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Competência do MTFC

 Assistir direta e imediatamente à Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da Administração Pública Federal.

Avaliação da Gestão de Gastos com 
custeio do Governo Federal

 O MTFC tem como missão, conforme consta em seu mapa estratégico, “Prevenir e 
combater a corrupção e aprimorar a gestão pública, fortalecendo os controles internos e incre-
mentando a transparência, a ética e o controle social.” Para cumprir sua missão, o MTFC busca 
“Fomentar a melhoria contínua da gestão e da prestação de serviços públicos”. 

Para atender ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, o MTFC realiza ações de controle 
com o objetivo de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiên-
cia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração 
Federal. Em outras palavras, o MTFC realiza ações de controle com o fito de avaliar a correta 
aplicação dos recursos públicos.

A escolha da área que envolve o custeio da máquina pública do Governo Federal a ser avaliada 
se dá por um processo de hierarquização dos custos necessários para o andamento eficaz e 
eficiente dos serviços públicos. Utilizam-se, para esse fim, os critérios de relevância, materiali-
dade e criticidade.

Os resultados das ações de controle são consignados em relatórios específicos, que são en-
caminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medidas nele 
recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pelo MTFC até a certificação de sua 
efetiva implementação.
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Sumário-Executivo 

O que avaliamos?

 Os serviços de Suporte e Atendimento ao Usuário, objeto desta avaliação, consistem 
basicamente na prestação de serviços de sustentação de infraestrutura tecnológica dos órgãos 
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do 
Poder Executivo Federal, incluindo o suporte técnico de microinformática aos seus usuários. 
Estes serviços são relevantes, pois mantêm em funcionamento as operações e funções dos res-
pectivos órgãos, apoiando processos administrativos e finalísticos. Em paralelo, a baixa qualidade, 
a descontinuidade e/ou a paralisação destes serviços expõem a administração a riscos de não 
atingimento de objetivos estratégicos. Os recursos envolvidos em serviços de natureza similar 
atingiram o montante aproximado de R$ 1,34 bilhão no ano de 2015, considerando-se os órgãos 
atendidos por esta Controladoria.

Assim, diante da relevância, criticidade e materialidade, foram avaliados serviços de Suporte e Aten-
dimento na Agência Nacional de Águas (ANA), no Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (DataSUS), no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no Ministério da Cultura, 
no Ministério da Integração Nacional (MI), no Ministério da Educação (MEC) e no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), buscando-se responder se as demandas e os níveis mínimos de serviço 
condizem com as necessidades de cada unidade; se a métrica utilizada é objetiva; se os quantitativos 
e as especificações foram respeitadas e se os serviços foram devidamente fiscalizados.

O que constatamos?

 Todos os contratos que compuseram esta avaliação somam, desde a celebração, junta-
mente com os seus respectivos termos aditivos, o montante de R$ 212.707.670,39. Deste, foi 
possível analisar um total de R$ 117.992.003,67, ou seja, 55,47% do total. Mediante a análise 
proferida, de acordo com questões estratégicas propostas e dos eventuais aprofundamentos de 
auditoria, aferiu-se inadequações no montante equivalente a R$ 50.959.640,90, ou 43,18% dos 
valores analisados, conforme os gráficos a seguir.
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Gráfico – Regularidade dos valores analisados

Os pagamentos indevidos englobaram glosas não efetuadas, divergências na aferição dos ser-
viços prestados e pagamentos em duplicidade. A antieconomicidade decorreu de pagamentos 
por ociosidade e da decisão do gestor de demandar de um contrato mais oneroso quando teria 
outra opção mais barata. E o desvio do objeto foi consequência da execução de tarefas não 
previstas no certame.

Em que pese a amostra analisada não ser estatística, não permitindo inferências, são números 
que chamam a atenção ao se confrontar com os valores gastos anualmente, que em 2015 
somaram R$ 1,3 bilhão. Observa-se que, do montante de aproximadamente R$ 117 milhões 
analisados, em torno de R$ 39 milhões, relativos a antieconomicidade e pagamentos indevidos, 
equivalentes 32,87% do total auditado, foram dispendidos desnecessariamente, por gestão 
deficiente dos recursos públicos. Em outras palavras, são recursos que poderiam ter sido pou-
pados ou empregados em outras atividades em benefício do cidadão.

O que recomendamos?

 Recomendou-se à Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - a elaboração de docu-
mentos normativos, sendo um modelo de referência contendo especificações técnicas e uma 
metodologia de contratação dos serviços de Suporte e Atendimento. Além disso, que oriente 
os órgãos integrantes do SISP a vedação de adesão à ata de registro de preços como órgão 
não-participante, bem como a utilização de ferramentas de gestão e fiscalização contratual, as 
quais devem permanecer sob a administração das unidades. Por fim, também foi recomendado 
avaliar a disponibilização de soluções tecnológicas, na forma de serviço, que atendam à gestão 
e à fiscalização de serviços de Suporte e Atendimento.
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1. Introdução

 Os serviços de Suporte e Atendimento ao Usuário objeto desta avaliação consistem basica-
mente na prestação de serviços de sustentação de infraestrutura tecnológica dos órgãos integrantes 
do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo 
Federal, incluindo o suporte técnico de microinformática aos seus usuários, sendo prestados prefe-
rencialmente por empresas especializadas no fornecimento de mão-de-obra terceirizada e qualifi-
cada contratadas para este fim, conforme aduz o Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997.

Estes serviços atendem a requisitos de mercado e são contratados por meio de licitação com 
respaldo principalmente na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei Federal de Licitações 
e Contratos), com padrões técnicos, requisitos operacionais e metodologia de remuneração 
descritos basicamente nas Instruções Normativas n.º 04/2010 e 04/2014 do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão (MP), que dispõem sobre o processo de contratação dos 
serviços de tecnologia da Informação. 

Os objetos destes contratos podem incluir em seu catálogo serviços diversos que vão desde a 
configuração de estações de trabalho, equipamentos e outros ativos de TI, até a implantação 
e instalação de softwares em geral e hardware, incluindo em alguns casos o gerenciamento de 
incidentes e eventos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica do órgão que 
provê serviços aos usuários. 

A prestação do serviço pode ser realizada através de atendimento presencial ou remoto, seja 
por telefone ou pela internet, e geralmente tem como métrica o quantitativo de chamados, o   
valor fixo mensal ou as unidades específicas de medida, como a Unidade de Serviço Técnico 
(UST) ou outra equivalente, que tem relação com a quantidade de horas dedicadas a cada ta-
refa ou atividade realizada pela contratada, conforme catálogo de serviços (detalhamento das 
tarefas/atividades, resultados esperados e níveis de serviço) geralmente anexado ao termo de 
referência, variando de acordo com sua complexidade e severidade. 

Estes serviços mostram-se bastante relevantes para os órgãos do SISP, pois servem para man-
ter em funcionamento as operações e funções destes órgãos, apoiando seus macroprocessos 
finalísticos e até mesmo processos de apoio atendidos por outros contratos. Verifica-se, assim, 
que a paralisação ou descontinuidade destes serviços expõem a administração ao risco do não 
atingimento de seus objetivos estratégicos institucionais.

A partir de entrevistas com os gestores e servidores envolvidos na condução de ações finalís-
ticas dos órgãos, agentes que conduzem as Políticas Públicas, e de levantamentos preliminares 
baseados no histórico de trabalhos de auditoria anteriores realizados pelo MTFC, verificou-se 
que há indícios de problemas relacionados com a qualidade dos serviços prestados por parte 
das empresas terceirizadas que prestam serviços desta natureza.
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Assim, considerando a relevância destes serviços para o cumprimento dos objetivos estratégi-
cos e institucionais dos órgãos da Administração Pública Federal, a materialidade dos valores 
envolvidos no custeio desta atividade, e a criticidade verificada em histórico de trabalhos de 
auditoria anteriores, justifica-se a realização de uma avaliação da qualidade destes gastos.

1.1 Volume de recursos envolvidos

 Em termos de materialidade, nos últimos anos, verifica-se que os órgãos da Administra-
ção Pública Federal têm destinado elevada soma de recursos do orçamento para o custeio dos 
serviços de suporte à infraestrutura tecnológica e à microinformática, conforme demonstra o 
gráfico a seguir:

Fonte: SIAFI

As despesas relacionadas com os serviços de Suporte e Atendimento atingiram o montante 
aproximado de R$ 1,34 bilhão no ano de 2015, conforme informações constantes no Sistema 
Integrado de Administração Financeira (SIAFI). O ano que registrou o menor volume de des-
pesas foi 2012, quando o montante ultrapassou R$ 1,18 bilhão, sendo que, a partir do referido 
exercício os gastos desta natureza se ampliaram em cerca de 10% ao final de 2013.

Os montantes apresentados se referem a órgãos e entidades abrangidos pela área de atuação do 
MTFC, quais sejam aqueles integrantes do Poder Executivo Federal, exceto Presidência da Repú-
blica, Defensoria Pública da União, Ministério Público da União, Ministério das Relações Exterio-
res, Ministério da Defesa, Conselho Nacional do Ministério Público e Advocacia-Geral da União.

