela 

persistida em banco de dados; 

b. Realização do cruzamento dos dados carregados com os dados da RAIS 2015, 

buscando o CNPJ do último vínculo do empregado; 

c Realização do cruzamento dos dados carregados com os dados da Pessoa 

Física e Pessoa Jurídica da Receita Federal; 
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d. Criação de um portal público, a partir da plataforma Microstrategy, para 

consulta por PIS, CPF e Data de Nascimento a ser disponibilizado para acesso 

de toda a população; 

e. Criação de painéis e relatórios de monitoramento das consultas realizadas, 

com o objetivo de aprimorar os meios de divulgação do portal, pois o 

calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/PASEP será encerrado no dia 

30 de junho de 2017 e com a expectativa de aproximadamente 1.600.000 abonos 

salariais disponíveis para saque. 

7- Voltando à necessidade constatada de se desenvolver outro meio de consulta, 

ressalte-se que a Caixa Econômica dispõe de uma consulta em que o 

trabalhador deverá fazer primeiro um cadastro para geração senha. Esse 

cadastro permite inclusive que o trabalhador possa visualizar o valor do abono, 

o que não ocorre na consulta no site do Ministério, opção esta adotada por 

medida de segurança pessoal do trabalhador. 

8. A consulta que foi disponibilizada pelo Ministério do Trabalho exige somente 

a digitação do número do PIS e a data de nascimento ou a digitação do CPF e 

da data de nascimento apresentando como resultado as informações constantes 

da tela a seguir exemplificativa. 

9. Nesse sentido, o Ministério pensou na possibilidade de disponibilizar uma 

consulta descomplicada e de fácil acesso em função do prazo do saque que 

estava previsto para terminar no dia 30 de junho de 2017. (...) 

11- Dessa forma, verifica-se que foram criadas em tempos diferentes, com 

finalidades diferentes, duas consultas em links específicos dentro de um mesmo 

domínio, verificasd.mtb.gov.br. Percebe-se portanto, que a ferramenta 

MicroStrategy utilizada para fazer tais consultas, encontra-se no domínio 

"verificasd", que foi criado pela então Coordenação-Geral de Informática do 

Ministério do Trabalho. 

 

Em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor encaminhou, por meio do 

Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o Relatório Técnico e Operacional 

elaborado pela Dataprev, a pedido do Ministério do Trabalho, com a seguinte 

justificativa ao presente item:  

“O sistema de Detecção e Prevenção à Fraude do Seguro-Desemprego do 

Ministério do Trabalho MTb (Antifraude) atua, principalmente, nos seguintes 

focos: 
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a) Avaliação das solicitações do seguro-desemprego por meio dos 

requerimentos dos trabalhadores; 

b) Na integração e avaliação da qualidade dos dadas dos requerimentos e dos 

cadastros utilizados no processo de validação; 

c) Na detecção, avaliação e confirmação dos indícios de fraudes no seguro-

desemprego; 

d) No acompanhamento da produtividade e monitoramento dos agentes e 

atendentes aos trabalhadores, em todos os pontos de atenção ao trabalhador. 

Seguindo recomendações internacionais de sistemas antifraudes, sejam eles com 

utilização de dados (Big Data) ou os tradicionais, baseados apenas em 

denúncias ou descobertas contábeis/ financeiras, um dos atores principais e que 

devem ser permanentemente monitorados são as pessoas que participam de todo 

processo em exame. Vale destacar que na “Nota Informativa N° 11  

2017/CGI/SPOA/SE/MTb", anexa a resposta da "Solicitação de Auditoria n° 

201700114/003”, estão destacados os principais motivos para este 

monitoramento, com ênfase nas recomendações do TCU. 

Visando garantir o sucesso e a completude do projeto Antifraude do Seguro-

Desemprego do MTb, uma das premissas básicas do projeto é o monitoramento 

de TODAS as pessoas envolvidas no processo, conforme apresentada no 

diagrama do processo a seguir: 

Para tornar mais claro o entendimento deste processo, observa-se que a 

solicitação do Seguro-Desemprego do trabalhador é monitorada desde a sua 

criação até o pagamento ou bloqueio de seu benefício. Este processo, como 
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definido pela Coordenação do Seguro-Desemprego da SPPE, e normalizado 

pelas circular N° 9, de 1° de fevereiro de 2017 pela Coordenação-Geral do 

Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional, é 

fundamental para o acompanhamento e monitoramento de TODOS os 

agentes/atendentes do trabalhador. Assim, podemos garantir que todos os 

possíveis pontos de eventuais falhas no processo de detecção e prevenção à 

fraude estão cobertos, evitando assim, pagamentos fraudulentos e danos ao 

erário. 

Dessa forma, dentro da plataforma Antifraude, cada usuário possui um usuário 

e senha únicos por 2 motivos: 

a) Por segurança: pois eles acessam o sistema e fazem consultas sobre dados do 

seguro desemprego, não podendo existir a possibilidade de se ter um usuário 

único para todos acessarem. O usuário e senha únicos garantem o sigilo da 

informação, já que os agentes assinam um termo de confidencialidade. 

b) Para monitoramento dos agentes: cada acesso e consulta realizados são 

registrados armazenando informações, como por exemplo: Data/Hora do 

acesso; IP de Acesso; CPF ou Requerimento Consultado. 

Outro fato importante deste acompanhamento e monitoramento é que dos 

34.060 requerimentos bloqueados, até o dia 01 de agosto de 2017,  2.314 

agentes estão envolvidos com estes requerimentos. Embora estes agentes 

possam não estar diretamente envolvidos com a fraude, precisam ser 

acompanhados e monitorados constantemente. Outro fator não menos 

importante é que estes 2.314 agentes estão presentes em 789 pontos de 

atendimento ao trabalhador. Esta variedade e espalhamento territorial é mais 

um fator importante e determinante que conclui pela necessidade de monitorar 

todos os agentes, todos os postos, pois a fraude pode ser motivada e realizada 

em todos os lugares, municípios e postos de atendimento. A Imagem abaixo, 

extraída do sistema Antifraude, identifica os 5 agentes com maior número de 

requerimentos fraudulentos. 

[Suprimida tabela que lista nome de agentes, seu código, nome do posto, 

quantidade de requerimentos bloqueados e quantidade de parcelas previstas em 

virtude de sigilo legal.] 

A tela a seguir apresenta a quantidade de usuários monitorados, a quantidade 

de acessos jé realizados e os acessos realizados, individualmente, pelos agentes 

monitorados, atualizado no dia 01/08/2017: 
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Para exemplificar a imponência do cadastramento, acompanhamento da 

produção e monitoramento dos acessos ao sistema Antifraude, serão ilustrados 

dois estudos de caso a seguir. 

CASE 01 - Monitoramento dos Usuários: 

Na tela a seguir, observa-se que o agente “35******-6 D. C.” já possuía 18 

requerimentos bloqueados por fraude. Em função do sistema de monitoramento 

aplicado ao sistema de “Consulta aos requerimentos bloqueados”, foi 

identificado que esse agente consultou, em um intervalo curto de tempo, um 

total de 272 requerimentos na plataforma Antifraude MicroStrategy. Estes 

acessos, estatisticamente, caracterizam um comportamento inapropriado para 

este agente, comportamento este que aciona, tempestivamente, um alerta que é 

verificado pela área do seguro-desemprego e, após analisar esses 

requerimentos consultados, identificou-se mais 72 requerimentos fraudulentos. 

 [Suprimida tabela que lista nome de agentes, seu código, quantidade de 

acessos, quantidade de consultas, hora da conexão, parâmetro, máquina de 

acesso, resposta do parâmetro em virtude sigilo legal] 

Todo este processo de monitoramento ocorre para todos os mais de 16 mil 

agentes cadastrados no sistema: todos estão sendo monitorados e suas consultas 

realizadas dentro da plataforma formam uma base para identificação de 

requerimentos com indícios de fraudes e de comportamentos inapropriados que 

levam a novos indícios de fraudes no seguro-desemprego, que são detectados 

por meio de técnicas de reconhecimento de padrões. Além disso, todas 

informações de acesso e consultas realizadas são registradas para posteriores 

auditorias e também para apoiar nas operações da Policia Federal. 
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CASE 02 - Análise de Vínculos: 

A solução Antifraude identificou que l agente estava dando entrada em 

requerimentos fraudulentos sempre no fim da tarde ou à noite. O que foi 

observado é que estes requerimentos foram cadastrados a partir de um 

computador com placa de rede diferente da placa do computador utilizado por 

esse mesmo agente no período da manhã, período no qual o mesmo dava 

entrada em requerimentos legítimos. 

Após uma análise mais aprofundada foi possível identificar a partir do Link 

Analysis que, além desse agente, tinham mais dois agentes utilizando a mesma 

placa de rede para dar entrada em requerimentos em um horário suspeito, 

conforme mostra a figura abaixo: 

 

Como todos requerimentos fraudulentos estavam sendo inseridos a parir de uma 

placa de rede específica e normalmente cerca de 15 a minutos depois do término 

de expediente do agente no posto de atendimento, a equipe de analistas do MTb 

verificou o IP de acesso e ficou constatado que o local fica bem próximo ao 

posto de atendimento. 

Abaixo segue suposto endereço de onde são inseridos os requerimentos 

fraudulentos. Chegou-se a esse endereço após consulta do IP no site 

http://geoip.s12.com.br/ que nos deu latitude e longitude do local, que utilizou-

se no Google maps. 
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[Suprimido mapa que apresenta endereço de onde supostamente são inseridos 

requerimentos fraudulentos em virtude de sigilo legal] 

Após as análises realizadas, utilizando as evidências geradas pelo Link 

Analysis, verificação da base de monitoramento de acessos do MicroStrategy e 

cruzamento com as bases do SD, foram identificados e bloqueados um total de 

8.025 requerimentos fraudulentos inseridos apenas por esses três agentes. Desse 

total, 1.309 requerimentos bloqueados foram inseridos utilizando apenas a 

placa de rede no endereço destacado acima. 

Diante do exposto, avaliamos que: 

Considerando o processo de atuação definido pelo Ministério de Trabalho para 

a detecção e combate a fraudes no Programa Seguro-Desemprego, a partir do 

qual os agentes da rede de atendimento são atores ativos, no sentido de 

retroalimentar o sistema antifraudes com análises, ao mesmo tempo em que seu 

comportamento é monitorado durante essa atuação (Ref. CIRCULAR N° 9, de 

1° de fevereiro de 2017); 

Considerando o uso das informações disponíveis na ferramenta para o apoio à 

gestão operacional na rede de atendimento, no qual os gerentes das agências de 

atendimento podem ter acesso aos dados e acompanhar a execução do 

Programa sob sua responsabilidade; 

Considerando que os dados relativos ao uso dos sistemas transacionais, 

mantidos pela Dataprev, indicam em torno de 5.5 mil usuários ativos 

diariamente na rede de atendimento; 

 

Figura 2 Painel de Monitoramento do Atendimento em Sistemas Transacionais 
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Considerando que, conforme o fornecedor da ferramenta, o uso estimado para 

cada "CPU" licenciada é de cerca de 1.000 usuários (Ref. Nota de Auditoria 

201700114/002, Pág. 4/Parág. 1 ); 

Considerando os preços unitários por usuário apresentados pelo fornecedor, 

conforme a tabela abaixo, e o número de usuários que já utilizaram a 

ferramenta, que alcançaria um total de R$ 55 milhões; 

 

É possível concluir que no uso pleno do sistema antifraude, com abrangência 

de toda a rede de atendimento, o número de 5 CPUs licenciadas apresenta-se 

vantajoso para o MTb. 

Não obstante estas considerações, conforme Nota lnformativa n°. 

11/2017/CGI/SPOA/SE/MTb, constante do Memorando n°. 109 

CGI/SPOA/SE/MTb, mister destacar ainda que: 

“A partir do triângulo da fraude, outra teoria introduziu o “diamante da 

fraude”. 

Nesse modelo, a nova aresta é a capacidade. Isso significa que para a 

fraude ocorrer, além dos fatores do triângulo da fraude, o transgressor 

precisa ter as habilidades pessoais e técnicas para cometer a fraude. 

Assim, a pressão é a causa-raiz da fraude, que leva o indivíduo a 

racionalizar e buscar uma oportunidade, e quando esse cenário está 

montado, bastaria a capacidade do indivíduo para a fraude ocorrer. 

De acordo com o texto acima, retirado do REFERENCIAL DE 

COMBATE A FRAUDE E A CORRUPÇÃO da TCU, é importante que 

todas as ações dos usuários do sistema de seguro desemprego sejam 

monitorados, apresentando assim a estimativa inicial de 8.000 (oito mil 

usuários) e uma realidade de mais de 15.000 (quinze mil) já 

cadastrados. 
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A plataforma antifraude MicroStrategy segue o licenciamento do 

Microstrategy Server. E apesar de alguns produtos não serem 

utilizados por todos os agentes, como a análise de vínculos, o restante 

da plataforma faz parte da análise de utilização e comportamento de 

todos os agentes e servidores que se relacionem de alguma forma com o 

Seguro Desemprego. 

Ainda, de acordo com 0 Referencial da TCU, os cinco mecanismos de 

combate à fraude: prevenção, detecção, investigação, correção e 

monitoramento. A cada mecanismo foi associado um conjunto de 

componentes que contribuem direta ou indiretamente para o alcance do 

seu objetivo. Por sua vez, vinculado a cada componente, foi associado 

um conjunto de práticas. As práticas são o detalhamento das atividades 

no seu nível mais operacional. "(...) 

Resta considerar razoável ainda o fato de o modo de licenciamento por CPU 

ter possibilitado ao MTb o cadastro de um número maior de usuários, sem 

necessariamente aumento do custo, otimizando o uso compartilhado da 

ferramenta, inclusive com possibilidade de disponibilização de informações ao 

público em geral através da internet, quando lhe convier, a exemplo do que 

ocorrera com o a fiscalização implantada em face do Abono Salarial. 

Por fim, não nos parece adequada a conclusão do Relatório de Auditoria em 

comento no sentido de que os quantitativos registrados na Ata de Preços n°. 

26/2016, uma vez que o item 6.1 do Edital preconiza que: "A tabela acima 

apresenta uma estimativa de consumo, sem garantia de consumo mínimo”. 

Destarte, considerando que uma das hipóteses para utilização do registro de 

preço é justamente quando a Administração, pela natureza do objeto, não tem 

possibilidade de definir previamente o exato quantitativo da sua demanda, não 

temos como concluir que houve qualquer irregularidade no quantitativo 

estimado da ata de registro de preço. 

Outro ponto que carece de reanálise é a conclusão de que as licenças estariam 

superdimensionadas em face do comparativo com outros órgãos, inclusive, para 

as licenças mobile/web, posto que, a luz do já apresentado, a Solução de BI 

Antifraude não é estruturada para atuar como uma licença de BI comum, ou 

seja, sem a necessidade de atuação na ponta. Esta diferença de requisito e de 

alcance é justamente o que torna eminentemente necessário um quantitativo 

de licenças por CPU capazes de efetivamente estruturar o 

processo/necessidade do MTb. 
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O licenciamento da solução Microstrategy se dá baseado em características 

técnicas e exigências do projeto. O comparativo entre licenciamento por CPU 

ou por usuário nomeado, considerando apenas o aspecto financeiro, deve ser: a 

partir de 500 usuários é financeiramente melhor comprar uma CPU. Basta 

dividir o valor da CPU pelo valor do usuário nomeado. 

