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Resumo 
 

A aquisição de serviços de Tecnologia da Informação (TI) pela Administração Pública 
(AP) se faz necessária para a melhoria do atendimento à sociedade e ao cidadão. Nos serviços 
de desenvolvimento de software são necessários métodos de gerenciamento de seus 
processos. Para o setor público também se faz necessário o atendimento a requisitos legais do 
processo licitatório. Ao mesmo tempo em que a Administração Pública busca soluções de TI, 
a sua implementação nem sempre é bem sucedida, por planejamento insuficiente, por 
contestações na publicação do edital de licitação pública ou por problemas no gerenciamento 
de seus contratos.  

 
Na revisão realizada na literatura, ficou evidenciado que um dos problemas da 

aquisição pública está em sua gestão. A gestão de contratos de serviços exige cuidados 
especiais e novas competências do pessoal de TI, especialmente em relação à legislação 
vigente. Assim surge uma indagação: existe um modelo de processo de engenharia que possa 
orientar o gestor público na aquisição de serviços de desenvolvimento de software que seja 
aderente ao marco legal?    

 
O objetivo deste trabalho é propor um processo de aquisição de serviços de TI na AP 

adequado às diretrizes dadas pela Instrução Normativa MPOG nº 4/2008. O foco escolhido foi 
a fase de gerenciamento do contrato de aquisição de serviços de TI. Neste trabalho, o serviço 
de TI a ser adquirido está restrito ao desenvolvimento completo de software.  

 
A metodologia adotada dividiu o trabalho em cinco fases. Inicialmente buscou-se uma 

revisão teórica de modelos e padrões de aquisição, bem como uma revisão do marco legal. A 
segunda fase foi realizada com entrevistas a gestores de TI de órgãos de esferas e poderes 
diversos da AP. A terceira fase foi dedicada ao desenvolvimento da primeira versão da 
proposta de modelo de processo. Aqui foi feita a publicação da proposta na web e 
desenvolvido um questionário para a fase seguinte. Na quarta fase houve uma pré-avaliação 
do modelo com gestores públicos experientes em serviços de TI. Foram realizadas entrevistas 
apresentando o modelo na web e foi solicitado o retorno de contribuições técnicas pelo 
questionário desenvolvido também disponível na web. A última fase foi uma validação final 
através de questionários via web com uma solicitação dirigida aos especialistas por e-mail.    

 
O processo de gerenciamento da execução do contrato de aquisição proposto segue as 

diretrizes dadas pela Instrução Normativa nº 4/2008, é referenciado pelas melhores práticas e 
modelos da literatura técnica e acadêmica, por trabalhos relacionados, bem como pelo 
referencial legal consultado. É dirigido para uso na Administração Pública e para aqueles que 
adquirem segundo a Lei nº 8.666/1993. A solução contempla fluxos de atividades, descrição 
de tarefas com instruções, artefatos, responsáveis, templates e referências. Parte deste modelo 
de processo é um guia para uso pelo gestor do contrato, acessível na web com navegação por 
hipertextos. Este processo foi submetido a gestores de aquisição de serviços de TI na AP, em 
um processo de validação, que consideraram a solução como adequada e que pode ser uma 
referência na gestão da fase do gerenciamento do contrato. 
 
 
Palavras-chave: Aquisição de software. Serviços de TI. Gerenciamento de Contrato.  
Conformidade legal.  Administração Pública. 
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Abstract 
 
 

The acquisition of Information Technology (IT) services by the Public Administration 
(PA) is necessary for the improvement of society’s public services. In the field of software 
development services management methods are necessary to run the processes. Regarding the 
Public Services, it is also is necessary to follow legal procedures. Although the Public 
Administration looks for IT solutions, they are not always successful due to lack of plans and 
some challenges in the public auction edict publication, or occurring problems regarding the 
contract management.   

 
Over the review that was made, it became clear that one problem of the public 

acquisition lays on its management. The management of those contracts requires special care 
and caution and further more capabilities from the IT people, especially regarding the current 
legislation. Therefore, a question arises: Is there any model in the engineer process that could 
lead and guide the manager on the acquisition of Software Development Services and which 
could fit into the legal procedures? 