Para cálculo dos valores apresentados, foram consideradas apenas as naturezas de despesa 
explicitamente relacionadas a serviços de suporte e atendimento listadas a seguir:
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NATUREZA DA DESPESA DETALHADA

33903727 - Suporte a Infraestrutura de T.I.

33903728 - Suporte a Usuário de T.I.

33903927 - Suporte de Infraestrutura

33903928 - Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação

2. Objetivos e abordagem

2.1 Objetivos

 O objetivo do presente trabalho é avaliar as contratações de empresas para terceiriza-
ção dos serviços de Suporte e Atendimento à infraestrutura e usuários dos órgãos integrantes 
do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Exe-
cutivo Federal, tendo como foco: i) planejamento das contratações baseada nas necessidades 
da administração; ii) gerenciamento das contratações de acordo com os parâmetros de remu-
neração e requisitos de qualidade dos serviços contratados; iii) fornecer uma visão consolidada 
a respeito das boas práticas e das falhas recorrentes na gestão dos contratos; iv) propor even-
tuais melhorias ao órgão central do SISP.

2.2 Questões estratégicas

 Com a finalidade de avaliar o cumprimento dos normativos e a capacidade dos órgãos e 
entidades de planejar e gerenciar os serviços de Suporte e Atendimento contratados, bem como 
identificar eventuais boas práticas aplicadas, foram elaboradas as seguintes questões estratégicas:

1. Os serviços foram quantificados e especificados com base em estudo prévio das neces-
sidades do contratante? 

2. A forma de remuneração dos serviços prestados é baseada em métrica objetiva, vincula-
da à entrega de produtos/resultados ou ao atendimento de níveis de serviço? 

3. Os níveis mínimos de serviço definidos foram baseados nas necessidades de negócio do 
órgão/entidade? 

4. Os serviços prestados respeitam os quantitativos e as especificações previstas na contratação?

5. Os serviços foram adequadamente atestados considerando as métricas e os níveis de 
serviço pré-estabelecidos? 

6. Quais são as boas práticas identificadas na contratação dos serviços de sustentação ope-
racional de TI? 
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As questões 1, 2 e 3 tratam do processo de planejamento da contratação, que envolveu a 
verificação de conformidade do termo de referência (justificativa da contratação, Modelo de 
Prestação de Serviço e Modelo de Gestão do Contrato, etc.) em relação à base normativa. Já 
as questões 4 e 5 tratam da execução contratual, que consistiu em verificar se as métricas, indi-
cadores de níveis de serviço e outros requisitos previstos no termo de referência foram de fato 
aplicados. Por último, a questão 6 trata das boas práticas identificadas, tanto no planejamento 
da contratação como na sua execução.

2.3 Abordagem

 A execução do presente trabalho foi dividida em quatro etapas: i) levantamento dos nor-
mativos e da regulamentação existente; ii) execução de auditorias para avaliação dos controles 
internos aplicados na gestão dos contratos de suporte e atendimento; iii) consolidação dos resul-
tados; e iv) após a busca conjunta de soluções, encaminhamento de recomendações à STI.

A etapa inicial consistiu no aprofundamento do estudo da legislação e regulamentação vigentes, 
no sentido de identificar restrições que se aplicassem à natureza do serviço a ser avaliado, e 
que subsidiassem a identificação de riscos associados à sua gestão. Em seguida, procedeu-se à 
avaliação dos contratos relacionados na amostra, abarcando não somente a fase interna da lici-
tação que deu respaldo à contratação destes serviços, mas também o processo de renovação 
contratual e o acompanhamento e monitoramento da execução contratual.

Em linhas gerais, os procedimentos incluíram a análise de levantamentos preliminares envol-
vendo as necessidades da Administração, estudos de viabilidade técnica da contratação, a es-
pecificação dos requisitos dos serviços prestados, a remuneração destes serviços, bem como a 
verificação do cumprimento de requisitos de qualidade. Consistiram ainda do exame dos pro-
cedimentos e controles internos utilizados pelos órgãos para garantir que os serviços prestados 
estavam compatíveis com os requisitos dispostos.

3. Escopo da avaliação

 Para viabilizar a realização da presente avaliação, foram coletadas informações na base de 
dados do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) a respeito de contratos 
iniciados entre 2012 e 2014 e ainda em vigência, considerando o critério da materialidade.

Com base nas informações previamente coletadas, foi realizada uma análise em conjunto com 
as Coordenações-Gerais do MTFC, considerando os critérios de criticidade e relevância, para 
definição da amostra de contratos a serem auditados. 

Foram realizadas auditorias em sete órgãos/entidades, abrangendo seis órgãos da Adminis-
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tração Direta e uma entidade da Administração Indireta. O montante total dos recursos fi-
nanceiros estimados para os contratos examinados, incluindo os aditivos celebrados, foi de 
R$ 212.707.670,39, conforme valores atualizados até junho de 2016. Os contratos auditados 
encontram-se apresentados no quadro abaixo:

Quadro - Amostra de contratos de Suporte e Atendimento avaliados

Relatório de 
auditoria Órgão contratante Contrato Valores finais dos 

contratos, em reais

201504299 Ministério da Educação (MEC) 18/2013 22.582.320,00

201505340 Agência Nacional de Águas 
(ANA) 75/2013 21.191.832,36

201505342

Ministério da Saúde / 
Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde 

(DataSUS)

73/2012 83.366.186,76

201505343 Ministério da Integração 
Nacional (MI) 42/2014 25.064.205,84

201505347 Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) 130/2013 26.463.853,23

201600043 Ministério da Cultura (MinC) 54/2013 8.510.331,00

201600038 Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) 24/2012 25.528.941,20

TOTAL 212.707.670,39

Valores obtidos em Junho/2016
Fonte: DW SIASG

Em cada auditoria, foram elaboradas amostras de ordens de serviços no sentido de colher evi-
dências de que os serviços prestados estavam condizentes com o escopo previsto no termo de 
referência e se foram atestados conforme os requisitos dispostos. Em seguida, foi selecionada 
amostra dos dados consolidados nas prestações de contas encaminhadas mensalmente aos 
órgãos contratantes pelos fornecedores contratados, no intuito de verificar de forma unitária 
se os itens que compunham a amostra evidenciavam adequadamente a prestação de contas.

4. Resultados dos exames

4.1. Os serviços foram quantificados e especificados 
com base em estudo prévio das necessidades do 

contratante? 

 Segundo as Instruções Normativas MP/SLTI n.ºs 04/2010 e 04/2014, que dispõe sobre 
o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes 
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do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Exe-
cutivo Federal, a fase de planejamento da contratação dos serviços de Tecnologia da Informa-
ção deve incluir estudo prévio das necessidades da contratação.

Estes estudos devem considerar os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas da ins-
tituição (alinhamento com o planejamento estratégico de TI e com outros instrumentos diretivos 
de governança do órgão), a motivação e os resultados a serem alcançados com a contratação. 
Devem ainda considerar o histórico de execução dos serviços, e ainda as expectativas, devida-
mente justificadas, de eventuais aumentos e/ou diminuições por meio dos aditivos contratuais.

Além disso, tais estudos devem demonstrar a viabilidade técnica e econômica da solução, com 
a definição e especificação dos requisitos, evitando a contratação de mais de uma solução de TI 
em um mesmo contrato toda vez que o objeto se mostrar técnica e economicamente divisível, 
utilizando-se de mecanismos que permitam a obtenção do melhor preço entre os licitantes.

Dentro deste escopo, sobre a amostra de órgãos verificados, os exames demonstraram o 
que segue:

a) O quantitativo de serviços detalhado no edital foi dimensionado com base nas neces-
sidades do Contratante, considerando o histórico de execução dos serviços bem como as 
expectativas, devidamente justificadas, de eventuais aumentos e/ou diminuições?

Gráfico 1 - Dimensionamento da quantidade de  
serviços com base nas necessidades do Contratante

Em apenas um contrato, verificou-se que tanto no início da contratação (fase interna da li-
citação) quanto na renovação contratual o quantitativo ou volume de serviço contratado foi 
dimensionado com base nas necessidades da contratante, tendo sido utilizado histórico de 



13

gerenciamento de contratos anteriores, conforme prescreve as instruções normativas. E ainda, 
durante o processo de renovação contratual, verificou-se que estes levantamentos foram atu-
alizados com dados obtidos a partir da execução do contrato vigente.

No caso do MEC, considerou-se que o requisito foi parcialmente atendido, uma vez que houve 
falhas no processo de renovação contratual, que considerou dados defasados coletados ainda 
durante a fase interna da licitação que deu respaldo ao contrato.

No caso do DataSUS, considerou-se o atendimento parcial, pois constatou-se fragilidades no 
estabelecimento da demanda mensal de chamados, a qual foi subestimada. Ademais, constatou-
-se, também, ociosidade durante a execução contratual. No entanto, em que pese a ocorrência 
de ociosidade, o Ministério da Saúde alterou o contrato para adição de 25%, sem a realização 
de estudo sobre a execução contratual efetuada até o respectivo momento.

Quanto ao contrato celebrado pelo Ministério da Cultura, o atendimento desta questão foi 
parcial. Constatou-se fragilidade no estabelecimento dos níveis de serviços, os quais apresen-
taram alto nível de exigência, o que levou ao descumprimento de níveis de serviço em número 
elevado.