Uma CPU, aproximadamente, suporta 1.000 usuários ou aproximadamente 

novamente, 300 usuários simultâneos. Veja que isso se trata de um valor 

aproximado, pois, para se determinar a quantidade de acessos suportados pela 

CPU devem ser considerados diversos aspectos, dentre eles: arquitetura de 

infraestrutura, complexidade das consultas, volume de registros comportamento 

da aplicação, utilização ou não de Hadoop. 

O licenciamento é claro, para cada usuário mobile ou para cada usuário web, 

obrigatoriamente deve-se ter um usuário server. Caso seja o mesmo usuário 

(web e mobile) basta um usuário server. Exemplo: a) João é um usuário web e 

Maria é uma usuária mobile, devem existir 2 servers. b) João é um usuário web 

e mobile, devem existir l server. 

O projeto MDIC (citado no Relatório CGU n° 201700114) mostra bem isso, 40 

usuários Mobile, 312 web e 10 Architects levam a 362 servers. 

Isto posto, resta-nos concluir que não houve superdimensionamento da 

quantidade de licenças de Plataformas Microstrategy e de Unidades de Serviços 

Técnicos, no âmbito dos Contratos n. 28/2016 e 04/2017 e nem muito menos na 

Ata de Registro de Preço n°. 26/2016. 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, uma 

manifestação, a qual requer no que tange às atribuições da equipe de auditoria: 

b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este 

petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se requerendo que 

a CGU supra as omissões apontadas, respondendo ponto a ponto acerca da 

perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" 

do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das 

afirmações constantes no Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a 

supervisão ministerial. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Dado o grande número de informações da presente constatação, a análise da 

manifestação da unidade examinada será realizada por temas. Com relação ao item h 
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“Disponibilização de ferramenta de consulta do Abono Salarial em duplicidade com 

serviço já prestado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Trabalho”, a 

solicitação de serviço à empresa B2T para a “construção de um Data Mart para 

subsidiar a construção de um portal público” corrobora as evidências já apresentadas 

de superdimensionamento da contratação. Como informado anteriormente, uma 

consulta similar à desenvolvida pela B2T já é disponibilizada no portal do próprio 

Ministério do Trabalho. Em que pese o link tratar do exercício 2015/2016, uma simples 

consulta SQL e a atualização de bancos de dados seria suficiente para sanar esta 

demanda urgente. Novamente, a utilização de ferramenta de Business Intelligence não 

se faz necessária para atender a esta demanda. Dessa forma, a equipe de auditoria 

mantém a constatação em sua integralidade. 

Não obstante, e preliminarmente à analise em tela, urge destacar que, mesmo 

considerando vago o pedido contido no item b do “embargo de declaração”14 da 

Consultoria Jurídica do MTb quanto à potencial obscuridade ou omissão contida no 

relatório de auditoria em questão, a equipe de auditoria procedeu à revisão da alínea “e” 

do item 3.4 da manifestação da Dataprev em sua integralidade, apresentando a análise 

que segue. 

Em relação à manifestação elaborada pela Dataprev, a pedido do Ministério do 

Trabalho, e encaminhada à CGU pelo Órgão, em síntese, a empresa pública afirma que 

é fundamental o monitoramento de todos os agentes / atendentes do trabalhador. A 

equipe de auditoria concorda com o entendimento da relevância do referido 

monitoramento. Porém, o monitoramento de todos os agentes não pode ser confundido 

com a criação de usuário para cada agente nas plataformas MicroStrategy, como se 

depreende da resposta da Dataprev.  

Em verdade, o monitoramento dos agentes com registro de informações como data e 

hora de acesso, IP de acesso, CPF ou requerimento deveriam ser realizados pelo próprio 

Sistema Mais Emprego, ou por outra ferramenta de monitoramento de rede já existente 

no âmbito do MTb, o que reduziria substancialmente a quantidade de licenças 

MicroStrategy a serem adquiridas.  

A criação de usuário para todos os agentes nas plataformas MicroStrategy é inclusive 

apontada pela constatação da CGU como um risco à segurança da informação. Este 

entendimento é corroborado pelo   Acórdão nº 304/2011 – TCU, o qual menciona que a 

ausência de Política de Controle de Acesso gera fragilidades dos sistemas de 

informática que “podem ser exploradas com a intenção de fraude ou favorecimento de 

pessoas, como, por exemplo, na área de análise de recursos relativa ao Seguro-

Desemprego.” Além disso, a manifestação da Dataprev pela utilização de uma 

                                                 
14 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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ferramenta de BI por profissionais “da ponta” é considerada ineficiente pela CGU, pois 

o uso de sistemas OLAP, com ferramentas de gerenciamento de diretório e de 

gerenciamento de redes, seria bem mais econômico e consumiria bem menos licenças 

de ferramentas de Business Intelligence que, como o próprio nome sugere, trata-se de 

tecnologia direcionada à elaboração de análises estratégicas para subsidiar tomadas de 

decisões. 

Com relação à Nota Informativa nº 11/2017/CGI/SPOA/SE/MTb, esta menciona o 

documento “Referencial de combate à fraude e à corrupção” do TCU para argumentar 

que “todas as ações dos usuários do sistema do seguro desemprego sejam 

monitoradas”. Entretanto, o texto apresentado faz referência ao “Triângulo da fraude” 

sem mencionar a questão do monitoramento. Aliás, uma das arestas mencionadas por 

este triângulo é a oportunidade, que “refere-se à fraqueza do sistema” e “é criada por 

controles ineficazes e falhas na governança”.  

Como apontado no item “d”, a ausência de recursos humanos na área de informática faz 

com que o MTb fique dependente de empresas e não apresente rotina de auditoria de 

dados, fatos que fragilizam o controle do Programa Seguro Desemprego.  

Além disso, o item “f” dessa constatação aponta que disponibilizar acesso a uma 

ferramenta de BI para todos os usuários do Sistema Seguro Desemprego fragiliza a 

segurança da informação, sendo possível o monitoramento por meio de outras 

tecnologias, como web service ou monitoramento de rede. Em outras palavras, a Nota 

Informativa nº 11 não apresenta justificativa a nenhuma evidência apresentada na 

presente constatação.  

Quanto ao espalhamento territorial dos agentes, já foi apontado anteriormente que, para 

o acesso de nível operacional como é o caso de agentes do SINE, a utilização de 

ferramenta de BI é ineficiente do ponto de vista computacional e de recursos 

computacionais, sendo recomendado o Processamento de Transações em Tempo Real. 

Quanto aos estudos de caso mencionado, a análise corrente já apontou que “o 

monitoramento dos agentes... deveria ser realizado pelo próprio Sistema Mais 

Emprego, ou por outra ferramenta de monitoramento de rede já existente no âmbito do 

MTb, o que reduziria substancialmente a quantidade de licenças MicroStrategy a serem 

adquiridas”. Ou seja, nenhum desses pontos justifica a quantidade de licenças 

contratadas.  

Com relação à quantidade de 1.610.546 acessos apresentada, cumpre ressaltar que, após 

análise dos logs enviados como anexo à resposta da Solicitação de Auditoria nº 

201700114/01015, identificou-se que 87,9% dos acessos realizados referiam-se a 

                                                 
15 Cumpre ressaltar que a SA 201700114/010 solicitou o log de acesso das ferramentas contidas na 

suposta plataforma antifraude, e não o log de acesso das plataformas MicroStrategy. Este fato reforça a 
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consultas de Abono Salarial e Cotas Pis/Pasep (1.207.546 acessos dos 1.373.248 

apresentados). Chama atenção o fato de a quantidade de consultas diárias referente ao 

abono salarial ser igual ao número de consultas diárias referente às cotas do Pis Pasep. 

Essa similaridade aponta para uma possível geração de dois acessos por consulta. Além 

disso, o fato de que a consulta ao Abono Salarial já era disponibilizada pela Caixa 

Econômica Federal e pelo Ministério do Trabalho (item “e” da presente constatação), 

leva a crer que esta funcionalidade foi criada com o possível intuito de justificar a baixa 

quantidade de acessos nos primeiros meses de utilização da ferramenta, como apontado 

na presente constatação. 

Como já mencionado na análise do controle interno desta constatação, a utilização de 

ferramenta de Business Intelligence não se faz necessária para atender a esta demanda, 

que já é disponibilizada pela Caixa e Ministério do Trabalho, e poderia ser realizada por 

uma simples consulta SQL. Ressalta-se que a criação dessas consultas teve como 

consequência o aumento da quantidade de acessos à ferramenta, quando se compara 

com a baixa quantidade de acessos apresentada nos primeiros meses de utilização da 

ferramenta, como apontado no item “e”.  

Em relação ao licenciamento por CPU utilizado na contratação, a Dataprev conclui 

acerca da possibilidade de que a aquisição de 05 CPUs licenciadas tenha sido vantajosa. 

Entretanto, verifica-se que, em virtude da quantidade superdimensionada de licenças 

adquiridas, há uma ociosidade do sistema, conforme evidenciado neste relatório e no 

relatório final de Grupo de Trabalho do MTb, instituído pela Portaria SE n° 365, de 

18/05/2017, com o objetivo de avaliar a contratação desta ferramenta e encaminhado à 

CGU por meio do Ofício nº 118/SE-MTe em resposta à Solicitação de Auditoria nº 

201700114/009.   

Nesse sentido, a manifestação da Dataprev de que existem cerca de 5,5 mil usuários 

ativos diariamente consumindo os sistemas transacionais indica que o Ministério já 

utiliza a estratégia de disponibilizar sistemas OLAP para seu público. Com isso, seria 

esperado que as informações de acesso a esses sistemas fossem migradas para um BI 

centralizado, com os cruzamentos dessas informações e os respectivos resultados 

retroalimentando os sistemas OLAP.  

Entretanto, o MTb seguiu o caminho não esperado e menos econômico de implantar 

licenças de BI para todos os usuários (que já faziam consultas OLAP nos sistemas 

transacionais). 

Adicionalmente, vale analisar a afirmação da Dataprev de que: “(...) uma CPU, 

aproximadamente, suporta 1.000 usuários, ou (...)  300 usuários simultâneos (...) [e] 

                                                                                                                                               
possibilidade de criação da consulta de abono salarial para aumentar a quantidade de acessos à 

ferramenta. 
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para se determinar a quantidade de acessos suportados pela CPU, devem ser 

considerados diversos aspectos, dentre eles: arquitetura de infraestrutura, 

complexidade das consultas, volume de registros, comportamento da aplicação, 

utilização ou não de Hadoop”. Ou seja, restou configurado o cenário de necessidade de 

um estudo mais aprofundado para estimativa da quantidade de licenças adequadas para 

a contratação, levando em conta os monitoramentos com outras ferramentas ou 

tecnologias que já não deveriam estar sendo realizadas pelo MTb ou Dataprev, o que 

não foi evidenciado nos trabalhos de auditoria.   

Quanto à afirmativa de que “o modo de licenciamento por CPU ter possibilitado ao 

MTB o cadastro de um número maior de usuários”, a CGU reforça que a constatação 

não questiona o modo de licenciamento, mas o superdimensionamento com relação à 

quantidade de licenças. Ou seja, o fato é que a aquisição de uma CPU ou duas CPUs 

(conforme relatório do GT do MTb) seriam suficientes para atender à demanda do 

projeto, ao invés da contratação de 5 CPUs.  

Com relação à possibilidade de disponibilização de informações ao público, ressalta-se 

que não é necessário a utilização de uma ferramenta de BI, como apontado 

anteriormente. 

Em relação ao item 6.1 do edital do pregão 24/2016 que afirma que “a tabela acima 

apresenta uma estimativa de consumo sem garantia de consumo mínimo”, depreende-se 

da afirmação que não foi realizado um estudo para determinar a necessidade real do 

Ministério em relação ao número de licenças, fato evidenciado neste relatório, no 

relatório final do Grupo de Trabalho do MTb e também na decisão do Ministério de 

contratar todas as demais licenças previstas no edital por meio do contrato n° 04/2017, 

de 20/03/2017, com pequena maturidade no uso da solução. 

Por fim, o argumento da Dataprev de que o licenciamento de cada usuário mobile 

requer o licenciamento de um usuário server deve ser peremptoriamente refutado, uma 

vez que contraria os parâmetros estipulados pela própria fabricante da solução de BI, a 

empresa MicroStrategy, não sendo apto, assim, para justificar a excessiva quantidade 

contratada de licenças de usuários mobile pelo MTb.  

Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 

elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de elidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI. 

 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade dos agentes que realizaram planejamento 

inepto e/ou demandaram tal modelo de contratação que não refletiu as reais 

necessidades do órgão e levaram à contratação superdimensionada do objeto da 

licitação e, consequentemente, pagamentos a maior que o necessário para o atendimento 

à finalidade da contratação. 

Recomendação 2: Implementar políticas de gestão de TI de modo a aprimorar o 

planejamento de contratações de softwares, que permita estimar a real necessidade do 

órgão e o correto dimensionamento nas próximas contratações. 

Recomendação 3: Aprimorar processos e rotinas de controle interno durante o 

planejamento e a execução de contratações de TI com o objetivo de garantir a correta 

estimativa dos quantitativos presentes no objeto da contratação, por meio de: análise de 

projetos similares realizados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública; 

levantamento de demanda; e avaliação das necessidades da infraestrutura tecnológica e 

de recursos humanos. 

Recomendação 4: Realizar estudo de necessidade de servidores e de capacitação para 

realização de atividades de TI e apresentá-lo ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão com vistas a subsidiar o aporte de recursos humanos e para a 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério com vistas a atualizar o Plano 

de Capacitação do Ministério. 

Recomendação 5: Suspender o acesso ao sistema de usuários não mencionados no 

Termo de Referência da contratação, como agentes da Caixa Econômica Federal, 

Dataprev, Departamento de Polícia Federal e Rodoviária Federal, enquanto não for 

realizado estudo acerca da necessidade e do perfil de acesso adequado para esse público. 

Recomendação 6: Realizar estudo de necessidade da demanda, envolvendo a avaliação 

de eventuais ferramentas já disponíveis e outras alternativas possíveis, primando pela 

economicidade da contratação, antes de demandar novos serviços de desenvolvimento 

de funcionalidades à empresa contratada. 

 

1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Sobrepreço na Ata de Registro de Preço nº 26/2016 decorrente da fragilidade na 

pesquisa de preços, com consequente superfaturamento nas Ordens de Serviço do 

Contrato nº 28/2016. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
74 

Fato 
 

A Ata de Registro de Preço nº 26/2016 apresentou sobrepreço16 para a instalação, 

suporte e manutenção das licenças Architect, Server, Web e Mobile17, assim como para 

Unidade de Serviço Técnico (UST) e Unidade de Treinamento (UT), o que gerou 

superfaturamento das Ordens de Serviço 1, 2 e 3 de 2016. Os argumentos que levaram a 

equipe de auditoria a essa conclusão são apresentados a seguir: 

a) Fragilidade na pesquisa de preços 

A cotação de preços da licitação em análise foi iniciada em 16/09/2016 (sexta-feira), 

com o envio de e-mails a 7 empresas (B2T, Microstrategy, PTV, QUBO, Telemikro, 

Systech, Prime, sendo que o email para a Prime só foi enviado no dia 20/09) e a 86 

órgãos da Administração Pública Federal. No dia 19/09/2016 (segunda-feira), 

encaminharam proposta de preço as empresas B2T, PTV, QUBO, Telemikro e Systech.  