 
The objective of this work is to propose a process to the acquisition of IT services in 

the PA with the guidelines given by the Normative Instruction (NI) 4/2008 . The chosen 
approach focuses on the acquisition phase of the contract management for IT services. In this 
work, the IT service was set out to completely develop the whole software. 

 
The adopted method divided the work in five phases. Initially it consists of a review of 

models of acquisition standards, as well as reviews of the legal landmark. The second phase 
consisted of interviews with IT managers from diverse public organs of the PA. The third 
phase approached the development of the first version of the proposal for the process. Here, 
the proposal was placed in the web and a questionnaire was developed for the next phase. On 
the fourth phase, there was a preliminary test of the model applied to public managers 
experienced on the IT services. Interviews were carried out to present the model over the web 
and technical contributions were asked to be returned using a questionnaire also posted in the 
web. The last phase was a final validation with a questionnaire sent out to the specialists by e-
mail. 

 
The management process of the contract execution of the proposed acquisition follows 

the norms and guidelines given by the NI 4/2008. It is based on the best practices of technical 
models and on the academic literature, on related works, as well as on the legal researches on 
the referred system. It is meant to be used use in the Public Administration and by those who 
do the acquisition according to the Law 8.666/1993. The solution presents activity workflows, 
description of tasks, work products, roles, templates, and references. Part of this process 
model is a guide to be used by the contract manager, available on the web with hypertext 
navigation. This process has been tried by IT acquisition managers of services in the PA, in a 
validation process, and was considered suitable as a proper solution and a reference in the 
management of the contract phase.  
 
Keywords: Software acquisition. IT services. Contract Management. Legal compliance. 
Public Administration. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Este capítulo apresenta os aspectos motivacionais para esta dissertação: a natureza do 

problema da aquisição de serviços de Tecnologia da Informação (TI) no setor público e o 

método para construir uma proposta que possibilite, ao mesmo tempo, atender as 

recomendações da academia e ao exigido no arcabouço legal. O capítulo está organizado nas 

seguintes seções: 

 

• Seção 1.1. Contextualização e motivação: Esta seção descreve a importância do tema 

aquisição de serviços de TI no setor público. A crescente informatização de processos 

e o acesso on-line de informações se instalam no setor público e devem proporcionar à 

sociedade e ao cidadão transparência e qualidade no serviço; 

 

• Seção 1.2. Problema: Ao mesmo tempo em que os volumes de recursos financeiros 

para a aquisição de serviços de TI se avolumam, existe uma carência de modelos que 

possam conduzir estes processos aos seus objetivos; 

 

• Seção 1.3 Objetivo: Conhecidos a motivação e o problema, esta seção define o 

objetivo desta dissertação;  

 

• Seção 1.4. Metodologia da pesquisa: Esta seção informa, sob a forma de um processo, 

como se deu o método de trabalho para a construção da dissertação, bem como de que 

forma este trabalho de pesquisa pode ser classificado; 

 

• Seção 1.5: Estrutura da dissertação: Descreve como a dissertação se organiza, 

informando resumidamente qual o conteúdo e quais são seus capítulos, apêndices e 

anexos. 
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1.1. Contextualização e Motivação 

 

O setor público busca cada vez mais racionalizar seus processos para atendimento ao 

cidadão com qualidade. Uma das ações é do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA - que publica o Instrumento para Avaliação da Gestão 

pública [BRASIL, 2008c] cujo objetivo é buscar melhorias na gestão pública. Uma maior 

transparência nas ações deste setor também é uma urgência. Informações em tempo real de 

processos licitatórios, pregões eletrônicos, entre outros, demandam aplicações de tecnologia 

da informação e comunicação.  

 

A pesquisa de [Cruz, 2008] lembra que o setor público brasileiro é um grande cliente 

de serviços de TI: em 2004, os investimentos governamentais correspondiam a 23,1% do 

mercado brasileiro de serviços de TI, estimado em R$ 7,6 bilhões, superando qualquer outro 

segmento, inclusive o setor financeiro, segundo dados da E-Consulting (Gonçalves; Oliveira 

apud [Cruz, 2008]). Para o ano de 2008, as previsões são de que o mercado brasileiro de TI 

alcance faturamento no valor de R$ 46,2 bilhões, sendo R$ 15,2 bilhões (33%) em serviços de 

TI (Balieiro apud [Cruz, 2008]).  