Considerou-se parcialmente atendido o caso encontrado na contratação realizada pelo MTE. 
Apesar do estudo sobre as necessidades do Órgão, foram verificadas falhas no processo de 
dimensionamento dos serviços decorrente da baixa percepção da equipe de planejamento 
acerca do impacto oriundo da implantação de sistemas informatizados acessados pelo público 
externo e da previsão do ingresso de novos servidores e outros indicadores de gestão de re-
cursos humanos, que resultaram na extrapolação do quantitativo de serviço prestado, durante 
a execução contratual, em relação ao volume de serviço estimado para a contratação.

Quanto aos demais contratos, verificou-se que o requisito foi descumprido em sua totalidade, 
uma vez que o volume de serviço contratado, na licitação e na renovação contratual, não se 
baseou em levantamentos que demonstrassem as reais necessidades da Administração. 

No contrato da ANA, foi detectado que durante a fase de execução contratual a Unidade utili-
zou catálogo de serviços diverso daquele que constava no edital que respaldou a contratação, 
o que demonstra que a Administração tinha outras necessidades incompatíveis com o serviço 
especificado no termo de referência original. Além de denotar uma deficiência no processo de 
planejamento da Unidade, tal prática também atenta contra o princípio da vinculação ao instru-
mento convocatório. No caso concreto, foram incluídos no catálogo original serviços de apoio 
à gestão de Tecnologia da Informação que, a princípio, não se coadunam com sustentação de 
infraestrutura objeto do edital.

Quanto ao contrato do MI, similarmente ao ocorrido com a ANA, realizou-se a customização 
do catálogo de serviços previsto no instrumento convocatório, sem o respaldo legal. Mesmo 
tendo customizado o referido catálogo, o Ministério não conseguiu adequá-lo às suas necessi-
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dades, recorrendo, assim, a novas customizações ao longo da execução contratual.

Adesão à Ata de Registro de Preço

Segundo o Art. 15, inc. II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as compras, sempre que 
possível, serão “processadas através de sistema de registro de preços.”. Regulamentando este 
dispositivo legal, em atenção ao que prevê o § 3o do mesmo artigo da referida lei, foram ex-
pedidos os Decretos n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado posteriormente pelo 
Decreto n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002, ambos revogados pelo Decreto n.º 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, que em seu Art. 22 dispõe sobre a possibilidade de adesão à ata de registro 
de preços por outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal que não tenham 
participado da licitação que deu origem à ata.

Apesar de sua legalidade e praticidade, a adesão, ou mesmo a participação, à ata de registro 
de preços traz risco de defasagem entre os dados do registro e a realidade do mercado, no 
tocante às especificações, modelos e padrões, além do preço do bem ou serviço registrado, 
e o risco de incompletude, que é consequência da padronização do objeto registrado na ata. 

Estes riscos podem ser mitigados ou superados por meio de verificação pelo órgão contratante 
de que o produto ou serviço registrado na ata ainda é o mais adequado, bem como de que o 
preço registrado é compatível com os preços de mercado, pois caso contrário, a Administração 
Pública deverá realizar licitação específica. 

Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o Art. 22 do Decreto 7.892/2013, a adesão à ata deve 
ter justificativa quanto à sua vantajosidade em relação a um novo processo de contratação. Nas 
palavras do Acórdão 2.632/2015-Plenário/TCU, é pouco razoável que uma Ata de Registro de 
Preços existente apresente especificações de níveis mínimos de serviço adequadas à realidade 
de um órgão que não participou da elaboração do termo de referência.

Sendo assim, o escopo desta avaliação consistiu em verificar se o órgão contratante inseriu no 
processo de compra as justificativas pela adesão à ata como partícipe ou não, demonstrando 
que a mesma atende às suas necessidades, e se as necessidades da Administração, no que se 
refere ao serviço de Suporte e Atendimento, eram compatíveis com as especificações da ata. 

Nesta análise, foram utilizados os seguintes parâmetros: quantidade de usuários da rede; quan-
tidade de equipamentos por categoria (ex: estações de trabalho, servidores físicos, ativos de 
rede, pontos de rede); quantidade de serviços/softwares por categoria (ex.: Sistemas Operacio-
nais - SO, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados - SGBD, máquinas virtuais); volume esti-
mado de chamados; distribuição geográfica (ex.: atendimento centralizado versus atendimento 
a diferentes localidades); impacto dos serviços contratados na prestação de outros serviços ao 
cidadão ou na implantação de políticas públicas (considerando eventuais sazonalidades).

b) Nas contratações advindas de participação ou adesão à Ata de Registro de Preços de ou-
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tro órgão, ou como órgão participante e integrante de Ata, foi demonstrada a devida com-
patibilidade entre as especificações do serviço e as reais necessidades do órgão contratante?

Gráfico 2 - Compatibilidade entre as especificações do serviço com as reais  
necessidades, em caso de participação e adesão à Ata de Registro de Preços

Em ambos os contratos analisados (ANA e MI), celebrados mediante participação e adesão à 
Ata de Registro de Preços, respectivamente, verificou-se incompatibilidades entre as especi-
ficações do serviço e as necessidades da Administração, uma vez que os órgãos contratantes, 
durante a execução contratual, executaram serviços diversos daqueles originalmente dispostos 
no edital da Ata de Registro de Preços. 

Neste caso, as unidades não poderiam ter sido partícipe (ANA) nem aderido (MI) à ata, pois ou 
necessitavam de outros serviços ou não conheciam em detalhe os termos da ata (edital, termo 
de referência e catálogo de serviços), demonstrando que houve deficiência nos respectivos 
processos de planejamento da contratação que, além de resultar em fuga ao procedimento lici-
tatório, também atentou contra o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Artigos 
3º, 41 e 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993).

4.2. A forma de remuneração dos serviços 
prestados é baseada em métrica objetiva, 

vinculada à entrega de produtos/resultados ou ao 
atendimento de níveis de serviço? 

 A IN MP/SLTI n.º 04, de 12 de novembro de 2010, atualizada pela IN MP/SLTI n.º 04, 
de 11 de setembro de 2014, dispõe que o órgão contratante deverá prever nos editais de 
aquisição de bens e contratação de serviços de Tecnologia da Informação procedimentos e 
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critérios de aceitação dos bens fornecidos e/ou dos serviços prestados, abrangendo métricas, 
indicadores e valores mínimos aceitáveis. 

As instruções normativas do Ministério do Planejamento também preveem que o pagamento/
remuneração pelos bens e/ou serviços de TI será efetuado em função dos resultados obtidos, 
sendo vedado contratar por postos de trabalho alocados ou aferir esforço por meio da métrica 
homem-hora, salvo nos casos justificados mediante a comprovação obrigatória de resultados 
compatíveis com o posto previamente definido, sendo que os pagamentos serão sempre vincu-
lados à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos. 

O Tribunal de Contas da União, por meio da publicação da Nota Técnica Sefti/TCU n.º 6/2010, 
firmou entendimento sobre a aplicabilidade da Gestão de Níveis de Serviço como mecanismo 
de pagamento por resultados em contratações de serviços de TI pelos órgãos da Administra-
ção Pública Federal, utilizando-se padrão mundialmente aceito e normatizado no Brasil pela 
ABNT NBR ISO/IEC 20000.

Tal entendido foi sedimentado pela Súmula n.º 269/TCU, a qual versa sobre a remuneração dos 
serviços de tecnologia da informação: 

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, admitindo-se o paga-
mento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do obje-
to não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente 
justificada nos respectivos processos administrativos.

Para responder à questão estratégica formulada, os procedimentos tiveram como escopo ve-
rificar: se a forma de pagamento do contrato foi estabelecida em função de métricas objetivas, 
vinculadas à entrega de resultados/produtos ou ao atendimento de níveis mínimos de serviço; 
se o contrato prevê a aferição de esforço por meio da métrica homem-hora ou a contratação 
por postos de trabalho alocados; se o mecanismo de remuneração dos contratos possui fra-
gilidades no que se refere à definição dos níveis mínimos de serviço; e ainda, se foi definido 
catálogo de atividades, detalhando custo e prazo de execução de cada uma delas, com base em 
estudo histórico (memória de cálculo).

Dentro deste escopo, considerando a amostra de órgãos/contratos verificados, os exames de-
monstraram o que segue:

a) A forma de pagamento do contrato foi estabelecida em função de métricas objetivas, vin-
culada à entrega de resultados/produtos ou ao atendimento de níveis mínimos de serviço?
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Gráfico 3 - Utilização de métrica objetiva

Os sete contratos de Suporte de Atendimento analisados estabelecem pagamento de um valor 
mensal fixo (contrato de empreitada global) ou de um valor mensal calculado com base no volume 
de serviço prestado (contrato de empreitada por preço unitário), sendo que este valor é propor-
cional ao cumprimento de metas dos níveis de serviços definidos no edital (termo de referência). 

Caso as metas definidas não sejam cumpridas, os editais preveem a aplicação de glosa de acor-
do com a pontuação aplicável, demonstrando que são utilizados critérios objetivos para a me-
dição da qualidade dos serviços prestados. 