Chama atenção o fato de que, entre as empresas que enviaram propostas para cotação de 

preço, apenas a B2T apresentava em seu site a ferramenta MicroStrategy, enquanto que 

as demais nem mencionavam trabalhar com Business Intelligence, como é o caso da 

Telemikro, que tem como objeto de trabalho a gestão de telecomunicações. Além disso, 

apenas a B2T é parceira da MicroStrategy (conforme consulta ao sitio 

https://www.microstrategy.com/us/partners/ acesso em 13/06/2017) e, dessa forma, 

apenas ela “teria o direito” de comerciar as licenças dos softwares da MicroStrategy, o 

que caracterizaria um vício na origem da contratação. 

Situação atípica também diz respeito à MicroStrategy Brasil, representante nacional da 

empresa MicroStrategy, que não apresentou proposta de preços para o certame. Essa 

situação poderia ter sido mitigada com a simples realização de contato do Ministério 

com a citada empresa por meio dos canais oficiais informados na página da 

MicroStrategy. 

Com relação à cotação de preços em órgãos públicos, o gestor menciona que “em 

relação à pesquisa entre os órgãos da Administração Pública, 14 responderam que não 

possuíam o objeto contratado (...) e apenas o Supremo Tribunal Federal – STF enviou 

uma cópia de contrato (...), que foi descartado pela CGI com a alegação de que o 

objeto era diferente do pretendido por este Ministério”.  

Frente a essas negativas, o gestor não demonstra esforço adicional com vistas a 

conseguir contratos mencionados no Termo de Referência, como é o caso do contrato 

                                                 
16 Segundo o Acórdão nº 310/2006, Plenário, Relator Min. Ubiratan Aguiar: "o Sobrepreço ocorre 

quando uma cotação de um bem ou serviço é superior ao valor praticado pelo mercado. Já o 

Superfaturamento se verifica após a regular liquidação da despesa, ou seja, depois da aquisição, 

faturamento e pagamento de um bem ou serviço." 
17 Deve-se registrar aqui que a ausência de cotejamento de informação relativas aos preços praticados no 

mercado para a “Plataforma Antifraude” se deve pelo fato já relatado de que tal 

ferramenta/solução/plataforma inexiste no mercado, da forma como apresentada no edital do certame. 
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com o SERPRO, Ministério da Fazenda, Ministério da Defesa, Receita Federal, CGU, 

PGR e Presidência da República. Os únicos contratos utilizados na cotação de preço 

(DNIT e Ministério da Saúde) originam-se de uma mesma licitação, vencida pela B2T, 

empresa vencedora da licitação no MTb. 

Some-se a esta frágil pesquisa, a ausência de consultas em portais de fornecedores na 

web, como recomendado pelo “Guia de boas práticas em contratação de soluções de 

tecnologia da informação” do TCU. Uma simples consulta ao site da MicroStrategy 

demonstraria uma diferença de preço de aproximadamente 50% do valor apresentado 

pelas empresas, conforme detalhado em constatação a seguir.  

Essa fragilidade em pesquisa de preços já havia sido apontada no Relatório de Auditoria 

Anual de Contas de 2014, na seção que trata da avaliação dos controles internos 

administrativos (Relatório nº 201503438). Dispõe o relatório que “essas fragilidades 

podem resultar... na coleta insuficiente de preços, resultando na aceitação de preços 

acima da faixa de preços praticada no mercado; existência de conluio entre as 

empresas licitantes, frustrando o caráter competitivo do certame”. Como informa o 

guia de boas práticas do TCU, “A estimativa de preço está na raiz de problemas como o 

sobrepreço e o ato antieconômico, que compõem irregularidades graves que podem 

afetar a gestão dos recursos dos órgãos, bem como levar à responsabilização de 

servidores participantes dos processos de contratação e de gestão contratual. Portanto, 

deve ser feita com o maior cuidado possível”. 

Nesse contexto, identificaram-se fragilidades na cotação de preços devido: ao 

cotejamento de valores fornecidos por empresas que não demonstram possuir a 

autorização de revenda da referida ferramenta; à não consulta ao site da representante 

brasileira da MicroStrategy; à ausência de cotação de preço diretamente com o 

representante brasileiro informado no site; e à ausência de contratos realizados por 

outros órgãos dos quais o Ministério do Trabalho possuía ciência da existência. 

b) Sobrepreço e superfaturamento das licenças das plataformas MicroStrategy 

Architect, Server, Web e Mobile18 

Com o objetivo de avaliar o preço registrado em ata para a instalação das licenças das 

plataformas MicroStrategy Architect, Server, Web e Mobile, utilizaram-se três cenários:  

a) preço registrado em cartório em 15/04/2016 pela empresa Microstrategy Brasil Ltda., 

presente em documento encaminhado por meio do ofício nº 103/SE/MTb, em resposta à 

Nota de Auditoria nº 201700114/00219;  

                                                 
18 Nesta análise não foi incluída a mencionada Plataforma Antifraude, pois não foi encontrado o custo 

desta plataforma em outras contratações nem no site da empresa, conforme detalhado em ponto específico 

desse relatório. 
19 A Nota de Auditoria nº 201700114/002 encaminha apontamentos quanto ao sobrepreço identificado na 

ata de registro de preços e utiliza como um de seus parâmetros o preço registrado em cartório pela 

MicroStrategy em 2014.  
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b) preço de mercado ofertado no site da empresa MicroStrategy20; e  

c) preço contratado pelo SERPRO com a empresa MicroStrategy Brasil em dez/2015 

por meio do contrato de RG 54892/2015, como demonstrado abaixo. 

 

Quadro 06 – Demonstração de sobrepreço nos preços registrados na Ata de Registro de Preço nº 

26/2016 para aquisição de licenças d as plataformas MicroStrategy Architect, Server, Web e 

Mobile:  

Plataforma 
MicroStrategy 

Número de 

CPU/ 
Licença 

requisitadas 

Custo por Plataforma (R$) 

Preço da Ata 

de Registro 
de Preço 

Preço 
Registrado 

em Cartório 

2016 

% 

sobrepreço 

Preço no Site 

da 
MicroStrategy* 

% 

sobrepreço 

Preço 
Contratado 

pelo SERPRO 

em 2015 

% 

sobrepreço 

  (A) (B)  (C) (B-C)/C  (D) (B-D)/D  (E) (B-E)/E  

Architect21 10 21.000,00  22.535,21  -6,8% 17.578,08  19,5% 3.542,39  492,8% 

Server 5 3.400.000,00  2.704.225,35  25,7% 2.109.369,60  61,2% 966.472,25  251,8% 

Web 5 1.550.000,00  1.352.112,68  14,6% 1.054.684,80  47,0% 483.236,10  220,8% 

Mobile22 5 1.445.500,00  1.352.112,68  6,9% 1.054.684,80  37,1% 483.236,10  199,1% 

TOTAL23   32.187.500,00 27.267.735,65  18,0% 21.269.476,80  51,3% 9.700.146,15  231,8% 

Sobrepreço24     4.919.764,35    10.918.023,20    22.487.353,85    

Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria. 

Como pode ser observado, o sobrepreço da Ata de Registro de Preço nº 26/2016 

referente às licenças varia de 18,0% a 231,8%, dependendo do cenário utilizado como 

parâmetro para avaliar a situação. Vale ressaltar que o cenário que utiliza o preço 

registrado em cartório de 2016 desconsidera a divergência entre o valor do dólar 

utilizado no registro de preço da MicroStrategy em 2016 (R$ 4,00) e a cotação do dólar 

no dia do pregão eletrônico (R$ 3,12). Considerando que a MicroStrategy é uma 

empresa sediada fora do Brasil, é fundamental considerar sua precificação internacional 

em dólar de modo a avaliar seu preço justo. Em outras palavras, aceitar um registro de 

preço em cartório baseado em um dólar 28,2% acima da cotação no dia do pregão 

eletrônico significaria pagar um valor muito acima do preço internacional de suas 

licenças sem uma justificativa plausível. Aliás, a própria lógica do registro de preços em 

cartório, salvo melhor juízo, serve exatamente para garantir preços concorrenciais e de 

mercado benéficos ao consumidor, não o inverso. 

                                                 
20 O site da MicroStrategy apresenta os seguintes valores para cada uma das licenças: Server – 600.000 

dólares por CPU; Web e Mobile – 300.000 dólares por CPU; Architect – 5.000 dólares por usuário 

nominado. Para a estimativa de preço do site, considera-se a cotação do dólar do dia 25/10/2016 (R$ 

3,12), data da realização do pregão, e um imposto estimado de 12,68%, equivalente ao percentual do 

imposto apresentado no registro de preço em cartório. A contratação de plataforma por CPU significa que 

cada núcleo de CPU MicroStrategy suporta entre 500-1.000 usuários cadastrados. 
21 Para as licenças individuais da plataforma Architect, utilizou-se os valores do contrato 52853/2014 

entre SERPRO e MicroStrategy. 
22 Como o contrato 54892/2015 do SERPRO contratou apenas licenças individuais para a plataforma 

Mobile, utilizou-se o valor contratado por CPU para a plataforma Web, pois estas plataformas possuem o 

mesmo preço de tabela (site e registrado em cartório). 
23 O Total refere-se à soma dos preços das licenças multiplicado pelo número de licenças requisitadas.  
24 O sobrepreço refere-se à diferença entre o valor total registrado em ata para as licenças e o valor 

considerando cada um dos cenários. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
77 

Ao contrário do Ministério do Trabalho, a contratação realizada pelo SERPRO em 

2015, por sua vez, se baseou em um registro de preço em cartório no qual a cotação de 

dólar utilizada (R$ 2,40) estava abaixo da cotação do dólar no dia da celebração do 

contrato (R$ 3,86).  Ao utilizar esse registro de preço em cartório, o SERPRO 

conseguiu uma economia de 37,8% frente ao preço internacional das licenças. Além 

disso, o projeto básico do Contrato de RG nº 54.892/2015 menciona que o fornecedor 

ofereceu um desconto adicional de aproximadamente 28% sobre o valor das licenças de 

produção.  

Dessa forma, resta claro que a licitação realizada pelo Ministério do Trabalho resultou 

em sobrepreço. Ademais, reforça-se que o cotejamento do sobrepreço utilizando o 

registro em cartório de 2016 apresenta-se como cenário conservador, pois não considera 

a divergência no valor do dólar, nem o possível desconto devido ao dimensionamento 

dessa contratação.  

Como consequência desse sobrepreço, a celebração do Contrato nº 28/2016 gerou 

superfaturamento na Ordem de Serviço – OS 01/2016, referente à instalação de 5 

licenças Architect , 2 Server, 2 Web e 1 Mobile, que varia de, aproximadamente, R$ 1,9 

milhão a R$ 8,0 milhões, conforme cenário utilizado, como disposto abaixo: 

Quadro 07 – Demonstração de superfaturamento considerando os parâmetros e quantidades 

específicas contidas na Ordem de Serviço – OS 01/2016, referente à instalação de 5 licenças 

Architect, 2 Server, 2 Web e 1 Mobile.  

 

Preço da contratação das Plataformas Architect, Server, Web e Mobile (R$) 

Contrato nº 

28/2016 

Registro em 

Cartório 2016 

Site da 

MicroStrategy 

Contrato SERPRO 

de 2015 

TOTAL 11.387.500,00 9.509.915,16  7.417.949,76  3.389.737,58 

Superfaturamento   1.877.584,84  3.969.550,24  7.997.762,42 

                 Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria. 

 

c) Sobrepreço e superfaturamento do serviço de suporte e manutenção das licenças 

para as plataformas MicroStrategy Architect, Server, Web e Mobile 
 
Com o objetivo de avaliar o preço registrado em ata para serviços de suporte e 

manutenção das licenças para as plataformas MicroStrategy Architect, Server, Web e 

Mobile, considerou-se os preços registrados em cartório pela empresa Microstrategy 

Brasil Ltda em 15/04/2016, pois, para suporte e manutenção de licenças, não há valor 

mencionado no site, enquanto que o valor do contrato do SERPRO não discrimina o 

valor de suporte e manutenção por licença.  

Vale lembrar que no dia do pregão do Ministério do Trabalho, o dólar estava cotado a 

R$ 3,12, enquanto que o preço registrado em cartório refletia um dólar a R$ 4,00, valor 

28,2% acima da cotação do dia. Por conseguinte, identificou-se o sobrepreço 

aproximado de R$ 704 mil, como demonstrado abaixo: 
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Quadro 08 – Demonstração de sobrepreço nos preços registrados na Ata nº 26/2016 para 

manutenção e suporte das plataformas MicroStrategy Architect, Server, Web e Mobile.  

Suporte e 

Manutenção 

por Plataforma 
MicroStrategy 

Número de 

CPU/ 

Licença 
requisitada 

Preço da Ata de 
Registro de 

Preço 

Preço Registrado 

em Cartório 2016 

Percentual de 
sobrepreço por 

plataforma 

Sobrepreço por 

plataforma 

  (A) (B) (C)  (B - C) / C % (B – C) 

Architect 10  R$ 4.200,00   R$ 4.713,44  -10,9% -R$ 5.134,40  

Server 5  R$ 690.000,00   R$ 565.613,28  22,0%  R$ 621.933,60  

Web 5  R$ 300.000,00   R$ 282.806,64  6,1%  R$ 85.966,80  

Mobile 5  R$ 283.000,00   R$ 282.608,64  0,1%  R$ 1.956,80  

TOTAL25   R$ 6.407.000,00 R$ 5.702.277,20   R$ 704.722,80 

Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria. 

Como consequência do sobrepreço na referida Ata, o pagamento de serviços de suporte 

e manutenção das licenças MicroStrategy realizado por meio da OS 02/2016 gerou 

superfaturamento aproximado de R$ 280,5 mil. 

Quadro 09 – Demonstração de superfaturamento na Ordem de Serviço – OS 02/2016, referente ao 

suporte e manutenção de 5 licenças Architect , 2 Server, 2 Web e 1 Mobile.  

 

Preço pago pela 

OS 02/2016 

Preço Registrado em 

Cartório (anual com imposto) 
Superfaturamento 

TOTAL  R$ 2.271.400,00  R$ 1.988.875,36 R$ 282.524,64 

Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria. 

 

d) Sobrepreço e superfaturamento de Unidades de Serviço Técnico (UST) 

 

Com o objetivo de avaliar o preço de registro das Unidades de Serviço Técnico (UST), é 

importante destacar que, para o cálculo da métrica a ser adotada na prestação destes 

serviços, estabelece o Edital 24/2016 em seu item 8.2.6 que “(...) Os produtos/artefatos 

serão valorados em função da complexidade, para os quais se criaram níveis 

proporcionais de esforço necessários para gera-los e executá-los” e que “(...) Para fins 

de cálculo do total de USTs necessárias para a entrega de cada produto, levar-se-á em 

consideração as horas necessárias em razão de sua complexidade”, de tal forma que o 

total de UST é igual à multiplicação da quantidade de horas vezes o fator de 

complexidade (baixa = 1; média = 2; alta = 3; especialista =5).  