 

1.2.  Problema 

 

Ao mesmo tempo em que a Administração Pública (AP) busca soluções de TI, a sua 

implantação nem sempre é bem sucedida, quer por falta de planejamento, quer por 

contestações na publicação do edital de licitação pública ou por problemas no gerenciamento 

de seus contratos [BRASIL, 2006]. 

 

[Cruz, 2008] alerta que o risco de dependência de terceiros já é realidade em muitas 

organizações públicas, que ao terceirizarem suas áreas de TI, não possuem nem mais a 

capacidade de gerenciar adequadamente os próprios contratos de serviços.  A evidência desse 

fato é que o Tribunal de Contas da União (TCU) vem identificando irregularidades freqüentes 

nas contratações de serviços de TI da esfera federal, recorrentemente relacionadas com a falta 

de capacidade de gerenciar tais contratos.  

 



3 
 

 

O Sumário Executivo da pesquisa acerca da Governança de Tecnologia da Informação 

na Administração Pública Federal [BRASIL, 2008e], encomendada pelo TCU, constatou que: 

 “O uso de metodologia de desenvolvimento de sistemas é um requisito fundamental para a 

produção de software de qualidade. A sua ausência declarada por 51% dos 255 pesquisados 

preocupa pelo risco que representam, para a segurança da informação, produtos de software de 

baixa qualidade. Além disso, outras conseqüências, como maior dificuldade no gerenciamento 

do processo de desenvolvimento, seja ele interno ou terceirizado, representam risco de má 

gestão dos recursos dos órgãos/entidades da Administração Pública Federal.” 

  

Este resultado mostra que o desenvolvimento de um processo para gerenciar a 

execução do contrato de aquisição de serviços de TI, poderá auxiliar o gestor público nesta 

tarefa. 

 

A pesquisa informa ainda o contexto da gestão pública de TI quanto à baixa adoção de 

processos formais para gerenciamento das contratações para aquisição de serviços de TI:  

 “Na contratação de bens e serviços de TI é essencial a adoção de processo de trabalho 

formalizado, padronizado e judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos benefícios 

advindos para a organização. Esse processo melhora o relacionamento com os fornecedores e 

prestadores de serviços, maximiza a utilização dos recursos financeiros alocados à área de TI e 

contribui decisivamente para que os serviços de TI dêem o necessário suporte às ações da 

organização no alcance de seus objetivos e metas. Mesmo que a maioria (54%) dos 

órgãos/entidades pesquisados tenha informado que adota processo formal de trabalho para 

contratações de TI, a situação está longe do ideal, já que um percentual expressivo de 

organizações (46%) não adota processo formal de trabalho para contratações de TI.” 

 

Embora a contratação de serviços tenha papel importante na estratégia organizacional, 

há muitos riscos que podem frustrar seus resultados e impactar negativamente a governança 

de TI [Cruz, 2008].  

 

Wright apud [Cruz, 2008] analisou 23 riscos associados à contratação de serviços e 

concluiu que os mais relevantes eram os seguintes:  

• Riscos de segurança da informação;  

• Riscos de dependência do fornecedor;  

• Riscos de disputa legal. 
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[Cruz, 2008] elenca ainda os riscos por descumprimento legal nas contratações 

públicas: “Embora nenhum dos autores tenha citado, existem também os riscos relacionados 

ao descumprimento da legislação de licitações e contratos da Administração Pública, que 

poderiam ser, por exemplo:  

• Impugnação de procedimento licitatório ou suspensão da assinatura do contrato, 

causando o atraso na contratação. Lei nº 8.666/1993, art. 41, § 1º [BRASIL, 1993];  

• Suspensão ou rompimento de contratos considerados ilegais. Lei nº 8.443/1992, art. 45 

[BRASIL, 1992];  

• Perdas orçamentárias (devido aos itens anteriores);  

• Paralisação de projetos importantes baseados em TI (devido aos itens anteriores);  

• Ressarcimento, pelos gestores, de prejuízos quantificados. Lei nº 8.443/1992, arts. 12 

e 19;  

• Processo criminal, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993, arts. 89 a 99”. 