O contrato que atendeu parcialmente este requisito utilizou o regime de execução de em-
preitada por preço unitário, avaliada como uma escolha inadequada em virtude da natureza 
do objeto contratado (Service Desk), pois gera um desincentivo à qualidade na prestação dos 
serviços contratados, na medida em que a forma de remuneração baseada em pagamento por 
unidades de serviços prestados acaba por desestimular o fornecedor a promover a melhoria 
contínua dos serviços por meio do processo de gerenciamento de problemas, uma vez que isto 
resultaria em um menor faturamento.

Contrariando o dispositivo supracitado, a contratação que não atendeu a este requisito – caso 
concreto do DataSUS – utilizou as métricas Unidade de Atendimento Técnico (UAT) e Unidade 
de Retaguarda (UR), as quais estão vinculadas diretamente com postos de trabalho compostos 
por dois profissionais em um período de doze horas. Tal fato caracteriza o não estabelecimento 
de uma forma objetiva na mensuração dos serviços demandados e executados.

Vale lembrar que a Súmula n.º 269/TCU, a IN04/2010 (art. 15, § 3º) e a IN04/2014 (art. 7º, VIII) 
vedam a alocação por posto de trabalho, contudo, há exceções para os casos justificados me-
diante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido.
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b) Foi definido catálogo de serviços contendo descrição clara, custo e prazo de execução 
de cada um deles, com base em estudo histórico (memória de cálculo)?

Gráfico 4 - Catálogo de serviços com descrições  
claras e com prazos de execução estabelecidos

Em seis dos sete contratos analisados, verificou-se a existência de um catálogo de serviços ou 
relação anexa ao termo de referência contendo um detalhamento de cada tarefa e/ou atividade 
a ser desempenhada pela empresa contratada, inclusive, em termos de custo conforme a res-
pectiva métrica utilizada. 

Entretanto, durante a execução contratual, a ANA deixou de operar o catálogo de serviços 
definido na contratação e passou a demandar atividades oriundas de catálogo de serviços alheio 
à contratação, com tarefas e níveis de serviços diferentes daqueles contratados. Em que pese 
a execução contratual do INPE e MI não executar um catálogo de serviços totalmente alheio 
ao contratado, como fez a ANA, os órgãos incluíram novos serviços e alteraram atributos dos 
serviços existentes utilizados para compor seu custo unitário.

Tanto a ANA como o MI contrataram um catálogo de serviços definido pelo INPE, o qual faz 
parte do Termo de Referência do Pregão n.º 090/2013/INPE. Ou seja, o catálogo de serviços 
contratado não retratou as necessidades desses dois órgãos, acarretando nas mudanças des-
critas. Logo, constata-se que não houve o planejamento e o estudo adequados, que levasse em 
consideração o histórico de demandas, durante a definição do catálogo de serviços, escolhido 
por consequência da participação em Ata de Registro de Preço.

Constatou-se, além disso, problemas relacionados com a natureza genérica da descrição ou com 
a ausência de prazos para execução das tarefas/atividades, o que amplia sobremaneira o risco de 
fuga ao objeto contratado (por meio do encaixe eventual de outros serviços durante a execução 
contratual) e subjetividade na aferição dos níveis mínimos de serviço, respectivamente. 
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Por fim, conforme citado na questão anterior, o DataSUS não estabeleceu uma forma objetiva 
na mensuração dos serviços demandados e executados, vez que utilizou métricas vinculadas à 
simples alocação de postos de trabalho.

4.3. Os níveis mínimos de serviço definidos foram baseados 
nas necessidades de negócio do órgão/entidade? 

 A IN MP/SLTI n.º 04, de 12 de novembro de 2010, dispõe que a especificação dos 
serviços de Tecnologia da Informação a serem contratados deve considerar os objetivos estra-
tégicos e as necessidades do órgão contratante, sendo que o contrato deve estipular metas de 
resultado para a prestação destes serviços.

Conforme explícito na Nota Técnica Sefti/TCU n.º 6/2010, as metas e os níveis mínimos de servi-
ço acordados entre os requisitantes do serviço, o gestor de TI do órgão e a empresa contratada, 
devem se manter adequados ao atendimento das necessidades de negócio da organização.

Para responder a esta questão estratégica, nos processos de contratação dos serviços verifica-
dos, buscou-se identificar a documentação que deu suporte à definição dos níveis mínimos de 
serviços, sendo que, em sua ausência, tal documento foi solicitado diretamente ao gestor de TI 
do órgão, a partir do qual foi possível aferir se o conteúdo apresentado era compatível com os 
indicadores e metas dos níveis mínimos de serviço estipulados. 

a) Os níveis mínimos de serviço definidos foram baseados nas necessidades de negócio do 
órgão/entidade?

Gráfico 5 - Níveis mínimos de serviço definidos com base nas necessidades das unidades
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Para definição dos níveis mínimos de serviço dos contratos examinados do MEC e do INPE 
foram levantadas as necessidades das áreas de negócio (requisitante do serviço) e utilizados 
os elementos contidos em outros documentos de planejamento da contratação, de natureza 
mais analítica (Ex.: Relatório de Análise de Impacto nos Negócios e Documento de Estratégia 
de Continuidade). Ademais, no caso do INPE, observou-se boas práticas da biblioteca ITIL e 
contratos semelhantes de outros órgãos públicos, estabelecendo-se critérios condizentes com 
o ambiente computacional, além das glosas definidas proporcionalmente ao impacto causado 
pelo não alcance das respectivas metas.

No caso do MTE, os níveis mínimos de serviço foram definidos com base nas necessidades de 
negócio do Ministério, não sendo evidenciados fatos ou circunstâncias que justificassem uma 
opinião contrária ou adversa. Contudo, a ressalva reside no fato de que os indicadores de níveis 
mínimos de serviço são precários (somente cinco dos onze dos indicadores possuem meta e 
apenas um dos indicadores possui glosa associada) e têm potencial de impactar a implementa-
ção do paradigma de pagamento de resultados e a qualidade dos serviços prestados, e neste 
sentido, em alguma medida, não atendem aos interesses do órgão contratante.

b) O mecanismo de remuneração dos contratos possui fragilidades no que se refere à defi-
nição dos níveis mínimos de serviço?

Gráfico 6 - Presença de fragilidades acerca da definição dos níveis mínimos de serviço 

O escopo do exame compreendeu a verificação da existência de fragilidades na definição dos 
níveis mínimos de serviço, a exemplo da ausência de indicadores comumente utilizados no 
âmbito das contratações de TI (ex: prazo de atendimento/entrega, disponibilidade, quantidade 
de incidentes) e a ausência de previsão de tratamento para reincidência do não atendimento 
das metas estabelecidas. 
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Os testes também consistiram em verificar se os indicadores de níveis de serviço e/ou os me-
canismos de glosa aplicados ofereciam algum risco para a prestação dos serviços contratados 
ou potenciais impactos financeiros significativos.

Foram detectados problemas com potencial de impacto sobre algum aspecto da gestão con-
tratual, a saber:

•	 Ausência de indicadores para controle do percentual de requisições atendidas de acor-
do com prazos preestabelecidos para início e fim dos atendimentos, controle este, de nível 
mais global, que possibilita acompanhar e monitorar o desempenho da contratada.

•	 Fixação de percentual limite de glosa da fatura da contratada que independe do nú-
mero de atendimentos que descumpriram os níveis mínimos de serviço, o que pode 
resultar em desestímulo para que a empresa contratada busque a melhoria contínua da 
qualidade dos serviços prestados.

•	 Inexistência de escalas de graduação na aplicação das glosas nos casos de reincidência 
de descumprimento nos níveis mínimos de serviço, que também pode desestimular a 
empresa contratada.

•	 Utilização de metodologia de aferição de indicador que não prioriza a resolução de aten-
dimentos com base na idade ou criticidade de cada requisição, atendimento ou chamado téc-
nico, o que poderia gerar alguma ineficiência na prestação do serviço por parte da contratada.

•	 Definição de níveis mínimos de serviço sem a participação das áreas de negócio.

•	 Não utilização de informações históricas do órgão, relativas à prestação de serviços de 
suporte à infraestrutura.

•	 Contratação levando em consideração níveis mínimos de serviço estabelecidos por ór-
gão diverso, levando à inconformidade em relação às necessidades da própria unidade.

•	 Definição de níveis mínimos de serviço sem identificação de análises ou estudos técni-
cos que pudessem justificar a escolha de metas e demais exigências.

•	 Falta de clareza e ambiguidade na especificação dos indicadores e mecanismos de glosa.

•	 Ausência de meta associada aos indicadores.

•	 Ausência de percentual de glosa associado aos indicadores.

Os problemas detectados demonstram que há deficiências no processo de planejamento da 
contratação dos serviços de Suporte e Atendimento, no que tange à construção e elaboração 
dos indicadores de desempenho e de níveis mínimos de serviço (Modelo de Gestão do Con-
trato). Esta etapa deve ser enxergada como crítica, considerando a expectativa de se obter um 
conjunto de indicadores adequados e suficientes para avaliar o desempenho da empresa con-
tratada e, com base na leitura destes indicadores, efetuar a remuneração devida, nos moldes 
preconizados na IN MP/SLTI n.º 04/2014 e na Nota Técnica Sefti/TCU n.º 06/2010. 