No Memorando nº 607/2016 da CGI, o Coordenador-Geral de Tecnologia da 

Informação e, também, Integrante Técnico da Contratação, após elaborada análise 

utilizando o preço das contratações realizadas pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT e pelo Ministério da Saúde – MS, afirma que “o 

                                                 
25 O Total refere-se à soma dos preços do suporte e manutenção das licenças multiplicado pelo número de 

licenças. 
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valor médio das pesquisas de preço encontra-se aceitável dentro dos limites propostos 

pela Lei nº 8.666/83”.  

Não obstante, apesar de os valores de UST das propostas serem equivalentes ao de 

contratos anteriores (R$ 200,00 – DNIT e MS; R$ 250,00 – MTb), não se levou em 

consideração os pesos dos fatores de complexidade, que também fazem parte da 

fórmula para quantificar as USTs. 

Dessa maneira, com o intuito de se avaliar o potencial superfaturamento da referida OS, 

utilizaram-se os Termos de Referência contidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 

428/2012 do DNIT26, realizado em 14/09/2012, e no Edital de Pregão Eletrônico nº 

01/2015 da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – DF 

(CODEVASF), realizado em 19/02/2015.  

Como o valor total da UST baseia-se em uma fórmula que considera o fator de 

complexidade, é mister analisar este aspecto para aferir se o custo está de acordo com o 

mercado. Em ambos os editais mencionados, o fator de complexidade para o cálculo das 

USTs foi definido como: baixa = 0,5; intermediária = 0,75; mediana = 1; alta = 1,25). 

Após análise das atividades descritas nos editais do DNIT, CODEVASF e MTb, 

identificou-se que a classificação das atividades como complexidade intermediária dos 

contratos do DNIT e da CODEVASF equivale à complexidade média do edital do MTb; 

enquanto que a complexidade mediana equivale à alta do MTb; e a complexidade alta 

equivale à complexidade especialista do MTb, como descritos na tabela a seguir: 

Quadro 10 – Fator de complexidade utilizado nos contratos do DNIT, CODEVASF e MTb 

Complexidade Fator Complexidade 

MTb/2016 DNIT e 

CODEVASF 

MTb DNIT e 

CODEVASF 

Diferença 

Baixa Baixa 1 0,5 2 vezes maior 

Média Intermediária 2 0,75 

2,67 vezes 

maior 

Alta Mediana 3 1 3 vezes maior 

Especialista Alta 5 1,25 4 vezes maior 
          Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria. 

Como pode se observar, o fator de complexidade é de 2 a 4 vezes maior no contrato do 

MTb quando comparado com os demais contratos. Dessa maneira, apesar de os valores 

referentes à UST não serem tão díspares (R$ 200,00 – DNIT/2012; R$ 205,00 – 

CODEVASF/2015; R$ 250,00 – MTB/2016), ao aplicar-se o fator de complexidade, o 

custo-hora de cada tarefa chega a ser mais de 300% superior após corrigir pela inflação 

                                                 
26 Ressalta-se que o contrato do Ministério da Saúde não foi utilizado, pois é baseado na Ata de Registro 

de Preços do DNIT. 
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do período27. Considerando a OS 03/2016 referente ao pagamento de 2.376 USTs, 

calcula-se um superfaturamento variando entre 393 e 410 mil reais, conforme o cenário 

considerado, como pode ser visto no quadro a seguir: 

Quadro 11 – Superfaturamento da 0S 03/2016 calculado utilizando-se valores dos contratos do 

DNIT e CODEVASF, após correção dos fatores de complexidade e inflação.  

 UST 

pagas 

Horas MTb 

2016 (R$) 

DNIT 

2012 (R$) 

% Super 

Faturado 

CODEVASF 

2015 (R$) 

% Super 

Faturado 

Baixa 64 64 250,00 131,10 90,7% 119,49  109,2% 

Média 528 264 500,00 196,65 154,3% 179,24  179,0% 

Alta 1.104 368 750,00 262,20 186,0% 238,99  213,8% 

Especialista 680 136 1.250,00 327,75 281,4% 298,74  318,4% 

Total   594.000,00 201.369,60  195,0% 183.543,55  223,6% 

Superfaturamento    392.630,40   410.456,45  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

 

e) Sobrepreço de Unidades de Treinamento (UT) 

Com relação às Unidades de Treinamento (UT), consta da Ata de Registro de Preço que 

foram registradas 10.000 UTs ao valor de R$ 200,00. No Termo de Referência, 

informa-se que cada UT “consiste no esforço de realizar o treinamento para um aluno 

durante uma hora”. Apesar de não ter sido encontrado o mesmo item em contratos 

anteriores, o Edital do DNIT de 2012 apresentou o item análogo Unidade de Ensino 

(EU), que corresponde a 8 horas aula para um aluno. Ou seja, uma Unidade de Ensino 

equivale a 8 Unidades de Treinamento. A partir da comparação entre os valores 

presentes na ata de registro de preços firmada com o MTb em 2016 com o previsto no 

edital do DNIT, identificou-se sobrepreço de, aproximadamente, R$ 1,0 milhão no 

preço registrado em ata, como apresentado no quadro a seguir. Até janeiro, não havia 

sido emitida Ordem de Serviço referente a Unidades de Treinamento. 

Quadro 12 – Sobrepreço na Unidade de Serviço Técnico comparado ao contrato do DNIT 

 MTb/2016 DNIT/2012 Sobrepreço 

Quantidade 10.000 UT 2.500 UE 

 

Custo Contratado  R$ 200,00 R$ 600,00 

Correspondência 1h para 1 aluno 8h para 1 aluno 

Valor 1 hora28 R$ 200,00 R$ 98,32 103,4%  

Total29 R$2.000.000,00 R$ 983.200,00 R$ 1.016.800,00 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

  

 

 
##/Fato## 

                                                 
27 Para a correção dos valores considerando a inflação, utilizou-se a mesma fórmula adotada no 

Memorando nº 607/2016/CGI/SPOA/SE/MTb, que reajusta os valores usando o serviço de calculadora 

oferecido pelo Banco Central na internet, utilizando os seguintes parâmetros: índice IGPM-M (FGV), 

data final outubro/2016; data inicial fevereiro/2015 para o pregão da CODEVASF e setembro/2012 para o 

pregão do DNIT, resultando nos seguintes índices inflacionários: 16,58% e 31,10% para os referidos 

períodos. 
28 Valor corrigido pela inflação, que reajusta os valores usando o serviço de calculadora oferecido pelo 

Banco Central na internet, utilizando os seguintes parâmetros: índice IGPM-M (FGV), data inicial 

setembro/2012 e data final outubro/2016, resultando no seguinte índice inflacionário: 31,10%. 
29 Considera o total da contratação de 10.000 UTs caso fossem utilizados os valores referentes a 1 hora.  
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Causa 
 

Planejamento da contratação elaborado sem embasamento técnico e em desacordo com 

as normas vigentes, especialmente na análise de projetos similares, combinada com a 

frágil cotação de preços das licenças, USTs e UTs descritas no objeto da contratação. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 com a 

descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria. Em 07/07/2017, por meio do 

Ofício nº 171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou 

a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente 

sobre o item 5 – Descrição Sumária, letra h”. Dessa forma, não foi apresentada 

manifestação em resposta à presente constatação. 

Em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor encaminhou, por meio do 

Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o Relatório Técnico e Operacional 

elaborado pela Dataprev a pedido do Ministério do Trabalho com a seguinte justificativa 

ao presente item:  

“A Business To Technology Consultoria e Análises de Sistemas LTDA - B2T 

esclareceu que as empresas parceiras da MicroStrategy (https://www.microstra-

tegy.com/br/empresa/parceiros-1) somente estão autorizadas a revender seus 

produtos pelo preço de lista, aplicando os impostos sobre o valor de sua nota 

fiscal, acrescido de algum percentual mínimo de risco que se aplique ao projeto. 

Não podem, em hipótese alguma, praticar preços superiores à sua lista de preço 

vigente a data do contrato, ficando o parceiro sujeito à penalidade de perder a 

permissão de revenda, levando diretamente a um dano material, já que perderá 

inclusive a permissão de renovações de contratos. 

Por meio de correspondência datada de 24/04/2017, a B2T apresentou ao MTb, 

mais especificamente ao Subsecretário de Planejamento Orçamento e 

Administração - SPOA, informações sobre a sua estrutura de preço, as quais 

nos balizamos para inferir que objetivamente, não há sobrepreço no valor 

praticado na Ata de Registro de Preços n° 26/2016 do MTb pelos seguintes 

motivos: 

a) O anexo I apresenta os preços registrados pela fabricante dos 

softwares da solução MicroStrategy, em cartório, para o ano de 2014. O 

anexo II apresenta, também, os preços registrados para o ano de 2016. 

b) Conforme explicitado, a cada parceiro, só é permitido o acréscimo ao 

valor da venda dos produtos do percentual dos impostos em função de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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sua constituição jurídica, que no caso da B2T, por ser uma LTDA, no 

regime de lucro presumido, é de 19,33%. Este valor é resultante da 

aplicação dos percentuais nos seguintes Impostos: Pis 0,65%, Cofins 

3%, IRPJ 4,8%, CSLL 2,88%, ISS 5% e IR 3%. 

c) A tabela 1 apresenta a constituição dos valores dos produtos de 

softwares e a tabela 2 dos suportes técnicos e manutenção dos produtos 

de softwares para a Ata de Registro de Preços. 

Plataforma 
MicroStrategy 

QTD 

 

 
 

 

(A) 

Valor Unitário 
Lista de Preço 

(2016). (R$) 

 
(B) 

Valor Ata 

(R$) 

 
 

 

(C) 

Impostos sobre 
a nota da 

revenda (R$) 

 
(D) 

Valor Líquido 

= Valor da Ata 

– Impostos 
(R$)  

 

(E) 

Saldo em 

relação do 

preço de lista 
(R$) 

 

(F) 

Resultado do 
comparativo, 

com o total de 

licenças (R$) 
(G) 

Architect 10 22.535,21 21.000,00 4.059,30 16.940,70 (5.594,51) (55.945,10) 

Server 5 2.704.225,35 3.400.000,00 657.220,00 2.742.780,00 38.554,65 192.773,25 

Web 5 1.352.112,68 1.550.000,00 299.615,00 1.250.385,00 (101.727,68) (508.638,40) 

Mobile 5 1.352.112,68 1.445.500,00 279.415,15 1.166.084,85 (186.027,83) (930.139,15) 

TOTAL       (1.301.949,40) 

Tabela 1: Constituição dos valores dos produtos de softwares  

Plataforma 
MicroStrategy 

QTD 

 

 
 

 

(A) 

Valor Unitário 
Lista de Preço 

(2016). (R$) 

 
(B) 

Valor Ata 

(R$) 

 
 

 

(C) 

Impostos sobre 
a nota da 

revenda (R$) 

 
(D) 

Valor Líquido 

= Valor da Ata 

– Impostos 
(R$)  

 

(E) 

Saldo em 

relação do 

preço de lista 
(R$) 

 

(F) 

Resultado do 
comparativo, 

com o total de 

licenças (R$) 
(G) 

Architect 10 4.713,44 4.200,00 811,86 3.388,14 (1.325,30) (13.253,00) 

Server 5 565.613,28 690.000,00 133.377,00 556.623,00 (8.990,28) (44.951,40) 

Web 5 282.806,64 300.000,00 57.990,00 242.010,00 (40.796,64) (203.983,20) 

Mobile 5 282.806,64 283.000,00 54.703,90 228.296,10 (54.510,54) (272.552,70) 

TOTAL       (534.740,30) 

Tabela 2: Constituição dos valores dos suportes técnicos e manutenção dos produtos de 

softwares  

Memória de cálculo das tabelas anteriores: 

(A) - Quantidade registrada na Ata de Registo de Preços; 

(B) - Valor registrado em cartório pela MicroStrategy em 2016; 

(C) - Valor registrado na Ata de Registro de Preços, após processo 

licitatório; 

(D) - Valor dos impostos (19,33%), conforme item 1.2 (b); 

(E) Valor líquido do produto, subtraído dos impostos que serão 

recolhidos; 

(F) Saldo unitário do valor registrado na Ata de Registro de preços, sem 

impostos, comparados ao valor de lista do fabricante MicroStrategy; 

(G) Saldo total do valor registrado na Ata de Registro de preços, sem 

impostos, comparados ao valor de lista do fabricante MicroStrategy. 

d) Analisando os resultados das tabelas 1 e 2, observa-se uma 

vantajosidade da Ata de Registros de Preços 26/2016 deste MTb. 

Somando-se os resultados das duas tabelas, fica demonstrado uma 

diferença a menor no total de R$ 1.836.689,70, a favor de quem 

consumir esta ata, sendo R$ 1.301.949,40 para as licenças dos softwares 
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Architect, Server, Web e Mobile e R$ 534.740,30 em manutenção e 

suporte de todos os produtos. 

Não obstante estas considerações, é oportuno esclarecer ainda que a tabela de 

comparação entre a aquisição realizada pelo SERPRO em dezembro/2015 e a 

aquisição do Ministério do Trabalho, pode ser considerado inadequada, haja 

vista que se trata de contratações que possuem natureza distintas. 

Um item que deve ser ressaltado foi a utilização pela CGU de produtos que não 

existem nos contratos mencionados. O produto Microstrategy Mobile, por CPU, 

sequer foi contrato pelo SERPRO. Logo deveria no mínimo ser utilizado o preço 

de lista. 

Além disso, o valor da manutenção do produto Architect, constante na nota de 

auditora da CGU, nem sequer é o valor mencionado na lista de preço registrada 

pela Microstrategy em cartório em 2014. 

Também é imponente registar que os valores do contrato do SERPRO utilizado 

no comparativo é o mesmo valor da lista de preços registrada em cartório em 

2014, como se pode verificar na penúltima página do anexo do contrato do 

SERPRO de 2014, no documento intitulado "Acordo de Licença de Uso de 

Software e/ou Serviços. Ordem de Compra". 

Por fim, o comparativo apresentado pela CGU partiu de uma análise de valores 

de 2014 e 2015, utilizando dois contratos do SERPRO e uma lista de preços da 

Microstrategy de 2014. 

É importante ressaltar que o fabricante Microstrategy determina qual o valor do 

dólar irá utilizar anualmente. Em 2014 a relação entre a moeda americana e o 

Real considerada foi de U$ 1,00 = R$ 2,40, em 2015 U$ 1,00 = R$ 2,5, já em 

2016 esta relação ficou estabelecida em U$ 1,00 = R$ 4.50. 

Considerando isso verificamos que praticamente não há variação de preço dos 

produtos Microstrategy de 2014 para 2016, quando transformamos os valores 

para dólares. Basicamente apenas a variação do Dólar, conforme demonstrado 

nas tabelas abaixo. 

Aqui vale relembrar uma informação dada pela B2T no sentido de que o 

permitido a uma revenda Microstrategy é aplicar o preço de lista da 

Microstrategy (registrado em cartório anualmente, em anexo as listas de 2014 e 

2016) aplicando os impostos de venda do parceiro e algum percentual mínimo 

de risco que se aplique ao projeto. No caso do risco são considerados 

normalmente eventuais atrasos no pagamento de fatura, assim como eventuais 

multas de acordo de nível de serviço. Por exemplo, o atraso de um mês no 
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pagamento gera juros de 2% ao mês a empresa parceira, caso seja necessário 

fazer um empréstimo com o banco para cumprir os prazos com o fabricante. Ou 

seja, caso o cliente não pague, é de responsabilidade da revenda efetuar o 

pagamento a Microstrategy. 