 

De modo resumido se pode constatar que os principais problemas na aquisição de 

desenvolvimento de software na Administração Pública se devem a: 

• Regulamentação legal esparsa e complexa; 

• Deficiência em planejamento estratégico do demandante e de TI; 

• Deficiência em governança de TI; 

• Aquisições falham na licitação e/ou na execução do contrato; 

• Falta de um processo para gerenciar a aquisição. 

 

1.3.  Objetivos 

 

Um dos problemas da aquisição pública é a carência de competência em gestão de 

contratos. A gestão de contratos de serviços exige cuidados especiais e novas competências 

do pessoal de TI, especialmente em relação à legislação vigente. Porém, [Cardoso, 2006] em 

sua pesquisa, percebe que com freqüência essas competências não estão disponíveis nos 

quadros existentes. 
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Os valores envolvidos nos contratos públicos que envolvem TI são da ordem R$ 6 

bilhões1 e de importância crescente [BRASIL, 2008d]. Mas, até 2007, inexistia uma norma 

específica para contratação de serviços de TI que contemplasse a modelagem básica de seus 

processos de trabalho [Santos, 2008]. 

 

Hoje já existe um referencial legal que orienta especificamente a aquisição de serviços 

de TI pela Administração Pública Federal (APF). A aquisição de serviços de TI pela 

Administração Pública deve atender a exigências legais e a modelos e padrões aceitos para 

aquisição e desenvolvimento de software.  

 

Assim surge uma indagação: existe um modelo de processo de engenharia que possa 

orientar o gestor público na aquisição de serviços de desenvolvimento de software que seja 

aderente ao novo marco legal?    

 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é propor um processo de engenharia de 

software aderente ao novo modelo de aquisição de serviços de TI na APF. O foco escolhido 

foi o da fase de gerenciamento do contrato de aquisição de serviços de TI. O serviço de TI 

deve ser entendido aqui como o desenvolvimento completo de software. 

 

1.4.  Metodologia da Pesquisa 

 

A proposta inicial deste trabalho foi de desenvolver um modelo de processo de 

aquisição de serviços de TI para a AP. Além da motivação posta acima, também havia o 

desafio pessoal do autor que, quando foi responsável pelo gerenciamento de um processo de 

aquisição de solução de TI, constatou a falta de um modelo ou padrão a seguir. Ficou desde 

então o desejo de contribuir com a melhoria deste processo.  

 

Durante a fase inicial de revisão teórica, de reuniões de orientação e de entrevistas 

com especialistas, o referencial legal ficou claramente delineado com a publicação da 

Instrução Normativa MPOG nº 4/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) [BRASIL, 2008b], que surge de demandas do próprio Tribunal de Contas da União 

                                                           
1 Recursos empregados pela Administração Federal na área de tecnologia da informação, segundo dados do 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) de 2007 citados no Acórdão 
1.603/2008 [BRASIL, 2008a]. 
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[BRASIL, 2006] [BRASIL, 2007a] [BRASIL, 2007b]. Surge então, para a APF, uma 

regulamentação à Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993], específica para aquisição de serviços 

de TI para a AP. Anteriores à publicação da IN nº 4/2008 [BRASIL, 2008b], foram 

publicados dois trabalhos que tratam da aquisição de TI na AP. O trabalho de [Cardoso, 2006] 

demandado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de 

Minas Gerais (SEPLAG-MG), publicado em 2006, oferece orientações aos órgãos do Estado 

de Minas Gerais acerca da contratação de produtos e serviços de software e dá origem ao 

Processo PrATIco - Processo de aquisição de produtos e serviços de Tecnologia da 

Informação [SYNERGIA, 2005]. O trabalho de [Cruz, 2008] publicado em agosto de 2008, 

contribui com o Quadro Referencial Normativo (QRN) [TICONTROLE, 2007], para o 

processo de governança de TI e conformidade legal no setor público, para a contratação de 

serviços de TI. 