É razoável que a concepção destes indicadores não se restrinja somente a aspectos conceituais 
sobre a fórmula, a fonte de dados ou sua metodologia de aferição. Também devem ser levados em 



22

consideração fatores de natureza mais prática em termos de gestão, tais como se há uma estrutura 
adequada (recursos humanos ou sistema informatizados) para viabilizar a aferição do indicador. 

Além disso, a metodologia de aferição do indicador deve ser objetiva, pautando-se em fonte de 
dados confiável e que contenha evidências concretas e factíveis, pois ao contrário do esperado, 
a aplicação do indicador pode se mostrar inconsistente. A metodologia de aferição do indicador 
deve primar ainda pela simplicidade, pois do contrário, sua complexidade pode tornar a fiscali-
zação e a gestão do contrato onerosa. De acordo com o TCU (itens 48 e 49 da Nota Técnica 
Sefti/TCU n.º 06/2010), é importante que os indicadores sejam formulados em conjunto com 
a utilização de métricas de tamanho/quantidade, e no caso de serviços de suporte técnico a 
usuários, métricas que considerem o tempo de atendimento e de resolução do problema.

Diante deste cenário, mostra-se como essencial a realização de estudos técnicos mais elabo-
rados a respeito da identificação e da definição de indicadores de níveis mínimos de serviço e 
métricas que atendam aos requisitos aqui expostos, no sentido de diminuir o risco de que indi-
cadores inadequados, descobertos tardiamente durante a fase de execução contratual, preju-
diquem a medição da qualidade dos serviços prestados ou impliquem em prejuízos financeiros 
e outros impactos nas áreas de negócio suportadas pelos serviços de TI contratados.

A respeito da possibilidade de alteração dos níveis mínimos de serviço durante a vigência do 
contrato, vale mencionar o Acórdão n.º 717/2010-TCU-Plenário que, em análise de caso con-
creto, trouxe a determinação de que a Administração pode apenas realizar ajuste fino dos níveis 
de serviço pré-estabelecidos nos editais, desde que: a alteração ou renegociação esteja pre-
visto no edital; seja tecnicamente justificada; não implique em acréscimo ou redução do valor 
contratual do serviço além do limite de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993; 
não configure descaracterização do objeto licitado.

4.4. Os serviços prestados respeitam os quantitativos e 
as especificações previstas na contratação? 

 De acordo com a IN MP/SLTI n.º 04, de 12 de novembro de 2010, e n.º 04, de 11 de 
setembro de 2014, a etapa relativa à gestão do contrato visa acompanhar e garantir a adequada 
prestação dos serviços e o fornecimento dos bens que compõem a solução de Tecnologia da 
Informação, durante todo o período de execução do contrato, conforme estipulado no termo 
de referência, edital e nos níveis mínimos de serviço acordados em contrato.

Neste sentido, o quantitativo de serviço prestado pela contratada deve ser compatível com 
o quantitativo de serviço estimado, pois, do contrário, há o risco de que o processo de con-
tratação tenha que ser repetido, tomando como base o volume de serviço mais adequado às 
necessidades do órgão (Lei n.º 8.666/1993). E ainda, os serviços prestados devem atender às 
especificações dispostas nos instrumentos e dentro das metas de níveis mínimos de serviço 
dispostas no contrato. 
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Neste sentido, para elucidar esta questão estratégica, a equipe de auditoria buscou verificar 
se durante a execução do contrato o quantitativo de serviços executado foi compatível com o 
quantitativo estimado no edital; se as ordens de serviço encaminhadas continham um conteúdo 
mínimo que possibilitasse o seu efetivo controle; se existia processo de acompanhamento da 
prestação de serviços realizados pela empresa contratada; se o resultado do serviço efetiva-
mente prestado, com base na documentação obtida e na análise dos resultados da contratação, 
condizia com a especificação contida na ordem de serviço. 

Os procedimentos aplicados envolveram o exame dos documentos inseridos nos autos dos proces-
sos de contratação (documentos de planejamento) e de pagamento à contratada (notas fiscais dos 
serviços, memorandos e notas técnicas emitidas pelo gestor/fiscal do contrato, etc.); de relatórios 
das ordens de serviço emitidas extraídos a partir dos sistemas de acompanhamento e monitora-
mento dos serviços; justificativas e respostas às solicitações de auditoria emitidas pela equipe de 
auditoria; e do conteúdo de uma amostra das ordens de serviço emitidas em determinado período.

O exame da amostra das ordens de serviço emitidas pela empresa contratada consistiu na 
verificação do cumprimento ao que determina a IN04/2010 (art. 25, II) e a IN04/2014 (art. 
33), com destaque para a identificação da definição e a especificação dos serviços a serem 
realizados ou bens a serem fornecidos; do volume de serviços a serem realizados segundo as 
métricas definidas em contrato; do cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as 
tarefas significativas e seus respectivos prazos; dos responsáveis pela solicitação do serviço, ou 
seja, o responsável por validar a OS na área requisitante.

a) As ordens de serviço encaminhadas possuem o conteúdo mínimo e suficiente para possibi-
litar o seu efetivo controle, conforme determina a IN04/2010, art. 25, II (IN04/2014, art. 33)?

Gráfico 7 - Conteúdo mínimo e suficiente nas ordens de serviço
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Em cada um dos contratos, utilizando critérios de materialidade, criticidade e relevância, foi 
selecionada uma amostra das ordens de serviço emitidas pela empresa contratada, no sentido 
de verificar se o modelo de ordem de serviço utilizado na gestão contratual trazia:

•	 a especificação detalhada dos serviços a serem realizados; 

•	 o volume de serviços a serem realizados segundo as métricas definidas em contrato; 

•	 o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus 
respectivos prazos; e 

•	 a identificação dos responsáveis pela solicitação na área requisitante do serviço, ou seja, 
o cliente responsável por validar cada ordem de serviço.

Em quatro dos sete contratos analisados, não se vislumbraram problemas relacionados à insuficiên-
cia de informações para controle das ordens de serviços. Em alguns órgãos (caso do MEC), apesar 
de constar nas ordens de serviço apenas uma descrição genérica do serviço realizado, o sistema 
de gestão contratual utilizado pelo órgão (CA Service Desk Manager) compensava esta deficiência 
trazendo em seus registros um detalhamento mais preciso das tarefas e atividades desempenhadas.

Entretanto, no caso do INPE, constatou-se que nenhuma das ordens de serviço emitidas contém 
assinatura ou mesmo a identificação do solicitante. O mesmo problema também se verifica nos 
documentos comprobatórios da execução dos serviços denominados Relatório de Atividades.

Quanto ao MTE, para os serviços comuns, constatou-se descrições genéricas, porém suficien-
tes; clareza quanto à quantidade de serviço comum prestado no período considerado; inexis-
tência de cronograma, porém foi definido que cada chamado aberto deve ser resolvido dentro 
do prazo do SLA. Por outro lado, foi verificada a ausência de assinatura do gestor do contrato 
em algumas ordens de serviços e, para os serviços eventuais, a especificação é insuficiente, sem 
clareza na quantificação dos serviços solicitados.

Por fim, quanto à ANA, esta Agência utilizou-se de ordens de serviços que não refletem as 
atividades do catálogo de serviços e tampouco os níveis mínimos de serviço do respectivo 
termo de referência.

b) Durante a execução contratual, o quantitativo de serviços executado foi compatível com 
o quantitativo estimado no edital?
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Gráfico 8 - Quantitativo de serviços executado compatível com o quantitativo estimado

Dois dos três casos com quantitativos aderentes ao estabelecido nos respectivos termos de 
referência apresentaram fragilidades, em que pese não terem extrapolado o estimado no edi-
tal. No caso do MEC, verificou-se que o quantitativo médio de chamados mensal foi conside-
ravelmente inferior ao volume previsto no termo de Referência, em virtude, principalmente, 
de fragilidades no processo de planejamento da contratação, que resultou em levantamento 
superestimado do quantitativo de chamados mensal, e de deficiências relativas ao processo de 
renovação contratual, que não considerou a possibilidade de redução do valor contratado no 
sentido de readequá-lo às reais necessidades do órgão contratante.

Por sua vez, no DataSUS, constatou-se que é demandada, mensalmente, a quantidade máxima 
de postos de trabalho possível, independentemente de sua necessidade e que esta quantidade 
está efetivamente sendo entregue pela empresa. 

Quanto ao INPE, que não apresentou aderência ao estipulado no termo de referência, cons-
tatou-se que ao menos uma das tarefas do Tipo “P”, a P-010, do seu catálogo de serviços, 
apresentou no primeiro ano e no segundo ano uma demanda superior ao estimado em 730% 
e 461%, respectivamente.

No caso do MI, foram evidenciadas ocorrências de alterações realizadas pelo Ministério sobre o 
escopo contratado, para que este estivesse de acordo com as suas necessidades específicas. As 
alterações consistiram na criação de tarefas e atividades e alterações nas formulações das ativida-
des previstas originalmente, com consequências nos valores pagos por serviço executado.