Pelo exposto, considerando que a B2T, configurando-se como uma empresa 

parceira da Microstrategy e está autorizada a revender os produtos desta pelo 

preço de lista, aplicando os impostos sabre sua nota e algum percentual mínimo 

de risco que se aplique ao projeto, temos que: 

Plataforma 

MicroStrategy 

- Licenças 

Valor Unitário Lista 

de Preço (2016) 

Valor em Dólar 

(2016) 

Valor Unitário Lista 

de Preço (2014) 

Valor em Dólar 

(2014) 

Architect R$ 22.535,21 US$ 5.007,82  R$ 12.244,90 US$ 5.102,04 

Server R$ 2.704.225,35 US$ 600.938,97  R$ 1.469.387,76 US$ 612.244,90 

Web R$ 1.352.112,68 US$ 300.469,48 R$ 734.693,88 US$ 306.122,45 

Mobile R$ 1.352.112,68 US$ 300.469,48 R$ 734.693,88 US$ 306.122,45 

 

Plataforma 

MicroStrategy 

- Manutenção 

Valor Unitário Lista 

de Preço (2016) 

Valor em Dólar 

(2016) 

Valor Unitário Lista 

de Preço (2014) 

Valor em Dólar 

(2014) 

Architect R$ 4.713,44 US$ 1.047,43 R$ 2.226,80 US$ 927,83 

Server R$ 565.613,28 US$ 125.691,84 R$ 267.216,49 US$ 111.340,20 

Web R$ 282.806,64 US$ 62.845,92 R$ 133.608,25 US$ 55.670,10 

Mobile R$ 282.806,64 US$ 62.845,92 R$ 133.608,25 US$ 55.670,10 

 

Quanto à existência de sobrepreço nas Unidades de Serviços Técnicos – UST 

utilizadas para desenvolvimento e manutenção dos produtos e entregáveis da 

contratação, esclarecemos que a utilização obedece rigorosamente ao 

especificado no item 8.2.6. - Serviço Técnico Especializado, do Termo de 

Referência do Edital de Licitação 

Porém, vale destacar, a estio da mencionada correspondência da B2T de 

24/04/2017 para o SPOA/MTb, ainda que: 

O item 8.2,6.1 define que "A Unidades de Serviços Técnicos – UST, corresponde 

ao esforço para a realização e conclusão das atividades definidas, 

independentemente da quantidade de recursos alocados, condicionados à 

pagamento por resultados e atendimento à níveis de serviços. A licitante 

vencedora é responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens 

de Serviços, devendo utilizar o pessoal técnico qualificado nos quantitativos 

adequados para garantir a plena qualidade dos produtos entregues, ficando sob 

sua definição qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou 

procedimentos. A CONTRATANTE, para efeito de pagamento, não contabilizará 

as horas utilizadas, mas tão somente o serviço/produto constantes na ordem de 

serviço, devidamente entregue e homologado."; 
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O item 8.2.6.3 complementa o item 8.2.6.1 afirmando que "Os 

produtos/artefatos serão valorados em função da complexidade, para os quais 

se criaram níveis proporcionais de esforço necessários para gerá-los e executá-

los, e desta forma garantir uma justa remuneração pelos serviços prestados.” 

Já o item 8.2.6.5 define as fórmulas para cálculo dos valores das Ordens de 

Serviços (OS) e a Tabela Complexidade das atividades objeto e seu valor em 

UST. 

Observa-se na tabela de complexidade citada no item 8.2.6.5 e em seu catálogo 

de serviços gerado a partir desta especificação, conforme determinado no item 

5.17 dos contratos 28/2016 e 4/2017, que as especificidades deste catálogo de 

serviços não são comuns, serão desenvolvidas em cada projeto segundo às suas 

necessidades peculiares, e passarão a vigorar para efeito de sua execução dos 

serviços tão logo inicia-se o projeto. Essa classificação e detalhamento são 

cruciais para o melhor entendimento dos riscos envolvidos em cada demanda, 

bem como fornece uma maior aproximação da realidade do escopo e 

consequente esforço e prazo necessário para a consecução do projeto. 

Vale destacar também, que esta contratação não se restringe as atividades 

clássicas de Business Intelligence (BI), mas possui atividades de Integração 

com Fontes de Dados Internas e Externas ao MTb, Qualidade de Dados, 

Modelagem Estatística, Modelagem Preditiva, Modelagem Antifraude, 

Configuração de Desempenho de Soluções de Big Data, Visualização de 

Dados e Informações em bases Georeferenciadas, presentes nas 

Complexidades Alta e de Especialista do processo deste MTb e inexistente em 

processos tradicionais de tratamento e apresentação de resultados. Estas 

atividades são cruciais para um dos principais objetivos do projeto que é o 

detecção, combate e prevenção à fraude através de análise de grande volume 

de dados, pouco utilizado com eficácia, até então, no Governo Federal. 

O projeto deste MTb, devido à sua magnitude, criticidade e caráter inovador 

reúne componentes únicos de dificuldades e, portanto, tornam as rotinas de 

trabalho mais complexas elevando o nível de exigência dos profissionais nele 

alocados. 

Mesmo as atividades que possam parecer conhecidas como levantamento de 

requisitos, podem elevar o patamar da trivialidade estabelecida pelo status-quo 

do mercado para este tipo de atividade. Pois os mecanismos que procuram 

burlar os sistemas de concessão de benefícios do Ministério tornam-se cada vez 

mais sofisticados exigindo cada vez mais a sofisticação da atividade de 

inteligência para o seu combate. Exigindo dos atores envolvidos no processo de 
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desenvolvimento da solução uma visão holística sobre o problema e um 

exercício constante de novas formas de pensar. 

Vale ainda ressaltar o aspecto de qualidade presente no Termo de Referência, 

além dos níveis de serviço mais exigentes e de um maior número de 

subatividades definidas, ainda encontramos no item l0.4.8 do citado termo, 

obrigações contratuais pertinentes ao processo de Homologação e Controle de 

Qualidade, das entregas que diferenciam este processo dos outros dois 

processos, que serviram de parâmetro de comparação. 

Destacamos ainda que o Termo de Referência e consequentemente os Contratos, 

já prevê uma revisão de tabela de complexidade ou atividades no item 10.4.1.3. 

"A revisão do Catálogo poderá ocorrer a qualquer momento, mediante 

justificativa e acordo entre as partes". Assim sendo, queremos registrar a 

pactuação realizada entre as partes para a adoção de um catálogo de serviços. 

Com vistas a auxiliar na objetividade do enquadramento das atividades 

demandadas via Ordem de Serviço e para facilitar o acompanhamento o da 

execução do contrato. Conforme preconizado peia lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, nos artigos 66 a 76, sobre a fase de gestão contratual e na Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 02/2008 e a n° 04/2014. Tal pactuação, parece não ter 

sido levado em consideração na análise proferida pela CGU. 

Assim, está evidente e demonstrado que não há sobrepreço na Ata de Registros 

de Preços 26/2016 deste MTb. 

Ademais, a licitação relacionada ao Pregão Eletrônico que culminou na 

celebração da Ata de Registros de Preços 26/2016 teve concorrentes (Business 

To Technology Consultoria e Análise de Sistemas, Qubo Tecnologia e 

Sistemas ME e PTV Tecnologia da Informação LTDA - EPP) e disputas de 

lances (Ata de Realização do Pregão - fls. 485/492 do Processo de Licitação). 

Fato este que acentua que o valor final da proposta vencedora está dentro dos 

parâmetros de mercado. 

Destarte, os argumentos acima apresentados, a ampla pesquisa de preço 

realizada e a forma como operou-se a concorrência do certame, demonstram 

que não há elementos incontroversos para a conclusão de eventual sobrepreço, 

razão pela qual o item em tela necessita de uma reavaliação por parte da 

CGU.” 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, uma 

manifestação, a qual requer no que tange às atribuições da equipe de auditoria: 
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b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este 

petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se requerendo que 

a CGU supra as omissões apontadas, respondendo ponto a ponto acerca da 

perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" 

do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das 

afirmações constantes no Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a 

supervisão ministerial. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Preliminarmente à analise urge destacar que, mesmo considerando vago o pedido 

contido no item b do “embargo de declaração”30 da Consultoria Jurídica do MTb quanto 

à potencial obscuridade ou omissão contida no relatório de auditoria em questão, a 

equipe de auditoria procedeu à revisão da alínea “f” do item 3.4 da manifestação da 

Dataprev em sua integralidade, apresentando a análise que segue. 

Com relação ao sobrepreço na aquisição de licenças e suporte técnico, a Dataprev 

replica, quase que literalmente, a manifestação apresentada pela B2T em 

24/04/2017, encaminhada pelo ofício nº 103/SE-MTe. Ao copiar o posicionamento da 

B2T, a Dataprev não apresenta novas análises relacionadas ao conteúdo do relatório 

preliminar. Essa fragilidade é reforçada ao mencionar que os valores informados no 

presente relatório se baseiam em lista de preços de 2014, como foi afirmado pela B2T 

(figuras abaixo). Ocorre que após a manifestação da empresa vencedora do certame, 

esta CGU atualizou os valores apresentados no relatório preliminar, utilizando o preço 

registrado em cartório em 2016.  

Figura - extração de trecho de informação encaminhada pela B2T 

 

 

                                                 
30 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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Figura - extração de trecho relatório encaminhado pela Dataprev 

 

Em um de seus pontos, a Dataprev apresenta o mesmo argumento utilizado pela 

empresa B2T, de que os parceiros da MicroStrategy somente estão autorizados a 

revender os produtos MicroStrategy pelo preço registrado em cartório aplicando os 

impostos sobre o valor de sua nota fiscal acrescido de algum percentual mínimo de 

risco. Informa que o percentual de impostos, no caso da B2T, por ser uma LTDA, no 

regime de lucro presumido, é de 19,33%. Este valor é resultante da aplicação dos 

percentuais nos seguintes impostos: Pis 0,65%, Cofins 3%, IRPJ 4,8%, CSLL 2,88%, 

ISS 5% e IR 3%.  

Chama atenção que os valores mencionados pela empresa e reiterados pela Dataprev 

divergem dos percentuais apresentados na nota fiscal da aquisição das licenças (figura a 

seguir), quais sejam: CSSL 1% ao invés de 2,88%, ISS de 2% ao invés de 5%, e IR de 

4,8% em vez de 3% de IR mais 4,8% de IRPJ, culminando em uma diferença de 7,88% 

na estimativa apresentada. Ou seja, enquanto a B2T informa que o imposto é de 19,33% 

na análise, a nota fiscal apresenta um imposto de 11,45%. Esse percentual é referendado 

pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos ao realizar o pagamento da aquisição 

das licenças MicroStrategy (figura a seguir). Ressalta-se que não é objeto deste trabalho 

analisar a fidedignidade contábil do pagamento de impostos. Cumpre registrar que a 

DATAPREV - uma empresa pública federal - acatou e replicou uma justificativa 

encaminhada por uma empresa privada sem antes, aparentemente, verificar a veracidade 

das informações apresentadas.  

 

 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
89 

Figura - informações sobre impostos constantes da Nota Fiscal eletrônica nº 1052 emitida para 

pagamento das licenças MicroStrategy, constante à folha 17 do processo nº 46168.000243/2016-10 

 

Figura - Cálculo do imposto a pagar realizado pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos 

constante à folha 99 do processo nº 46168.000243/2016-10 

 

Além de utilizar percentuais divergentes, a análise da Dataprev e da B2T ignoram o fato 

de que o preço registrado em cartório pela MicroStrategy já considera os impostos em 

seu valor, como demonstrado pela figura a seguir. Ou seja, o preço apresentado na ata 

de registro de preço da MicroStrategy deve ser considerado como o teto nessa 

contratação, pois não seria econômico pagar um valor superior ao ofertado pela própria 

MicroStrategy por meio de seu preço registrado em cartório para vendas no varejo 

utilizando-se a justificativa de pagamento de impostos pela empresa parceira B2T.  
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Figura -  Ata de registro de preço da MicroStrategy para o ano de 2016 

 

Ressalta-se que a estratégia de utilizar o registro de preço em cartório delimita um limite 

superior de valores a ser ofertado pelo parceiro. Entende-se que o registro em cartório, 

entende-se, só se justifica como garantia de teto a ser assumida por uma empresa para 

qualquer quantidade negociada e qualquer comprador; uma espécie de compromisso 

público. Assim, nada impediria o Ministério do Trabalho e a B2T, na licitação em 

comento, de negociarem um valor menor, alinhado à realidade de mercado em que foi 

verificada redução da cotação do dólar ao longo do ano de 2016, que apresentou uma 

desvalorização de 28,2% (de R$ 4,00 utilizado no registro de preço, para R$ 3,12 no dia 

do pregão). Além disso, diante do grande volume de licenças a serem contratadas e do 

vultuoso valor, é de se esperar uma negociação de preços com a contratada, nos moldes 

da contratação da referida ferramenta de BI feita pela empresa pública SERPRO.  

Vale ressaltar que a equipe de auditoria, após manifestação da B2T a respeito dos 

preços registrados pela MicroStrategy em resposta à Nota de Auditoria nº 

201700114/02, solicitou ao MTb “encaminhar as Notas Fiscais de venda emitidas pela 

Empresa MicroStrategy Brasil que balizaram a compra das licenças das plataformas 

MicroStrategy Server, Architect, Web, Mobile e Antifraude pela empresa B2T”, com o 

objetivo de verificar se havia correlação entre o preço licitado e o preço de mercado das 

licenças. Tais informações, por sua vez, foram requeridas pelo MTb à B2T.  

Em resposta ao Ministério, posteriormente encaminhada à CGU, a empresa B2T por 

intermédio do ofício B2T-033/2017, de 15/05/2017, informou que “todos os 
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documentos, relacionados à execução dos contratos 28/2016 e 04/2017, já foram 

enviados a esse Ministério”.  

Em outras palavras, embora tal documentação fiscal não seja de apresentação 

obrigatória a esta CGU, o seu não encaminhamento reforça a ideia de que o preço pago 

pelo MTb se encontra fora dos parâmetros de mercado, além de inviabilizar a 

comprovação da afirmação da B2T de que “as empresas parceiras Microstrategy 

somente são autorizadas a revender seus produtos pelo preço de lista”.  

Quanto à alegação da Dataprev de que a “comparação entre a aquisição realizada pelo 

SERPRO em dezembro/2015 e a aquisição do Ministério do Trabalho pode ser 

considerada inadequada, haja vista que se trata de contratações que possuem natureza 

distintas” (grifos acrescidos), destaca-se que ambas as contratações tratam da aquisição 

de licenças MicroStrategy. O fato de o tipo de utilização, em virtude do tema de 

trabalho, ser distinto nas duas citadas contratações não influencia de maneira alguma na 

aquisição de licenças de software de TI. Sob tal perspectiva, esse dado deve ser 

observado a partir de um prisma objetivo: o da simples aquisição de determinado 

número de licenças.  

Em relação à afirmativa de que o Serpro não adquiriu licenças Mobile por CPU e que, 

por isso, o contrato firmado entre Serpro e MicroStrategy não poderia ser utilizado 

como referência para eventual sobrepreço, resta consignado neste relatório de que o 

SERPRO, por meio do contrato 54892/2015, adquiriu licenças individuais para a 

plataforma Mobile e que, por consequência, a equipe de auditoria utilizou o valor 

contratado por CPU para a plataforma Web, pois essas plataformas (Mobile e Web) 

possuem o mesmo preço de tabela (no site da MicroStrategy e o registrado em cartório).  