 

A metodologia adotada dividiu o trabalho em cinco fases: Uma revisão teórica de 

modelos e padrões de aquisição e de gerenciamento de projetos, bem como uma revisão do 

marco legal. A segunda fase foi realizada com entrevistas a gestores de TI de órgãos de 

esferas e poderes diversos da AP. A terceira fase foi dedicada ao desenvolvimento da primeira 

versão da proposta de modelo de processo. Aqui foi feita a publicação da proposta na web e 

desenvolvido um questionário para a etapa seguinte. Na quarta fase houve uma pré-avaliação 

do modelo com especialistas em aquisição pública. Foram realizadas entrevistas apresentando 

o modelo na web e foi solicitado o retorno de contribuições técnicas pelo questionário 

desenvolvido e também disponível na web. A última fase foi uma validação final através de 

questionários via web com uma solicitação dirigida aos especialistas via e-mail.    

 

[Cardoso, 2006], na descrição de sua metodologia cita [Jung, 2004] informando que 

além do contexto bibliográfico e documental, as pesquisas podem ser classificadas quanto ao 

tipo, objetivos, procedimentos e local de realização da pesquisa. 

 

Para o tipo de pesquisa, a classificação recai em duas formas. A primeira é a pesquisa 

básica ou fundamental, que tem por objetivo entender ou descobrir novos fenômenos, focando 

conhecimentos básicos e fundamentais. A segunda classificação coloca o tipo de pesquisa 

como aplicada ou tecnológica, que busca aplicar conhecimentos básicos na geração de novos 

produtos, processos, patentes e serviços. A proposta de Desenvolvimento da Fase de 
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Gerenciamento do Contrato, deste trabalho, se enquadra como pesquisa aplicada ou 

tecnológica. 

 

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta pode se classificar de três formas:  

• Exploratória: objetiva a descoberta de teorias e práticas que modificarão as já 

existentes, dando origem às inovações tecnológicas; 

• Descritiva: que observa, registra e analisa fenômenos ou sistemas, procedendo à sua 

identificação, ao seu registro e a sua análise de características, de fatores e ou de 

variáveis; 

• Explicativa: busca ampliar generalizações, definir leis mais amplas, criar modelos 

teóricos, realizando sua síntese, teorização e reflexão. 

 

A pesquisa para a proposta do modelo de gerenciamento do contrato se classifica 

como tendo por objetivo a explicação. 

 

As pesquisas podem ainda se classificar quanto aos seus procedimentos em: 

• Experimental: O que se busca é a descoberta de novos métodos e técnicas por meio de 

ensaios e estudos de laboratório, incluindo projeto, modelagem, prototipação e 

simulação; 

• Operacional: Quer chegar ao excelente através de métodos matemáticos de 

otimização;  

• Estudo de caso: investiga um fenômeno em um contexto local e real: estudo do 

fenômeno buscando o entendimento de como e porque ele ocorre do modo observado. 

 

Este trabalho se classifica como uma pesquisa experimental. 

 

Finalmente, quanto ao local da pesquisa, esta pode se classificar em pesquisa de 

laboratório e de campo. Neste quesito a pesquisa realizada se classifica como pesquisa de 

laboratório, pois ainda que sua validação acontecesse através de entrevistas e questionário via 

web, o desenvolvimento do modelo se deu em local controlado, com a possibilidade de se 

controlar as variáveis que possam intervir no experimento.  
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A metodologia de trabalho foi descrita sob a forma de um processo constituído por 

fases e atividades, usando para tanto a formatação proporcionada pela metalinguagem SPEM - 

Software Process Engineering Metamodel, desenvolvida no Eclipse Process Framework 

(EPFComposer v1.5) [Eclipse, 2008]. A Figura 1.1 abaixo mostra a seqüência de fases da 

metodologia empregada. 