Em relação ao MTE, foi verificado que falhas no processo de dimensionamento do volume de 
serviço contratado acabaram resultando na extrapolação do quantitativo de serviço prestado, 
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durante a execução contratual, de maneira que em apenas três anos fez-se necessário ampliar o 
quantitativo dentro dos limites da Lei nº 8.666/1993, inviabilizando a continuidade do contrato.

Sobre o contrato da ANA, não houve aderência do quantitativo executado ao estimado, visto 
que a Agência não executou o contrato conforme o disposto no Termo de Referência do Pre-
gão 090/2013/INPE que deu origem à ata de registro de preço, do qual foi partícipe. 

c) Os serviços prestados respeitaram as especificações previstas no contrato, tendo em 
vista o demandado nas ordens de serviços e a documentação acerca dos resultados?

Gráfico 9 - Aderência dos serviços executados às respectivas especificações

Nos contratos do MEC e do MinC, não foram identificadas ocorrências de execução de ativida-
des ou tarefas não cobertas pela especificação detalhada no termo de referência ou no contra-
to. Também não foram detectadas impropriedades relacionadas com a descrição dos serviços 
demandados, conforme ordens de serviço verificadas, e a especificação dos serviços constantes 
no contrato e no termo de referência.

Quanto ao MTE, no que concerne às especificações dos serviços eventuais, aqueles solicitados 
e prestados em caráter excepcional, foram verificadas fragilidades acerca do detalhamento, nos 
documentos probatórios que evidenciam a prestação dos serviços, das quantidades e especifi-
cações das tarefas, atividades e produtos a serem entregues.

Em relação ao DataSUS, foram verificadas inconformidades, como: (1) a execução do atendi-
mento de segundo nível para os sistemas do Fundo Nacional de Saúde nas dependências do MS, 
situação não prevista no contrato; (2) Registro de atendimentos de terceiro nível pelos profissio-
nais da contratada, em desacordo com o processo de atendimento previsto no TR; e (3) cálculo 
de níveis de serviço, inclusive para fins de faturamento, em desacordo com as regras contratuais.
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Quanto à ANA, não houve aderência às especificações, uma vez que a Unidade executou atividades 
não previstas no contrato, conforme o disposto no Termo de Referência do Pregão 090/2013/INPE. 
Similarmente, o MI e o INPE criaram tarefas e atividades, contrariando os termos contratuais.

No que concerne aos controles utilizados para mensurar e acompanhar a prestação dos serviços 
e posterior aprovação das notas fiscais da contratada, foram detectadas fragilidades na atuação dos 
fiscais dos contratos responsáveis pela aprovação das requisições de serviço resolvidas, relacionadas 
com a demora na aprovação dos serviços prestados para fins de pagamento à empresa contratada. 

Dentre as causas levantadas, cita-se principalmente o fato de que os servidores que atualmente 
fiscalizam os contratos de Suporte e Atendimento também exercem o papel de fiscais e ges-
tores em outros contratos, além de desempenhar várias outras atividades relacionadas ao seu 
cargo dentro do órgão. Em alguns casos, os pontos de estrangulamento detectados na atuação 
dos fiscais também resultaram em pagamento por serviços que ainda não haviam sido validados 
por estes fiscais, o que pontualmente representa um descumprimento das regras contratuais e 
amplia o risco de pagamentos indevidos por serviços não prestados. 

4.5. Os serviços foram adequadamente atestados 
considerando as métricas e os níveis de serviço pré-

estabelecidos? 

 Segundo o Art. 25, inciso II, alínea b, da IN MP/SLTI N.º 04/2010 (IN n.º 04/2014, art. 
33, inciso II), os serviços devem ser fornecidos segundo as métricas definidas em contrato, que 
por sua vez também define os critérios de aceitação que devem basear a avaliação da qualidade 
do serviço prestado. Neste contexto, devem ser aplicadas glosas ao pagamento por serviços 
que, além de estarem em desacordo com a métrica prevista, também não atenderam aos níveis 
mínimos de serviço previstos em contrato.

Segundo a Nota Técnica Sefti/TCU n.º 6/2010, o Modelo de Gestão do Contrato em contra-
tações baseadas em nível de serviço (a exemplo dos contratos de Suporte e Atendimento aqui 
avaliados) contém os seguintes elementos mínimos: definição de papéis e responsabilidades; 
mecanismos de controle; indicadores de desempenho e métricas e cláusulas de penalidade. 
O cerne desta questão estratégica consiste na verificação se a gestão do contrato está sendo 
efetivamente conduzida conforme prescreve o modelo contratual. 

Para responder a esta questão estratégica, a equipe considerou os seguintes quesitos de verifi-
cação: se o quantitativo de serviços efetivamente prestados estava de acordo com o quantitati-
vo efetivamente pago (de acordo com as métricas, os indicadores e os níveis mínimos de servi-
ço definidos em contrato); se houve aplicação das sanções previstas em contrato (conforme a 
IN n.º 04/2010, art. 25, inciso III, alínea g; IN n.º 04/2014, art. 34, inciso VII); se as informações 
presentes na prestação de contas mensal eram suficientes para evidenciar que os serviços fo-
ram efetivamente prestados; se foi utilizado software para apoiar a gestão do contrato.
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Os exames consistiram na verificação de uma amostra dos documentos e instrumentos de 
acompanhamento, monitoramento e de fiscalização da execução contratual, tais como relató-
rios de auditoria contendo a aferição/leitura dos indicadores de níveis de serviço, elaborados 
pelo órgão contratante; relatórios de prestação de contas encaminhadas pela contratada (rela-
tórios de glosas, listagem de tempo dos chamados técnicos, etc.); relatórios extraídos de siste-
mas de gestão contratual, caso existissem; memorandos e notas técnicas emitidas pelo gestor/
fiscal do contrato; dentre outros.

Basicamente, os documentos resumiram-se a relatórios e planilhas, separados por um período 
geralmente mensal, contendo dados sobre o monitoramento dos níveis de serviço (aferição 
dos indicadores), e dados acerca do acompanhamento sobre a disponibilidade dos dispositivos 
de rede (Ex.: servidores, switches, roteadores, etc.) monitorados pela empresa contratada. 
Nestes documentos também constam justificativas da empresa contratada para as situações 
pontuais de indisponibilidade de alguns serviços, o que permite ao órgão contratante avaliar a 
pertinência da aplicação de penalidades.

No que tange ao contrato da ANA, ressalte-se que a análise deste quesito restou prejudicada, 
visto que a Agência não executou o contrato conforme o disposto no Termo de Referência do 
Pregão 090/2013/INPE que deu origem à ata de registro de preço o qual foi partícipe. 

a) Os serviços foram adequadamente atestados considerando as métricas e os níveis de 
serviço pré-estabelecidos?

No geral, os contratos verificados apresentaram fragilidades relacionadas especificamente com 
o mecanismo de verificação do desempenho da contratada, que na prática se baseia na aferição 
de um conjunto de indicadores definidos em contrato, senão vejamos: 

•	 Ausência de aplicação de alguns indicadores de níveis de serviço previstos no contrato.

•	 Utilização de metodologia ou fórmula diferente da prevista em contrato para cálculo de 
indicador de nível de serviço.

•	 Em alguns contratos, também se verificou que o tempo gasto para classificação de al-
guns chamados técnicos realizados não estava fazendo parte do cálculo do tempo de aten-
dimento para fins de aferição do indicador de nível de serviço.

•	 Risco na integridade dos dados relativos aos sistemas de gerenciamento de serviços, 
devido os dados utilizados para faturamento dos serviços prestados serem administrados 
pela própria contratada.

•	 Não aplicação de glosas diante de descumprimentos de previsões contratuais.

•	 Uso de software de gestão contratual que não contempla todos os indicadores de níveis 
de serviços, impossibilitando o ateste da qualidade dos serviços e a aplicação de eventuais 
e respectivas glosas.

•	 Utilização de níveis mínimos de serviços diferentes daqueles estabelecidos no respecti-
vo termo de referência, alterando, assim, as exigências levadas em consideração na compo-
sição dos custos e preços praticados no momento da celebração contratual.
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•	 Ausência de memórias de cálculo para a composição das quantidades faturadas, impos-
sibilitando o adequado ateste e a devida fiscalização, com consequente majoração do risco 
de pagamentos indevidos.

•	 Atribuição dos papéis de gestor e fiscal de contrato para um mesmo servidor, aumento 
o risco de ineficiência do respectivo contrato.

•	 Impropriedades no processo de acompanhamento e fiscalização contratuais relaciona-
das ao ateste e validação dos serviços, como a utilização de planilhas encaminhas pela con-
tratada, em vez de se utilizar de própria base de dados. Tal fato aumenta o risco de impacto 
financeiro, devido a pagamentos inadequados e à ausência de glosas, por exemplo.

•	 Ausência de designação de fiscais em unidades descentralizadas, prejudicando o acom-
panhamento dos serviços prestados e aumentando a exposição das unidades ao risco de 
fraudes e ineficiências na prestação dos serviços.