Por fim, os preços informados no site da MicroStrategy deveriam ser o limite máximo 

do valor ao qual a Administração Pública estaria disposta a pagar. Não é eficiente 

realizar uma licitação envolvendo diversos parceiros da MicroStrategy para adquirir 

licenças por um preço maior do que aquele que poderia ser conseguido comprando 

direto do site da MicroStrategy. Dessa forma, restou constatado o sobrepreço de, no 

mínimo, R$ 3.969.550,24, referente ao pagamento da Ordem de Serviço nº 01/2016, 

uma vez que este valor poderia ter sido economizado pelo Ministério, em um cenário 

conservador em que se considera a contratação no varejo com base no preço do sítio da 

MicroStrategy e a cotação do dólar na data de realização do Pregão, sem considerar os 

possíveis descontos de uma contratação de tamanha monta.  

Em relação ao valor das UST, a Dataprev, em seu Relatório Técnico, afirma que o 

projeto de uso de BI pelo MTb reúne componentes únicos de dificuldade e que, 

portanto, tornam as rotinas de trabalho mais complexas elevando o nível de exigência 

dos profissionais nele alocados. A Dataprev ressalta que “esta contratação não se 
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restringe as atividades clássicas de Business Intelligence (BI), mas possui atividades de 

Integração com Fontes de Dados Internas e Externas ao MTb, Qualidade de Dados, 

Modelagem Estatística, Modelagem Preditiva, Modelagem Antifraude, Configuração 

de Desempenho de Soluções de Big Data, Visualização de Dados e Informações em 

bases Georeferenciadas, presentes nas Complexidades Alta e de Especialista do 

processo deste MTb e inexistente em processos tradicionais de tratamento e 

apresentação de resultados.” 

Aparentemente, não há uma explicação plausível para a incongruência de, por um lado, 

o preço das USTs do contrato do MTb possa ser comparado com o dos contratos do 

DNIT e do Ministério da Saúde por meio do Memorando nº 

607/2016/CGI/SPOA/MTb31, enquanto que, por outro lado, o peso atribuído às USTs 

não possa ser comparado com os referidos editais por se tratarem de trabalhos de 

complexidades distintas. Acatar tal tipo de argumentação da Dataprev sobre potencial 

incomparabilidade de “complexidade” entre projetos conduz a um raciocínio, por 

inferência, de não ser possível realizar adesão a atas de registro de preço de Unidades de 

Serviço Técnico por se tratarem de trabalhos distintos, o que geraria a necessidade de 

existirem pesos distintos.  

Além disso, verifica-se que das 49 tarefas informadas no Termo de Referência do MTb, 

47 estão no Termo de Referência do DNIT. Ou seja, à época da licitação, as 

informações quanto às tarefas eram as mesmas, não justificando uma diferença de peso 

de 2 a 4 vezes maior no Edital do MTb.  

A alegação de que algumas atividades descritas no catálogo de serviços não representam 

“atividades clássicas de Business Intelligence”, por sua vez, não deve ser acatada pelo 

fato de o catálogo de serviços não ter sido anexado ao edital, como preceitua o Acórdão 

nº 916/2015 do TCU, fato já mencionado no item “b” da constatação 1.2.2.1. A 

ausência dessas informações fere o art. 15 da IN nº 04/2014/SLTI/MP, que preceitua: “a 

definição do objeto da contratação deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem 

a competição ou a realização do fornecimento”. Vale reforçar o fato de que o catálogo 

de serviços apresentado caracteriza pagamento por homem-hora, o que é vedado pelo 

TCU. Esse ponto é apresentado na constatação 1.2.2.1.  

Quanto à ressalva a respeito do “aspecto de qualidade presente no Termo de 

Referência, além dos níveis de serviço mais exigentes”, identifica-se que o item 10.5.4. 

Níveis Mínimos de Serviços Exigidos do Termo de Referência não apresenta a referida 

exigência elevada. O único Nível Mínimo de Serviço Exigido relacionado às Unidades 

                                                 
31 Memorando assinado pelo Integrante Técnico do Planejamento da Contratação e Coordenador-Geral de 

Informática à época da elaboração do edital de licitação, que considera aceitável o valor médio das 

pesquisas de preço.  
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de Serviço Técnico é o Prazo dos Serviços Especializados, que trata do atraso ocorrido 

na entrega de produtos. Ou seja, não há nível de serviço mínimo exigido para a 

qualidade dos produtos apresentados pela contratada.  

Por fim, com relação à justificativa de que a existência de concorrentes no pregão 

eletrônico “acentua que o valor final da proposta vencedora está dentro dos 

parâmetros de mercado”, reitera-se o item “a” da constatação 1.2.1.1, que aponta que 

“apenas a B2T é parceira da MicroStrategy (conforme consulta ao sitio 

https://www.microstrategy.com/us/partners/ acesso em 13/06/2017) e, dessa forma, 

apenas ela “teria o direito” de comercializar as licenças dos softwares da 

MicroStrategy”. Ou seja, a simples participação no processo licitatório do MTb de 

empresas não autorizadas pela MicroStrategy a comercializar as suas licenças não 

assegura que os preços apresentados no pregão eletrônico estejam dentro dos 

parâmetros de mercado, haja vista a factual inexistência de concorrência, por inépcia da 

própria participação de concorrentes legítimos e autorizados, perante a detentora do 

direito de representação das licenças no país, a MicroStrategy do Brasil, de revender 

seus produtos.  

Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 

elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de elidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI. 

Por todo o exposto, mantem-se o entendimento inicialmente disposto na constatação. #/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar a responsabilidade dos agentes responsáveis pela aceitação de 

cotação de preços não condizentes com os praticados no mercado. 

Recomendação 2: Ressarcir ao Erário os montantes decorrentes de prejuízos observados 

pela execução das seguintes OSs: R$ 3.969.550,24, referente à OS 01/2016; R$ 

282.524,64, referente à OS 02/2016 e R$ 410.456,45, referente à OS 03/2016, e apurar 

possíveis prejuízos decorrentes de Ordens de Serviço não analisadas por esta auditoria. 

Recomendação 3: Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços 

e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Recomendação 4: Eximir-se de realizar novas contratações de licenças e de autorizar 

adesões à Ata de Registro de Preço nº 26/2016. 

Recomendação 5: Implementar políticas de gestão de TI com vistas a aprimorar o 

processo de cotação e avaliação dos preços envolvidos na contratação. 
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1.2.2 FISCALIZAÇÃO INTERNA                           

1.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação de serviços baseada em métrica que gera pagamentos baseados em 

homem-hora, sem vinculação ao esforço da contratada ou a níveis de serviço. 

 

Fato 
  

O Relatório de Auditoria Anual de Contas de 2014 da Secretaria Executiva do 

Ministério do Trabalho (Relatório nº 201503438, Constatação 4.1.3.1) teve como um de 

seus objetos avaliar a gestão de tecnologia da informação do órgão. Em um de seus 

achados, aponta para uma “(...) deficiência no processo de planejamento da contratação 

de solução de TI acarretando em contratação de serviços aferidos em horas de 

trabalho”. Esse achado decorre da análise do Contrato nº 30/2014, que define como 

métrica utilizada para a mensuração de serviços de operação assistida e transferência de 

conhecimento tecnológico para ambiente analítico a Unidade de Serviço Técnico 

(UST). No Contrato nº 30/2014, definiu-se que 1 UST equivaleria a 1 hora de trabalho.  

Em sua análise, a CGU aponta que o planejamento da contratação deficiente resultou 

em fragilidades nos “(...) controles sobre a execução contratual, a respeito da 

dificuldade de atestar as horas efetivas de trabalho cobradas pela contratada” tendo, 

como consequência, o “(...) pagamento por horas sem devida comprovação em virtude 

da dificuldade da aferição dessa métrica”.  

Com relação a esse achado, dispõe a Súmula 269 do TCU que “(...) Nas contratações 

para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração deve estar 

vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço”. De forma análoga, a IN 

nº 04/2014/SLTI/MP, em seu art. 7º, inciso VIII, veda “adotar a métrica homem-hora 

ou equivalente para aferição de esforço”. 

Nesse contexto, o Relatório de Auditoria Anual de Contas de 2014 (Relatório nº 

201503438, Constatação 4.1.3.1) faz menção à publicação da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MP) intitulada “Guia de Contagem de Pontos de Função do SISP para Projetos Data 

Warehouse (DW)”. Consta como objetivo deste Guia “definir as diretrizes e as regras 

de contagem e estimativa do tamanho funcional de projetos de DW, usando a métrica 

Análise de Pontos de Função, e apoiar os órgãos integrantes do Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) na contratação de 

serviços de desenvolvimento e manutenção de projetos de DW” (grifos acrescidos). Em 

decorrência disso, a CGU recomenda a utilização de métrica de Análise de Pontos de 

Função na elaboração de termos de referência de projetos de Data Warehouse.  
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Em manifestação acerca do Relatório Preliminar da Auditoria Anual de Contas de 2014, 

o gestor informou que “(...) O MTE encerrou o contrato atual e iniciou um novo 

planejamento para a contratação de empresa especializada para projetos Data 

Warehouse, utilizando a recente publicação do novo Guia de Contagem de Pontos de 

Função do SISP para projetos Data Warehouse.” 

Apesar de o Relatório de Auditoria Anual de Contas de 2014 apontar para a fragilidade 

da métrica Unidade de Serviço Técnico e recomendar a utilização de pontos de função 

(Relatório nº 201503438, Constatação 4.1.3.1), como orientado pelo guia da SLTI/MP, 

a equipe de planejamento da contratação da ferramenta MicroStrategy optou pela 

utilização da métrica Unidade de Serviço Técnico para realização de “serviço técnico 

especializado”.  

Por meio da descrição das tarefas dispostas no Termo de Referência, infere-se que esses 

serviços especializados se referem à implementação das funcionalidades e análises de 

uma ferramenta de Business Intelligence (ex: instalação de ferramenta de BI, 

administração dos serviços da Plataforma Microstrategy de OLAP, execução e 

documentação de processos de ETL, projetos de arquitetura de solução de business 

intelligence).  

Vale ressaltar que o TCU, em seu Acórdão 916/2014, menciona que a Unidade de 

Serviço Técnico está sendo utilizada como novo critério para remuneração de serviços 

de suporte à infraestrutura de rede. Ou seja, utilizar a métrica UST na elaboração de 

projeto de BI é conferir finalidade diversa àquela para a qual foi criada, além de 

desprezar a orientação da SLTI/MP e de recomendação da CGU.  

Nesse contexto, o Ministério do Trabalho, na Ata de Registro de Preços n° 26/2016, 

registrou 55.000 Unidades de Serviço Técnico. A Unidade de Serviço Técnico, 

conforme consta no item 8.2.6 do Termo de Referência - TR do pregão nº 24/2016, 

corresponde ao esforço para a realização e conclusão das atividades definidas, 

independentemente da quantidade de recursos alocados, condicionados a pagamento por 

resultados e atendimento a níveis de serviços, sendo que a “(...) CONTRATANTE, para 

efeito de pagamento, não contabilizará as horas utilizadas, mas tão somente o 

serviço/produto constantes na ordem de serviço, devidamente entregue e homologado” 

(grifos acrescidos).  

Inobstante essa definição apresentada pelo MTb, verificou-se a deficiência da métrica 

utilizada no cálculo de Unidade de Serviço Técnico (UST) a partir das seguintes 

análises:  

 

a) Fórmula de cálculo de Unidade de Serviço Técnico equivale à aferição homem-

hora acrescida de um fator de complexidade 
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No item 8.2.6.5 do Termo de Referência, consta que, para fins de cálculo do total de 

USTs necessárias para a entrega de cada produto, devem ser levadas em consideração as 

horas necessárias em razão de sua complexidade. Assim, de acordo com o TR, para o 

cálculo do valor a ser pago por uma Ordem de Serviço devem ser consideradas as horas 

trabalhadas, o fator de complexidade da tarefa e o valor fixo da UST, conforme fórmula 

constante do TR e expressa a seguir: 

 

Isso quer dizer que o valor de uma Ordem de Serviço equivale ao custo das atividades 

em cada nível de complexidade.  

Para calcular o custo das atividades em cada nível, considera-se a quantidade de horas e 

multiplica-se pelo valor da UST e o fator de complexidade. Conforme evidenciado na 

constatação 1.2.1.1 que demonstra a existência de sobrepreço e superfaturamento, uma 

hora de atividades em complexidade baixa custa R$ 250,00; intermediária, R$ 500,00; 

Alta, R$ 750,00; e Especialista, R$ 1.250,00. Dessa forma, a fórmula de cálculo do 

valor da OS pode ser reescrita da seguinte maneira: 

 

Essa forma de cálculo é observada no documento “Anexo 6 – Memória de Cálculo e 

Produtos Entregues”, encaminhado por meio do Memorando nº 

109/2017/CGI/SPOA/SE/MTb, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 

201700114/03. Nele verifica-se que a contratada calcula os pagamentos baseando-se no 

valor da hora trabalhada de cada um de seus empregados, e não relacionado ao produto 

apresentado.  

Assim, para o pagamento da OS 03/2016, relativa ao período de 12/12/2016 a 

28/12/2016 (13 dias úteis), cada um dos 8 empregados trabalhou exatamente 104 horas 

(equivalente a 13 dias X 8 horas por dia). Um deles chegou a produzir 344 USTs em 13 

dias de trabalho ao custo de R$ 86.000,00, o que equivale a um custo aproximado de 

sua hora de trabalho de R$ 826,92.  

Valor da OS = Custo por Nível de Complexidade 

Valor da OS = Custo Baixa Complexidade + Custo Complexidade Intermediária 

+ Custo Alta Complexidade + Custo Complexidade Especialista 

Onde: Custo por Nível de Complexidade = Quantidade Total de Horas x Fator de 

Complexidade da Tarefa 

Assim: 

Valor OS = (Horas Baixa Complexidade X R$ 250,00) + (Horas Complexidade 

Intermediária X R$ 500,00) + (Horas Alta Complexidade X R$ 750,00) + (Horas 

Complexidade Especialista X R$ 1.250,00) 

Valor da OS = Valor da UST x Quantidade Total de UST  

Onde: Quantidade Total de UST = Quantidade Total de Horas x Fator de 

Complexidade da Tarefa 
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A OS 01/2017, por sua vez, referente ao período de 02/01/2017 a 31/01/2017 (22 dias 

úteis, equivalente a 176 horas de trabalho, se considerada 8 horas de trabalho por dia), 

apresentou um empregado que produziu 504 USTs em 152 horas trabalhadas a um custo 

de R$ 126.000,00, equivalente a um custo de R$ 828,95 por hora trabalhada.  

O quadro a seguir descreve as horas trabalhadas por cada um dos empregados da 

contratada, a complexidade das atividades realizadas, o correspondente em UST e o 

valor para as duas ordens de serviço analisadas pela equipe de auditoria.  

Quadro - Horas trabalhadas, complexidade, UST e valor pago para Ordens de Serviço. 