 

 

Figura 1.1 Seqüência de fases do processo adotado para a metodologia 

 

1.4.1. Revisão de modelos de aquisição em geral 
 

Esta fase foi composta por apenas uma tarefa com o objetivo de fazer uma revisão de 

Padrões e Metodologias que pudessem  referenciar a aquisição de serviços de TI com ênfase 

na Administração Pública, conforme indicado na Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Tarefa de revisão teórica de padrões e metodologias 

 

1.4.2. Revisão de legislação aplicada e de trabalhos relacionados 

 

Esta fase teve uma tarefa com o objetivo de buscar trabalhos científicos que pudessem 

referenciar a aquisição de serviços de TI com ênfase na Administração Pública, como mostra 

a Figura 1.3. A legislação aplicável foi consultada para evidenciar o modelo legal vigente. 

 

Figura 1.3: Tarefa de revisão teórica de trabalhos relacionados e de legislação aplicada  

 

1.4.3. Entrevistas iniciais com setores envolvidos com aquisição na AP 

 

Esta fase possibilitou a aquisição do conhecimento aplicado à aquisição no trabalho 

diário pelos especialistas de modo a permitir o desenvolvimento da versão preliminar do 

processo. Aqui a ótica foi buscar as respostas às indagações de pesquisa em múltiplos setores 

envolvidos, como mostra a Figura 1.4.   
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Figura 1.4: Entrevistas iniciais com setores envolvidos 

 

1.4.4. Desenvolvimento da versão preliminar da proposta 

 

A proposta de Gerenciamento do Contrato foi desenvolvida em linguagem SPEM 

usando o EPF-Eclipse Framework Composer [Eclipse, 2008]. Notas de aula sobre o SPEM e 

o EPF Composer podem ser obtidas em [Oliveira, 2009]. O objetivo foi gerar um guia que 

levasse o processo desenvolvido ao Gestor do Contrato e fosse acessível na web.  Foi 

adquirido um domínio temporário para os testes e publicação da versão preliminar da proposta 

de Gerenciamento do Contrato. As atividades desta fase podem ser vistas na Figura 1.5. 
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Figura 1.5: Desenvolvimento da versão preliminar  

 

1.4.5. Validação inicial com especialistas em aquisição na AP 

 

Nesta fase foi validada a versão preliminar utilizando-se entrevistas com os 

especialistas, assim como o envio de e-mail.  Foi feita também a apresentação da proposta da 

pesquisa a especialistas e feito o convite à sua contribuição crítica ao trabalho, conforme 

mostra a Figura 1.6.  
 

Por fim foram feitos contatos telefônicos e enviados e-mails a especialistas solicitando 

sua avaliação crítica da proposta. Os endereços do site da proposta e do questionário foram 

enviados com uma apresentação e justificativa. 

 

 

Figura 1.6: Validação inicial 
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1.4.6. Validação final com a comunidade de especialistas em aquisição na AP 

 

 Após a compilação das opiniões dos especialistas, feita na avaliação inicial, o trabalho 

foi publicado e submetido a uma população estatisticamente mais significativa para sua 

validação final. A Figura 1.7 mostra as atividades desta fase que foi toda conduzida através da 

submissão do questionário via web. O questionário se encontra em anexo deste trabalho. A 

versão final do processo está disponível em 

http://www.cin.ufpe.br/~processos/monit_aquisicao. O Capitulo 4 apresenta a versão final 

validada. O Capítulo 5 faz uma análise crítica deste processo de validação.  

 
Figura 1.7: Validação final 

 

1.5.  Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação foi desenvolvida em seis capítulos, incluindo esta Introdução. 

Também existem três apêndices e dois anexos. 

 

• No Capítulo 2 é desenvolvido um referencial para o arcabouço legal para a aquisição 

no setor público. A aquisição de serviços de TI pela Administração Pública deve 

passar por um processo licitatório na forma da Lei, especialmente a Lei 8.666/1993 