Independente do mecanismo de remuneração utilizado no contrato (pagamento fixo ou por 
unidades atendidas), a qualidade dos serviços prestados deve ser medida a partir de indicadores 
de desempenho e dos níveis mínimos de serviço, existindo penalidades por não cumprimento. 

Ocorre que fragilidades na aplicação destes indicadores, por falta de estrutura de gestão (falta de 
recursos humanos ou de sistema automatizado) ou por inadequação da fórmula do indicador (per-
cebida somente durante a fase de execução contratual), pressupõem que houve falhas no processo 
de planejamento da contratação decorrentes de deficiências que podem ser sistêmicas ou não. 

Neste sentido, é importante lembrar que a não aplicação de indicadores de níveis de serviço 
que se encontram previstos no Modelo de Gestão do Contrato trazem impactos financeiros à 
execução contratual em alguma medida, considerando que a remuneração da empresa contra-
tada fica vinculada ao cumprimento do nível de serviço determinado no contrato. Em último 
caso, esta situação pode resultar na instauração de processo específico para apurar responsa-
bilidades no âmbito administrativo. 

Ademais, as penalidades previstas às partes contratantes decorrentes do descumprimento das 
metas de serviço estabelecidas no contrato, previstas no Modelo de Gestão do Contrato, fa-
zem parte do mecanismo capaz de desestimular o fornecedor a deixar de alcançar o nível 
mínimo de serviço contratado, o que, segundo o TCU (Nota Técnica Sefti/TCU n.º 6/2010), 
também ajuda a agregar maior nível de qualidade aos serviços prestados.

Desta feita, há o entendimento dos órgãos de controle de que os gestores de TI dos órgãos 
integrantes do SISP devem enxergar a etapa de construção e elaboração dos indicadores de 
níveis de serviço como altamente crítica e de alto risco, devendo ser levado em consideração 
aspectos não só conceituais destes indicadores, mas também estruturais no nível de gestão. 

b) O órgão contratante utiliza software para apoiar a gestão do contrato?
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Em geral, verificou-se que a área responsável pela gestão dos contratos de TI utilizava software 
para apoiar a gestão do contrato, a saber: 

Órgão contratante Software Propósito Propriedade

MEC

NAGIOS Controle das ordens de serviço e 
pagamento Software livre

CA Service Desk 
Manager Controle dos chamados técnicos

Contratada
QlikView Gráficos/relatórios de acompa-

nhamento

ANA Não utiliza software

DataSUS Service Desk Manager 
(SDM)

Aferição dos indicadores e para 
cumprir mandamento descrito 

no respectivo TR.
Contratada

MI
Citsmart Controle dos chamados técnicos Software livre

GEMEOS Gestão Contratual Contratante

INPE
NAGIOS Monitoramento da infraestrutura Software livre

Citsmart Controle dos chamados técnicos Software livre

MinC
Altiris Controle dos chamados técnicos Proprietário

OTRS Controle dos chamados técnicos Software livre

MTE CA Service Desk 
Manager Controle dos chamados técnicos Contratada

Dentre as vulnerabilidades detectadas, podemos citar:

•	 Softwares utilizados na gestão contratual de propriedade da própria empresa contratada, 
situação que pode comprometer a manutenção (corretiva ou evolutiva) da ferramenta e a gera-
ção de relatórios que reflitam os indicadores de níveis de serviço e a real execução contratual.

•	 Em alguns casos, os dados mantidos pelos softwares estavam suscetíveis a alterações por 
parte da empresa, uma vez que funcionários da contratada possuíam acesso às bases de dados. 

O cenário verificado expõe os órgãos contratantes ao risco de manipulações nos dados utiliza-
dos no cálculo dos indicadores de níveis de serviço, trazendo potencial risco financeiro aos con-
tratos. De fato, observou-se que, apesar de as respectivas contratadas apresentarem ao MTE, 
MinC e DataSUS relatórios com cumprimento adequado dos níveis de serviço, ao se auditar os 
dados dos sistemas de gerenciamento de chamados, as empresas não haviam atingido os níveis 
mínimos de serviço esperados, de forma que os órgãos foram induzidos à não aplicação de 
glosas devido à ausência de controle interno sobre a execução dos serviços prestados. 

Também pode ser mencionado o risco de perda do histórico de gerenciamento do contrato, 
considerando que a manutenção das bases de dados não se encontra sob a tutela e responsa-
bilidade do órgão contratante.
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4.6. Quais são as boas práticas identificadas na contratação 
dos serviços de sustentação operacional de TI? 

 Dentre as boas práticas identificadas, podemos pontuar: 

a) Utilização de software próprio, desenvolvido ou adquirido (livre ou proprietário) pelo 
órgão contratante, para apoiar a gestão dos contratos de Suporte e Atendimento:

Boa prática identificada no contrato do MI, do MinC e do INPE. Este tipo de iniciativa, em prin-
cípio, permite minimizar os riscos de manipulações indevidas e adulterações de dados por parte 
de funcionários da empresa contratada, principalmente, no que se referem aos dados utilizados 
na aferição dos indicadores de níveis de serviço, tais como tempo de atendimento dos chamados. 
Consequentemente, evita-se também a ocorrência de pagamentos contratuais indevidos.

Outro benefício diz respeito à possibilidade de que o órgão contratante possa planejar e execu-
tar melhor as manutenções evolutivas na ferramenta informatizada, o que permite obter maior 
controle sobre as melhorias e aperfeiçoamentos necessários, ou até mesmo recomendados 
pelos órgãos de controle e de auditoria, ao processo de gestão contratual.

O uso de software próprio permite uma maior proteção ao histórico do gerenciamento do 
contrato (essencial para a gestão e renovação contratual), pois a manutenção e a salvaguarda 
destes dados encontram-se sob a responsabilidade direta da área de TI do órgão, que acompa-
nha e monitora processos internos de gestão e de governança de TI.

b) Referências a boas práticas reconhecidas internacionalmente:

Houve por parte das Unidades a preocupação de se apontar nos Termos de Referências pro-
cessos descritos na biblioteca ITIL, que é um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na 
infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação. Contudo, 
não fez parte do escopo das auditorias a avaliação da implementação dessas boas práticas.

c) Previsão de situações que ensejam aplicação de glosas em complemento aos níveis mí-
nimos de serviço:

Boa prática identificada no contrato do MEC. Adicionalmente à definição dos níveis mínimos de 
serviço aceitáveis, o Termo de Referência prevê um elenco de 56 situações que, se ocorridas, 
ocasionam a aplicação de penalidades na forma de glosas nos pagamentos a serem efetuados. 
Tal determinação atua em complementação aos níveis mínimos de serviço e cobre desde situa-
ções menos gravosas tal como “permitir a presença de profissional sem crachá nos locais onde 
há prestação de serviço”, até ocorrências mais críticas a exemplo de “fraudar, manipular ou 
descaracterizar indicadores/metas de níveis de serviço”.
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d) Previsão explícita de papéis e responsabilidades de gestor e fiscais do contrato:

Boa prática identificada no contrato do MTE. Diz respeito à previsão explícita, na portaria de 
designação da equipe de acompanhamento e fiscalização do respectivo contrato, dos papéis 
e responsabilidades atribuídos ao gestor e aos fiscais administrativo, requisitante e técnico do 
contrato. Tal medida reforça o ambiente de controle em torno do processo de gestão contra-
tual por meio do delineamento claro e objetivo das fronteiras de atuação do gestor e dos fiscais 
do contrato, reduzindo a probabilidade do risco de impactos na qualidade na prestação dos 
serviços decorrente de um frágil acompanhamento por parte do órgão contratante.

5. Conclusão e recomendações

 A partir dos exames realizados nos sete órgãos auditados do Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal, obteve-se um 
conjunto de registros que foram submetidos e discutidos com os agentes responsáveis pela 
gestão contratual, sendo que o acompanhamento das recomendações pontuais ficou a cargo 
das Coordenações-Gerais e Unidades Regionais do MTFC que possuem a competência por 
acompanhar a gestão destes órgãos.

Os achados de auditoria consolidados também foram submetidos ao conhecimento da Secre-
taria de Tecnologia da Informação (STI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP), que é a estrutura organizacional dentro do Poder Executivo Federal responsável por 
capitanear os esforços em torno de inovações, aperfeiçoamentos e/ou melhorias nos processos 
de contratação e de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação no âmbito do SISP.

Segundo o Art. 32, inciso I, do Decreto n.º 8.578, de 26 de novembro de 2015, à Secretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), 
compete: I - propor políticas, planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as 
atividades: de gestão dos recursos de tecnologia da informação, no âmbito do Sistema de Ad-
ministração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, como órgão central do sistema.

De maneira mais específica, ao Departamento de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da 
Informação – estrutura que integra a STI/MP - compete (Art. 33 do Decreto 8.578): I – nor-
matizar, promover e coordenar ações junto aos órgãos do SISP quanto à: (...) b) definição de 
processos e procedimentos de contratações de soluções de tecnologia da informação; ”.