    OS03/2016 (13 dias úteis) OS01/2017 (22 dias úteis) 

   Valor Hora Horas UST   Valor Pago Horas UST   Valor Pago 

Empregado 1   104 312  R$    78.000,00  136 444  R$  111.000,00  

Especialista R$       1.250,00  8 40  R$             10.000,00  24 120  R$             30.000,00  

Alta R$          750,00  80 240  R$             60.000,00  100 300  R$             75.000,00  

Intermediária R$          500,00  16 32  R$               8.000,00  12 24  R$               6.000,00  

Empregado 2   104 312  R$    78.000,00  176 480  R$  120.000,00  

Especialista R$       1.250,00  32 160  R$             40.000,00  40 200  R$             50.000,00  

Alta R$          750,00  16 48  R$             12.000,00  32 96  R$             24.000,00  

Intermediária R$          500,00  48 96  R$             24.000,00  80 160  R$             40.000,00  

Baixa R$          250,00  8 8  R$               2.000,00  24 24  R$               6.000,00  

Empregado 3   104 240  R$    60.000,00  96 216  R$    54.000,00  

Especialista R$       1.250,00  16 80  R$             20.000,00  16 80  R$             20.000,00  

Intermediária R$          500,00  72 144  R$             36.000,00  56 112  R$             28.000,00  

Baixa R$          250,00  16 16  R$               4.000,00  24 24  R$               6.000,00  

Empregado 4   104 344  R$    86.000,00  152 504  R$  126.000,00  

Especialista R$       1.250,00  24 120  R$             30.000,00  24 120  R$             30.000,00  

Alta R$          750,00  72 216  R$             54.000,00  128 384  R$             96.000,00  

Baixa R$          250,00  8 8  R$               2.000,00        

Empregado 5   104 336  R$    84.000,00  112 384  R$    96.000,00  

Especialista R$       1.250,00  16 80  R$             20.000,00  32 160  R$             40.000,00  

Alta R$          750,00  80 240  R$             60.000,00  64 192  R$             48.000,00  

Intermediária R$          500,00  8 16  R$               4.000,00  16 32  R$               8.000,00  

Empregado 6         76 228  R$    57.000,00  

Alta R$          750,00        76 228  R$             57.000,00  

Empregado 7   104 240  R$    60.000,00  88 240  R$    60.000,00  

Especialista R$       1.250,00  16 80  R$             20.000,00  16 80  R$             20.000,00  

Alta R$          750,00        32 96  R$             24.000,00  

Intermediária R$          500,00  72 144  R$             36.000,00  24 48  R$             12.000,00  

Baixa R$          250,00  16 16  R$               4.000,00  16 16  R$               4.000,00  

Empregado 8   104 320  R$    80.000,00  65 161  R$    40.250,00  

Especialista R$       1.250,00  24 120  R$             30.000,00  8 40  R$             10.000,00  

Alta R$          750,00  48 144  R$             36.000,00  16 48  R$             12.000,00  

Intermediária R$          500,00  24 48  R$             12.000,00  32 64  R$             16.000,00  

Baixa R$          250,00  8 8  R$               2.000,00  9 9  R$               2.250,00  

Empregado 9   104 272  R$    68.000,00  16 48  R$    12.000,00  

Alta R$          750,00  72 216  R$             54.000,00  16 48  R$             12.000,00  

Intermediária R$          500,00  24 48  R$             12.000,00        

Baixa R$          250,00  8 8  R$               2.000,00        

Empregado 10         37 111  R$    27.750,00  

Alta R$          750,00        37 111  R$             27.750,00  

Empregado 11         38 90  R$    22.500,00  

Especialista R$       1.250,00        4 20  R$               5.000,00  

Alta R$          750,00        2 6  R$               1.500,00  

Intermediária R$          500,00        32 64  R$             16.000,00  

TOTAL   832  2.376   R$  594.000,00  992  2.906   R$  726.500,00  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 
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Em suma, o Ministério licitou e contratou serviços na métrica UST, mas continua 

realizando pagamentos de acordo com a quantidade de horas trabalhadas, o que é 

vedado pela IN nº 04/2014/SLTI/MP e pela Súmula 269 do TCU. Há ainda um 

agravante, pois, de acordo com a fórmula proposta, a definição de complexidades gera 

um refinamento no pagamento das horas trabalhadas ao criar pagamentos que chegam a 

custar R$ 1.250,00 por hora de trabalho, fato já evidenciado na constatação 1.2.1.1 

sobre sobrepreço e superfaturamento. Dessa forma, reforça-se a constatação de 

sobrepreço identificada pelos altos valores pagos por hora (que chega a R$ 828,95 por 

hora de trabalho de um empregado) e por posto de trabalho (um empregado chega a ser 

responsável pela produção de USTs equivalentes a R$ 126.000,00 em um único mês).  

 

b) Catálogo de serviços não consta de anexo do edital e não apresenta a respectiva 

quantidade de UST por tarefa, incorrendo em pagamento por homem-hora 

 

Quanto ao catálogo de serviços, o Acórdão TCU n° 916/2015 menciona:  

219. Com esse critério de remuneração, o ente público promotor da 

licitação elabora, como anexo ao edital, um catálogo de serviços a 

serem prestados, contendo a descrição e a respectiva quantidade de 

UST de cada serviço, de acordo com a natureza, a complexidade e 

criticidade do serviço. Dessa forma, o critério de seleção do fornecedor, 

no caso do pregão, consiste no valor da UST (grifos acrescidos). 

Contrário à descrição do TCU, o Termo de Referência do Edital de contratação informa, 

em seu item 10.4.1, que “no início da execução contratual, será autorizada a primeira 

versão do Catálogo de serviços(...)”. Frente à inexistência de um catálogo de serviços 

apresentado durante o processo de contratação, a CGU solicitou a apresentação do 

mesmo por meio da SA 201700114/003. Em resposta a essa solicitação, o gestor 

apresentou, por meio do Anexo 5 do Memorando nº 109 CGI/SPOA/SE/MTb, um 

catálogo de serviços que possui os campos: complexidade, código da tarefa, descrição 

da tarefa e peso.  

Em outras palavras, a tarefa não possui uma quantidade determinada de UST e sim um 

peso a ser multiplicado pela quantidade de horas. Este achado é corroborado pela 

memória de cálculo apresentada no Anexo 6 do mesmo documento encaminhado pelo 

gestor, no qual a quantidade de UST por atividade é igual à quantidade de horas 

realizadas para determinada atividade vezes o fator de complexidade.  

Assim, a quantidade de USTs apresentada está vinculada à quantidade de horas 

realizadas em cada tarefa, e não com relação aos produtos solicitados na ordem de 

serviço.  
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Resta evidenciado que a fórmula utilizada para o cálculo das UST equivale ao 

pagamento por homem-hora em 4 níveis de complexidade, o que é vedado pela IN nº 

04/2014/SLTI/MP. Esta falha foi possível, pois o referido catálogo de serviços não 

contém a descrição e a respectiva quantidade de UST de cada serviço, e sim um fator 

multiplicador, que permite o cálculo por homem-hora.  

 

c) Ausência de vinculação entre produto demandado em Ordem de Serviço para 

Prestação de Serviços Técnicos (UST) e atividades realizadas 

 

A desvinculação entre a demanda do produto e a ordem de serviço para Prestação de 

serviços técnicos (UST) também foi verificada durante o período de campo da presente 

auditoria. Sobre o tema, da solicitação de prestação de serviços, o Acórdão TCU n° 

916/2015 menciona:  

220. Assim sendo, para o cálculo da contraprestação devida à empresa 

contratada, cada prestação de serviço deve ser classificada de acordo 

com um item do catálogo de serviços, para se obter, ao final de cada 

mês, a quantidade de ocorrências de cada item de serviço, até mesmo 

para as tarefas rotineiras, nas quais se sabe com maior precisão a 

quantidade demandada (grifos acrescidos). 

Na Ordem de Serviço n° 03/2016, o gestor do contrato solicita os seguintes produtos / 

serviços: 

Quadro 14: Especificação dos produtos/serviços e volumes estimados em UST informados na OS 

03/2016. 

Item Descrição do Produto ou 

Serviço 

Métrica Valor Unit. 

(R$) 

Quantidade 

/Volume (UST) 

Valor Total 

(R$) 

1 Estudo e análise preliminar de 

validação da Concessão de 

Benefícios do Seguro-

Desemprego – Etapa Inicial 

UST 250,00 1.544 386.000,00 

2 Painéis de informações 

gerenciais e quantitativas da 

Concessão do Seguro-

Desemprego – Etapa Inicial 

UST 250,00 560 140.000,00 

3 Extração dos dados do SIAFI 

da execução Orçamentária e 

Financeira do exercício de 

2016 

UST 250,00 272 68.000,00 

 

Depreende-se da análise desta tabela que o instrumento formal de solicitação de 

serviços não detalha os serviços a serem realizados, evidenciando a falta de vinculação 

entre o produto solicitado e as atividades listadas no catálogo de serviços. A tabela 

acima apresenta apenas a quantidade de UST sem demonstrar a memória de cálculo 

para chegar a tais quantidades.  
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Esse baixo grau de detalhamento das informações de execução contratual já foi 

identificado no Relatório de Auditoria Anual de Contas da Secretaria Executiva do 

Ministério do Trabalho de 2014 (Relatório nº 201503438, Constatação 4.1.3.2) ao 

avaliar uma ordem de serviço que tinha por objeto “o desenvolvimento de solução 

Business Intelligence”. 

Além dessa fragilidade recorrente, o resumo das atividades utilizadas no cálculo para o 

pagamento de USTs, encaminhado em resposta à SA 201700114/003, não relaciona as 

atividades com os produtos demandados. Dessa forma, não é possível atestar que os 

serviços apresentados pela contratada foram adequadamente prestados e estimados. 

Nesse contexto, dispõe o Acórdão TCU nº 916/2015 que “A falta de rastreabilidade dos 

serviços prestados compromete a economicidade da contratação em face da 

possibilidade de pagamentos por serviços não prestados”. Ou seja, ao não discriminar 

as atividades relacionadas a cada produto a ser apresentado, o Ministério do Trabalho 

impossibilita eventuais avaliações quanto à entrega dos produtos e sua economicidade. 

 

d) Realização de atividades que não geram resultados ou produtos aferíveis 

 

Adicionalmente, foi identificada a realização de atividades que não geraram resultados 

ou produtos aferíveis. Quanto ao tema, o Acórdão TCU n° 916/2015 menciona:  

229. Dessa maneira, resta claro que a métrica UST (ou UMS) mostra-se 

inadequada para serviços que não geram resultados ou produtos 

aferíveis pelo ente público contratante. Além disso, contribui para 

aumento do risco de remuneração por serviços não prestados (grifos 

acrescidos). 

Em resposta à SA 201700114/003 (Anexo 6 – Memória de Cálculo e Produtos 

Entregues, contido no Memorando nº 109 CGI/SPOA/SE/MTb), são apresentadas várias 

atividades que não resultam em um produto aferível pelo ente público, como: 

configuração de desempenho de ferramenta de integração (80 UST); ajustes de 

otimização (“Tunning”) do banco de dados e de aplicações (96 UST); liderança de 

equipes (648 UST); validação de painéis (60 UST); validação de relatório (108 UST); 

administração dos serviços da plataforma MicroStrategy de processamento analítico 

online (64 UST); testes (137 UST), num total de 1.193 UST sem um produto aferível, o 

que equivale a R$ 298.250,00.  

Várias dessas constatações já haviam sido identificadas no Relatório de Auditoria Anual 

de Contas, exercício 2014 (Relatório nº 201503438, Constatação 4.1.3.1), quando da 

análise do Contrato nº 30/2014, que identificou pagamento por horas sem a devida 

comprovação em virtude da dificuldade da aferição dessa métrica. Frente às 

dificuldades apresentadas pela utilização de Unidades de Serviço Técnico, a Secretaria 
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Executiva, em manifestação apresentada no relatório de auditoria, informou que 

utilizaria ”a recente publicação do novo Guia de Contagem de Pontos de Função do 

SISP para projetos Data Warehouse”.  

Apesar de estar ciente das dificuldades apresentadas por essa métrica e da existência de 

Guia de Contagem de Pontos de Função do SISP, a equipe de planejamento da 

contratação realizou, novamente, licitação por Unidade de Serviço Técnico, 

contrariando recomendação da CGU.  

Em suma, o Ministério licitou e contratou serviços utilizando a métrica Unidade de 

Serviço Técnico (UST), que emprega o número de horas trabalhadas para chegar à 

quantidade e ao valor total de UST, fato vedado pela IN nº 04/2014/SLTI/MP e pela 

Súmula 269 do TCU. Essa constatação é reforçada por meio de catálogo de serviços que 

não contém a descrição e a respectiva quantidade de UST de cada serviço, e sim um 

fator multiplicador, o que permite o cálculo por homem-hora. Além disso, o instrumento 

formal de solicitação de serviços não detalha os serviços a serem realizados, 

evidenciando a falta de vinculação entre o produto solicitado e as atividades listadas no 

catálogo de serviços, o que impossibilita que os serviços apresentados pela contratada 

sejam adequadamente atestados, contrariando o Acórdão TCU nº 916/2015. Também, a 

memória de cálculo apresenta o pagamento de atividades que não geraram resultados ou 

produtos aferíveis. Por fim, muitas dessas fragilidades, já evidenciadas em relatório 

anterior da CGU, foram negligenciadas quando da elaboração de estudo técnico 

preliminar para a contratação da ferramenta MicroStrategy. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inobservância das orientações contidas na IN nº 04/2014/SLTI/MP e na Súmula 269 do 

TCU; 

Ausência de providências quanto à implementação de recomendações proferidas no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas 201503438 (Constatação 4.1.3.1); e 

Planejamento deficiente da contratação, com definição de métrica de pagamento 

inadequada para o tipo de serviço contratado.   

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 28/06/2017, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201700114/011 com a 

descrição dos fatos identificados pela equipe de auditoria. Em 07/07/2017, por meio do 

Ofício nº 171/SE/MTE, o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho encaminhou 

a Nota Informativa nº 564/2017/CGSDAS/DGB/SPPE/MTE “que trata especificamente 
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sobre o item 5 – Descrição Sumária, letra h”. Dessa forma, não foi apresentada 

manifestação em resposta à presente constatação. 

Em resposta à Versão Preliminar deste relatório, o gestor encaminhou, por meio do 

Ofício n° 216/2017/GAB/SE/MTb, de 10/08/2017, o Relatório Técnico e Operacional 

elaborado pela Dataprev, a pedido do Ministério do Trabalho, com a seguinte 

justificativa ao presente item:  

No tocante a execução dos Serviços Técnicos Especializados, não foi verificada 

a contratação de horas para execução de serviços e sim a execução de serviços 

sob demanda, mediante abertura de Ordens de Serviços, com planejamento de 

atividades a serem desempenhadas e especificação de produtos/artefatos a 

serem entregues. 

As atividades verificadas nas Ordens de Serviços constam na Tabela 

Complexidade das atividades objeto e seu valor em UST e estão vinculados à 

geração de produtos/artefatos e a classificação dos produtos/artefatos gerados, 

quanto ao grau de complexidade, considera aspectos como a relevância do 

objeto; o prazo exigido; e a dificuldade operacional; entre outros. 

Tabela de Complexidade das atividades objeto e seu valor em UST 

COMPLEXIDADE TAREFAS QTD. UST 

Baixa Testes: Instalação de Sistemas Operacionais; instalação de Ferramentas de BI; 

instalação de Ferramentas de Integração; Sustentação de Ambientes e Projetos; Suporte 

Técnico On-Site; Mesclar Repositórios e Catálogos de Ferramenta. 