[BRASIL, 1993]. As aquisições focalizadas por este trabalho enquadram-se na 

modalidade definida na Lei como técnica e preço. O processo legal mais simples 

denominado Pregão, da Lei 10.520/2002 [BRASIL, 2002], indicado para aquisição de 

bens e serviços simples também será analisado. As definições contidas na Lei do 

Software, Lei 9.609/1998 [BRASIL, 1998a], e especialmente a questão da cessão do 
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direito autoral para a AP, serão objetos de estudo. A aquisição de serviços de TI é um 

contrato legal sujeito a duas naturezas de controle: o controle interno, feito na própria 

estrutura de poder do contratante, e o controle externo: feito pelo Tribunal de Contas 

da jurisdição do Contratante. O papel do controle externo e, no caso do TCU, suas 

decisões sob a forma de acórdãos são analisadas. Finalmente, com a edição da IN 

4/2008 [BRASIL, 2008b], e de forma coadjuvante da IN 2/2008 [BRASIL, 2008a], o 

modelo atual de aquisição de serviços na AP se completa. 

• O Capítulo 3 faz uma revisão teórica de contratos e aquisição em geral, analisando o 

eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006], PMBOK 4 [PMI, 2008], CMMI-ACQ v1.2 [SEI, 2007] 

e MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]. São analisados trabalhos 

relacionados diretamente com a aquisição pública de software, como a dissertação de 

[Cardoso, 2006] que contribui com o PrATIco - Processo de aquisição de produtos e 

serviços de Tecnologia da Informação [SYNERGIA,  2005], desenvolvido para o 

governo do Estado de Minas Gerais, e a Dissertação de [Cruz, 2007] que propõe o 

QRN [TICONTROLE, 2007], que oferece ao gestor público um referencial da 

legislação e de modelos e padrões. Ainda que indiretamente, mas como subsídio para a 

definição do processo de monitoramento do contrato, são analisadas as dissertações 

denominadas “Planejamento de Aquisição de Software com Ênfase em Necessidades 

de Medição” e “Uma Proposta de Acordo de Nível de Serviço para Fábricas de 

Software”. 

• Cabe ao Capítulo 4 a descrição do processo proposto pela Dissertação: o 

desenvolvimento da fase de gerenciamento do contrato no processo de contratação de 

serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública. Têm como 

principal referência a Instrução Normativa nº4, de 19 de maio de 2008 [BRASIL, 

2008b]. Também referencia os modelos propostos pelo Processo PrATIco, de 

aquisição de TI para o Governo do Estado de Minas Gerais, bem como o modelo 

proposto pelo Quadro Referencial Normativo para a Administração Pública Federal 

[TICONTROLE, 2007]. Os modelos e guias que propõe processos de aquisição em 

geral, como MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009], entre outros, 

também  são considerados. A solução contempla fluxos de atividades, descrição de 

tarefas com instruções, artefatos, responsáveis, templates, etc. Parte deste modelo de 

processo é um manual para uso pelo gestor do contrato, acessível na web. 

• No Capítulo 5 é feita a análise crítica do processo proposto. Sua validação foi feita 

através de entrevistas e de um questionário disponível em aplicação web que teve sua 
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divulgação e convite enviado principalmente por e-mail aos profissionais com perfil 

de gestores de TI, com experiência em aquisição no setor público.    

• A conclusão da dissertação bem como sua proposta de trabalhos futuros é feita no 

Capítulo 6. 

• Em quatro apêndices são apresentados uma tabela com os estereótipos da 

metalinguagem SPEM, as telas (print screen) de parte do web site que contém da 

proposta,  os templates dos artefatos do processo, bem como o questionário aplicado 

para a validação do processo. Dois anexos apresentam o texto legal da IN nº 4/2008 

[BRASIL, 2008b] e definições de termos usados na dissertação. 
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2. AQUISIÇÃO NO SETOR PÚBLICO: 

REFERENCIAL LEGAL  
 

Este capítulo faz uma revisão teórica sobre o marco legal para a aquisição pública. São 

Leis, Decretos e Instruções Normativas. Uma parte interessada nas licitações realizadas pela 

Administração Pública (AP) são os órgãos de controle, entre eles o de Controle Interno 

pertencente ao próprio Poder e, de interesse para esta dissertação, o de Controle Externo, que 

para a União, é incumbência do Congresso Nacional, sendo exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União (TCU)2. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

 

• Seção 2.1. Aquisição no setor público: Lei nº 8.666/1993 – Lei de Licitações: ênfase 

na modalidade técnica e preço; 

 

• Seção 2.2. Instruções Normativas - MPOG nº 4/2008 e nº 2/2008: Novo modelo legal 

para aquisição de serviços de TI na APF; 

 

• Seção 2.3. Aquisição de bens e serviços simples: Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão; 

 

• Seção 2.4: Lei do Software: Lei nº 9.609/1998: Aspectos de licenciamento; 

 

• Seção 2.5: Controle Externo: Papel dos Tribunais de Contas; 

 

• Seção 2.6: Considerações Finais. 