A partir da aplicação dos testes e procedimentos de auditoria, buscando respostas às questões 
estratégicas que foram o objetivo deste trabalho, no que concerne aos serviços de Suporte e 
Atendimento verificados, foi possível detectar as seguintes impropriedades:
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Quadro – Resumo dos achados de auditoria por questão estratégica

Descrição da impropriedade Ocorrência(s)

1) Os serviços foram quantificados e especificados com base em estudo prévio das necessidades 
do contratante?

Na celebração e na renovação contratual, o quantitativo ou  
volume de serviço contratado não foi dimensionado com base 

nas necessidades da contratante.
ANA e MI.

Nas contratações advindas de adesão à Ata de Registro de Preços 
de outro órgão, não foi demonstrada a devida compatibilidade 

entre as especificações do serviço e as reais necessidades do  
órgão contratante.

ANA e MI.

2) A forma de remuneração dos serviços prestados é baseada em métrica objetiva, vinculada à  
entrega de produtos/resultados ou ao atendimento de níveis de serviço?

A forma de pagamento do contrato não foi estabelecida em  
função de métricas objetivas, vinculada à entrega de resultados/

produtos ou ao atendimento de níveis mínimos de serviço.
DataSUS.

O catálogo dos serviços não continha uma descrição clara, custo 
e prazo de execução de cada uma delas. DataSUS.

3) Os níveis mínimos de serviço definidos foram baseados nas necessidades de negócio do órgão/
entidade?

Os níveis mínimos de serviço definidos não foram baseados nas 
necessidades de negócio do órgão/entidade. ANA, DataSUS, MI e MinC.

O mecanismo de remuneração dos contratos possui fragilidades 
no que se refere à definição dos níveis mínimos de serviço. Todos os contratos analisados.

4) Os serviços prestados respeitam os quantitativos e as especificações previstas na contratação?

As ordens de serviço encaminhadas não possuem o conteúdo  
mínimo e suficiente para possibilitar o seu efetivo controle,  

conforme determina a IN04/2010, art. 25, II (IN04/2014, art. 33)
ANA.

Durante a execução contratual, o quantitativo de serviços executado 
não foi compatível com o quantitativo estimado no edital. ANA, e MTE.

Os serviços prestados não respeitaram as especificações previstas 
no contrato. ANA, DataSUS, MI e INPE.

5) Os serviços foram adequadamente atestados considerando as métricas e os níveis de serviço 
pré-estabelecidos?

O quantitativo de serviços/produtos efetivamente  
prestados/entregues não estava de acordo com o quantitativo 

efetivamente pago, de acordo com as métricas, os indicadores e 
os níveis mínimos de serviço definidos em contrato.

Todos os contratos analisados.

O órgão contratante não utiliza software para apoiar a gestão do 
contrato. ANA

Cabe mencionar que as impropriedades verificadas não podem ser extrapoladas para todo o 
universo de contratos de prestação de serviços contratados por todos os órgãos do SISP, servi-
ços estes que foram classificados neste trabalho como sendo de Suporte e Atendimento (help 
desk, sustentação de rede, suporte à microinformática, etc.).

Contudo, apesar da amostra de contratos reduzida, há indícios de que a maioria dos problemas 
identificados, a exemplo da ausência de aplicação de alguns dos indicadores de níveis de serviço 
previstos contratualmente, tiveram como causa principal deficiências existentes no processo 
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de planejamento da contratação adotado pelos órgãos contratantes, que por ser insipiente não 
vislumbra todos os riscos legais e técnicos envolvidos na contratação.

Também pode ser apontada como causa secundária a ausência de um modelo de referência 
que defina, dentre outros aspectos, métricas e formas de aferição padronizadas, as reais neces-
sidades da unidade e um conjunto mínimo de indicadores de níveis de serviço a serem aplicados 
aos serviços de Suporte e Atendimento e que possa auxiliar os gestores de TI tanto na fase de 
elaboração do termo de referência quanto na etapa de gerenciamento dos contratos.

Sendo assim, a partir dos achados verificados neste trabalho, foi possível formular as seguintes 
recomendações estruturantes à STI/MP: 

1. Apresentar plano de ação, a ser monitorado pela Secretaria Federal de Controle Interno, 
contendo no mínimo ações, prazos, metas e responsáveis, para elaboração de modelo de re-
ferência (de prestação do serviço e de gestão do contrato), com base em estudo/diagnóstico 
das formas de contratação de serviços de Suporte e Atendimento utilizadas pela Administra-
ção Pública, contendo especificações técnicas que defina, dentre outros aspectos, 

i. Modelo de catálogo de serviços padrão com proposta para a descrição, prazos e 
classificação destes serviços, com nível de detalhe adequado e que permita o controle 
efetivo, englobando o volume e os produtos/resultados envolvidos; 

ii. Roteiro de métricas para medição dos serviços, os resultados esperados e seus crité-
rios de aceitação; 

iii. Conjunto mínimo de indicadores de desempenho e de níveis de serviço (metas, me-
todologia de aferição, fórmula, propósito, etc.) a ser aplicado aos contratos firmados pe-
los órgãos do SISP, conforme disposto na IN02/2008/SLTI, os quais considerem na ela-
boração aspectos, tais como: objetividade, clareza, relevância, simplicidade, ausência de 
sobreposições, exequibilidade, aplicação de glosa por descumprimento, procedimentos 
e ferramentas de fiscalização e de gestão dos indicadores, automação da aferição, nível 
de satisfação dos usuários, adequabilidade dos indicadores aos resultados e qualidade 
esperados;

iv. Previsão de situações que ensejam aplicação de glosas em complemento aos níveis 
mínimos de serviço.

2. Apresentar plano de ação, a ser monitorado pela Secretaria Federal de Controle Inter-
no, contendo no mínimo ações, prazos, metas e responsáveis, para elaboração de docu-
mento contendo a descrição de uma metodologia de contratação dos serviços de Suporte e 
Atendimento, detalhando os requisitos legais e técnicos (ex: uso obrigatório de histórico de 
gerenciamento nas contratações/renovações contratuais), as atividades essenciais e obriga-
tórias, bem como uma proposta de fluxo mínimo do processo de contratação, que poderá 
ser utilizado pelos órgãos integrantes do SISP, considerando, por exemplo:

i. Levantamento do quantitativo de serviços detalhado, dimensionado conforme as ne-
cessidades da unidade;
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ii. Levantamento de informações históricas acerca da natureza dos serviços de Suporte 
e Atendimento, considerando, por exemplo, quantitativos de demandas e de glosas;

iii. Prospecção de demandas, analisando possíveis aumento ou diminuição de serviços 
solicitados;

iv. Diagnóstico de tecnologia da informação da unidade, contemplando critérios, como: 
número de usuários (internos e externos), parque tecnológico, ativos de TI, novos siste-
mas, sistemas legados, obsolescência, contratos em vigor, PDTI, volumetria de postos de 
trabalho relativos aos contratos anteriores que tiveram objetos similares ao pretendido.

v. Modelo de ordem de serviço ou outro instrumento formal utilizado para a solicitação 
de serviços, com requisitos mínimos de preenchimento e nível de detalhe adequado, en-
globando a especificação e o volume dos serviços unitários demandados, que permita 
o controle efetivo e a rastreabilidade dos produtos/resultados solicitados, bem como o 
cronograma e a identificação dos responsáveis.

3. Orientar os órgãos integrantes do SISP pela vedação da contração de serviços de Suporte 
e Atendimento por meio de adesão a atas de registro de preços e inclusão no instrumento 
convocatório de cláusula que vede a adesão posterior por órgão não participante. Para 
os casos de órgãos participantes dos procedimentos do Sistema de Registro de Preços e 
integrantes de ata, orientar quanto aos seguintes aspectos: (1) o órgão participante deve 
apresentar compatibilidade com as especificações, inclusive quanto aos níveis mínimos de 
serviços; (2) a participação do órgão deve ser motivada e justificada, tendo em vista as reais 
necessidades demandas.

4. Orientar os órgãos a adotar, e manter sob sua administração, ferramentas de gestão e fisca-
lização contratual, a fim de aprimorar o controle, manter o histórico dos serviços prestados e a 
base de conhecimento, evitar conflito de interesses, conferindo maior segurança ao processo.

5. Apresentar documento de avaliação quanto à disponibilização de soluções tecnológicas como 
serviço, em nuvem, que atendam à gestão e à fiscalização de serviços de Suporte e Atendimento.

A expectativa é de que as ações acima auxiliem os gestores de TI tanto na fase de elaboração do 
edital quanto na etapa de execução contratual, mitigando o risco de que a causa dos problemas 
mais recorrentes resulte de um processo de planejamento da contratação inadequado. 

Ainda sobre os resultados obtidos, destacam-se como boas práticas administrativas a utilização 
pelos órgãos do SISP de software próprio para fins de gestão e gerenciamento dos contratos de 
Suporte e Atendimento, adoção de práticas da biblioteca ITIL, previsão de situações comple-
mentares aos níveis de serviço que impactam na qualidade e nos valores pagos pelos serviços 
prestados e instrumentos de designação de gestores e fiscais de contrato com detalhamento 
das responsabilidades de cada papel. 

Tais iniciativas, na medida do possível, devem ser disseminadas no âmbito dos órgãos integrantes 
do SISP no sentido de agregar valor à gestão dos recursos de TI pela Administração Pública Federal.
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