1,0 

Intermediária Criação de Camadas de Metadados: Criação /Edição de Usuários e Perfis de Acesso; 

Criação /Edição de Relatórios; Criação /Edição de Painéis: Agendamento de Análises; 

Migração de Repositórios e Catálogos; Administração dos Serviços da Plataforma 

Microstrategy de Processamento Analítico On-line (OLAP, do inglês “On-line 

Analytical Processing”); Customização Gráfica de Ferramenta; Manutenção Corretiva e 

Evolutiva de Sistemas; Elaboração, Revisão, Verificação, Preparação e Implementação 

de Modelos de Negócios; Definição de padrões de Interface. 

2,0 

Alta Instalação e Configuração de Servidores e Aplicação em Cluster; Validação de 

Relatórios; Validação de Painéis: Criação /Edição de Camada Metadados com Origem 

Multidimensional; Integração com soluções de Geoprocessamento; Integração com o 

Protocolo de Acesso a Diretórios (LDAP, do inglês “Lightweight Directory Access 

Protocol"); Ajustes de Otimização (“Tuning”) do Banco de Dados e de Aplicações; 

Liderança de Equipes; Execução e Documentação de Processos de ETL; Elaboração de 

Documentação de Projeto; Repasse de Conhecimento e Mentoria; Infraestrutura e 

Dimensionamento de Hardware; Design e Revisão da Solução; Operação Assistida; 

Design de Mapas. 

3,0 

Especialista Levantamento de Requisitos de Negócio; Levantamento de Requisitos Técnicos; 

Projetos de Arquitetura de Soluções de Business Intelligence; Definição de Arquitetura 

Física; Dimensionamento de Hardware: Definição de Protótipos Não-Funcionais; 

Concepção de Modelos Lógicos e Físicos; Elaboração de Cronogramas; Especificação 

de Camada de Metadados; Configurações de Desempenho de Ferramenta de Integração; 

Customização de Desempenho de Banco de Dados; Configurações de Desempenho de 

Ferramenta OLAP; Modelagem de Banco de Dados Geográfico; Configuração de 

Desempenho de Soluções de Big Data; Tuning de Banco de Dados Geográfico. 

5,0 

Conforme Oficio de n° 24/2017 da B2T, apresentado em resposta ao Oficio 

MTB/SPPE n° 1.540 de 16 de maio de 2017, a complexidade definida na 

“Tabela Complexidade das atividades objeto e seu valor em UST” difere das 

demais tabelas que foram utilizadas nas análises comparativas em função das 

especificidades exigida pelas ações antifraude, senão vejamos: 
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“(...) 

3.2.e. 1. Vale destacar também, que esta contratação não se restringe as 

atividades clássicas de Business Intelligence (BI), mas possui atividades 

de Integração com Fontes de Dadas Internas e Externas ao MTb, 

Qualidade de Dados, Modelagem Estatística, Modelagem Preditiva, 

Modelagem Antifraude, Configuração de Desempenho de Soluções de 

Big Data. Visualização de Dados e Informações em bases 

Georoferenciadas, presentes nas Complexidades Alta e de Especialista 

do processo deste MTb e inexistente em processos tradicionais de 

tratamento e apresentação de resultados. Estas atividades são cruciais 

para um dos principais objetivos do projeto, que é o detecção, combate e 

prevenção à fraude através de análise de grande volume de dados, pouco 

utilizado com eficácia, até então no Governo Federal. 

3.2.e.2. Ao nosso ver o projeto deste MTb, devido à sua magnitude, 

criticidade e caráter inovador reúne componentes únicos de dificuldades 

e, portanto, tornam as rotinas de trabalho mais complexas elevando o 

nível de exigência dos profissionais nele alocados. 

3.2.e.3. Mesmo as atividades que possam parecer conhecidas como 

levantamento de requisitos, podem elevar o patamar da trivialidade 

estabelecida pelo status-quo do mercado para este tipo de atividade. 

Pois os mecanismos que procuram burlar os sistemas de concessão de 

benefícios do Ministério, tomam-se cada vez mais sofisticados exigindo 

cada vez mais a sofisticação da atividade de inteligência para o seu 

combate. Exigindo dos atores envolvidos no processo de 

desenvolvimento da solução uma visão holística sobre o problema e um 

exercício constante de novas formas de pensar. 

3.2.e.4. Vale ainda ressaltar o aspecto de qualidade presente no Termo 

de Referência, além dos níveis do serviço mais exigentes e de um maior 

número de subatividades definidas, ainda encontramos no item 10.4.8 do 

citado termo, obrigações contratuais pertinentes ao processo de 

Homologação e Controle de Qualidade, das entregas que diferenciam 

este processo dos outros dois processos, que serviram de parâmetro de 

comparação (...)” 

Provas incontestes de que nenhuma UST é consumida e, por conseguinte 

adimplida sem uma correspondente entrega de produto são as próprias Ordens 

de Serviço, nas quais são definidos previamente à execução do serviço qual o 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
104 

produto que será gerado e suas evidências para cada bloco de serviço técnico 

especializado contratado. 

Com feito, não está correta a assertiva da Auditoria no sentido de que a 

metodologia de cálculo e uso das UST "impossibilita eventuais avaliações 

quanto à entrega dos produtos e sua economicidade" 

Ademais, com relação Unidade de Treinamento a situação não é muito distinta 

da UST, posto que também as OS's têm tido o cuidado de descrever os produtos 

a serem entregues, tal como a OS 03/2017, na qual se observa claramente a 

definição da turma, quantidade de pessoas envolvidas, período e matéria, in 

caso, "Treinamento MicroStrategy Visual Insight" 

Treinamentos estes que são realizados com base em regras rígidas de avaliação 

previstas no Termo de Referência que compôs o Edital da Licitação (itens 9.3.3 

e 25.7) e que, no caso de não atendimento das regras de performance, 

necessitam ser reaplicados sem qualquer tipo de ônus para MTb. 

Isto posto, a execução das UST (serviços especializados) e UT (treinamentos), 

não está balizada em homem-hora. Este item compõe a métrica de cálculo do 

produto, o qual é definido e medido pelos seus entregáveis, devidamente 

mensurados e comprovados. 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201700114 em 08/09/2017, a 

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho encaminhou, em 20/09/2017, uma 

manifestação, a qual requer no que tange às atribuições da equipe de auditoria: 

b) Alternativamente, em caso de não conhecimentos destes embargos, que este 

petitório seja conhecido como mera manifestação, novamente se requerendo que 

a CGU supra as omissões apontadas, respondendo ponto a ponto acerca da 

perícia realizada pela DATAPREV, especialmente o item 3.4, alíneas "a" a "g" 

do referido laudo, mesmo modo respondendo pontualmente acerca das 

afirmações constantes no Acórdão 1.058 - Plenário/TCU, modo de subsidiar a 

supervisão ministerial. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Preliminarmente à presente analise urge destacar que, mesmo considerando vago o 

pedido contido no item b do “embargo de declaração”32 da Consultoria Jurídica do MTb 

quanto à potencial obscuridade ou omissão contida no relatório de auditoria em questão, 

a equipe de auditoria procedeu à revisão da alínea “g” do item 3.4 da manifestação da 

Dataprev em sua integralidade, apresentando a análise que segue. 

                                                 
32 Conforme já ressaltado, o referido “embargo de declaração” foi recepcionado no bojo da auditoria, em 

observância ao Princípio da Fungibilidade, como uma manifestação do gestor ao relatório de auditoria.  
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O relatório elaborado pela Dataprev a pedido do Ministério do Trabalho não faz menção 

ao apontamento de que “utilizar a métrica UST na elaboração de projeto de BI é 

conferir finalidade diversa àquela para a qual foi criada [Acórdão TCU nº 916/2015], 

além de desprezar a orientação do MPDG e de recomendação da CGU”. A Dataprev se 

restringe a reiterar em seu Relatório Técnico que não tenha sido realizada a contratação 

de horas para a execução dos serviços, e sim a execução de serviços sob demanda 

mediante abertura de ordem de serviço. Além disso, informa que “As atividades 

verificadas nas Ordens de Serviços constam na Tabela Complexidade”. 

Primeiramente, as Ordens de Serviço emitidas informam apenas a descrição do produto, 

sem especificar as atividades relacionadas aos entregáveis, contrariando a afirmativa da 

Dataprev. Nesse contexto, solicitou-se a memória de cálculo utilizada para estimar a 

quantidade de USTs das ordens de serviço por meio da Solicitação de Auditoria nº 

201700114/006. A memória de cálculo encaminhada por meio de Nota Informativa nº 

331/2017/SPPE/MTb em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700114/06 utiliza 

apenas a quantidade de horas de cada tarefa associada aos itens da ordem de serviço, o 

que derruba a tese apresentada pela Dataprev. Além disso, essa memória de cálculo não 

apresenta os artefatos associados aos itens, nem sua associação com a fórmula utilizada 

para estimar a quantidade de horas. Em suma, reitera-se a constatação de que “o 

instrumento formal de solicitação de serviços não detalha os serviços a serem 

realizados” todas as evidências elencadas pela equipe de auditoria (por exemplo, 

fórmula de cálculo, memórias de cálculo enviadas pelo Memorando nº 

109/2017/CGI/SPOA/SE/MTb e pela Nota Informativa nº 331/2017/SPPE/MTb, e 

catálogo de serviços) apontam para o pagamento por homem-hora.  

Em relação à impossibilidade de eventuais avaliações quanto à entrega de produtos e 

sua economicidade, não foi possível atestar que os serviços apresentados pela contratada 

foram adequadamente estimados e prestados, conforme resposta à SA 201700114/003, e 

no relatado no campo fato, em que não há o relacionamento entre as atividades e os 

respectivos produtos demandados. Ou seja, o Ministério do Trabalho, ao ratificar o 

relatório da Dataprev, não se manifestou quanto aos casos concretos apresentados nos 

itens “c) Ausência de vinculação entre produto demandado em Ordem de Serviço para 

Prestação de Serviços Técnicos (UST) e atividades realizadas” e “d) Realização de 

atividades que não geram resultados ou produtos aferíveis da presente constatação”.  

Quanto à manifestação da Dataprev de que “com relação Unidade de Treinamento a 

situação não é muito distinta”, cabe enfatizar que a constatação 1.2.2.1 trata apenas de 

Unidade de Serviço Técnico, não fazendo menção à contratação de Unidades de 

Treinamento. Pelo exposto, mantem-se o entendimento consignado nesta constatação. 

Com relação ao Acórdão nº 1058/2017-Plenário do TCU, mencionado em manifestação 

da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, reitera-se que este não aduz novos 
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elementos ao Relatório de Auditoria desta CGU nem tem o condão de elidir os 

apontamentos em relação à contratação indevidamente realizada pelo Ministério da 

ferramenta de BI. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Definir quantidade de UST para cada atividade constante do catálogo 

de serviços, retirando a referência à quantidade de horas trabalhadas, e readequando as 

Ordens de Serviço já emitidas, ressarcindo os valores pagos a maior. 

Recomendação 2: Apurar a responsabilidade dos agentes que planejaram a utilização da 

métrica de UST para os serviços técnicos no âmbito da contratação em detrimento de 

recomendações da CGU contidas no Relatório de Auditoria nº 201503438. 

Recomendação 3: Apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa ao prejuízo 

arcado pela Unidade decorrente do recebimento de produtos/serviços não aferíveis. 

Recomendação 4: Ressarcir ao Erário o montante de R$ 298.250,00, devidamente 

atualizado, referente ao pagamento de serviços não aferíveis. 

Recomendação 5: Instituir normativo interno para que as contratações relacionadas à TI 

sejam quantificáveis por meio de métricas objetivas relacionadas aos produtos e 

serviços prestados de acordo com as normas estabelecidas pela SETIC/MP. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados descritos neste relatório, 

verificou-se a existência de falhas no planejamento da contratação de solução de apoio à 

tomada de decisão e Business Intelligence MicroStrategy. Além de descumprir 

normativos emitidos pelo órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação, o Ministério do Trabalho ignorou recomendações expressas 

emitidas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) ao 

realizar o processo de contratação da referida ferramenta.  

Nesse contexto, o planejamento da contratação não considerou a real necessidade do 

órgão nem realizou estudos que buscassem embasar a escolha da solução mais adequada 

ao interesse público. Além disso, apresentou fundamentação inconsistente baseada no 

Princípio da Padronização para justificar a escolha, de modo potencialmente 

direcionado, da solução MicroStrategy e incluiu, no Edital de Licitação, uma ferramenta 

inexistente no mercado denominada “Plataforma Antifraude MicroStrategy”. Ainda, 

essa plataforma foi atestada tendo por base um documento de fidedignidade não 

confirmada. 
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Em decorrência das fragilidades apontadas no processo de planejamento da contratação, 

o Edital apresentou quantidades superdimensionadas de licenças, serviço técnico e 

treinamento. Fundamentam essa assertiva os seguintes achados: a) a quantidade licitada 

pelo Ministério do Trabalho é muito superior à contratada por outros órgãos da 

Administração Pública Federal, sem que se identifique justificativas para essa 

discrepância; b) os parâmetros utilizados na composição das licenças não seguem os 

recomendados pela própria fabricante da solução, a empresa MicroStrategy; c) sua 

estimativa de uso é muito superior a de experiência de sucesso da Administração 

Pública; d) os recursos humanos do Ministério do Trabalho não são suficientes para a 

implantação e sustentação da quantidade de licenças proposta; e) a utilização nos 

primeiros meses ficou muito abaixo da capacidade contratada; e f) previsão de acesso 

por usuários externos que podem representar riscos à segurança da informação.  

Vale ressaltar ainda que, incidentalmente, durante o período de trabalho de campo desta 

auditoria, foi evidenciada pela equipe que a instalação das licenças em comento foi 

realizada em ambiente provisório da própria empresa contratada, o que fragiliza ainda 

mais a aquisição desse tipo de tecnologia, aparentemente sem o mapeamento prévio da 

necessidade de infraestrutura do Órgão em ambiente com segurança da informação, uma 

vez que as bases de dados utilizadas pela ferramenta adquirida são compostas por  dados 

sensíveis e até mesmo sigilosos. As falhas apresentadas no planejamento da contratação 

e o superdimensionamento das quantidades licitadas, aliados a uma frágil pesquisa de 

preços, culminaram em sobrepreço na Ata de Registro de Preço nº 26/2016 e em 

superfaturamentos que geraram prejuízos ao erário de R$ 4.662.531,33, referente às 

Ordens de Serviço nº 01/2016, 02/2016; e 03/2016.  

Cabe ressaltar que outras ordens de serviço do Contrato 28/2016 não foram analisadas e 

que o Contrato 04/2017, assinado no valor de R$ 54.410.000,00, encontra-se com seus 

efeitos suspensos, de acordo com relato do MTb durante a reunião Busca Conjunta de 

Soluções, realizada no dia 19/07/2017, devido aos questionamentos suscitados pela 

Nota de Auditoria nº 201700114/002 emitida por esta CGU. Adicionalmente, a 

contratação de Unidades de Serviço Técnico contrariou orientações do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e recomendações da CGU e do TCU, gerando 

pagamentos que não demonstram vinculação ao esforço da contratada ou não asseguram 

a sua execução.  

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar 

medidas corretivas com vistas a elidir os pontos ressalvados nas constatações 

consignadas no presente relatório. 

 

Brasília/DF, 11 de outubro de 2017. 
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