  

                                                           
2
 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

da União, ao qual compete: 
[...] 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou 
outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
[Constituição da República Federativa do Brasil de 1988] 
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2.1. Aquisição no Setor Público: Lei nº 8.666/1993 – Lei de Licitações: 

ênfase na modalidade técnica e preço 

 

A Lei de licitações, Lei 8.666/1993 [BRASIL, 1993], descreve o processo para 

licitações e contratos aplicável ao Poder Público. A Lei não define serviços de Tecnologia da 

Informação, ou de informática. No seu Art. 6º, II, a definição que mais se aproxima seria a de 

trabalhos técnico-profissionais. A própria definição de Projeto Básico, no Art. 6º, IX, seria 

típica de uma obra de engenharia civil:    

Seção I 

Dos Princípios 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

[...] 

 

Das Definições 

Art. 6º Para os fins desta Lei considera-se: 

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por execução direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

[...] 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 

elementos: [...] 

 

A Lei nº 8.666/1993 especifica serviços de informática, quando elenca no seu Art. 24 

situações para dispensa de licitação, como no inciso XVI, para prestação dos serviços por 

órgão ou entidade da própria Administração Pública:   
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XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 

administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de 

informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que 

integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico; (Incluído pela Lei 

nº 8.883, de 1994) 

 

Em seu Art. 45, a Lei de Licitações comanda que os critérios para julgamento das 

propostas devem-se dar em conformidade com os tipos de licitação3, porém em seu § 4º, 

reserva a licitação do tipo técnica e preço para a contratação de bens e serviços de 

informática, sendo hoje permitida outra modalidade, como o Pregão. 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou 

o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle. 

[...] 

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o 

disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os 

fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de 

licitação “técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos 

indicados em decreto do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

A escolha do tipo de licitação para desenvolvimento de software é assunto 

controverso. A nova IN nº 4/2008 [BRASIL, 2008b], em seu Art. 27 instrui que a licitação do 

tipo "técnica e preço" deve ser excepcional, somente admitida para serviços características 

especiais, por ela elencadas.   

 

Na pesquisa realizada na Administração Pública do Estado de Minas Gerais, [Cardoso, 

2006] avalia que “Se a equipe do órgão consegue gerir adequadamente os requisitos, uma 

opção pode ser a contratação de Pontos de Função, como uma Fábrica de software. O 

interessante é sempre o uso de técnica e preço, para garantir que aspectos técnicos dos 

                                                           
3 Tipos de licitação: Art. 45, § 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 
concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar 
que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e 
ofertar o menor preço; 
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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proponentes sejam avaliados nas propostas técnicas entregues”. Este trabalho, desenvolvido 

no ambiente do poder executivo, propõe um processo para aquisição de serviços de TI, 

baseado em “técnica e preço”. 

 

Por outro lado [Cruz, 2008], quanto ao uso do tipo de licitação de técnica e preço, 

assim se posiciona: “Infelizmente, muitos gestores públicos acreditam que os quesitos 

técnicos da licitação servem para identificar e selecionar o melhor fornecedor. Porém, a 

licitação se presta à identificação da alternativa de contratação mais vantajosa para a 

Administração Pública e não do fornecedor mais qualificado (Lei 8.666/1993, art. 3º, caput). 

Por isso, os critérios técnicos de seleção devem ser concebidos em decorrência dos requisitos 

da contratação, devidamente identificados e justificados. Assim, todos os fornecedores que 

atendem aos critérios técnicos podem ser considerados bons fornecedores em potencial, 

devendo concorrer entre si em termos de preço para produzir a contratação mais vantajosa 

para a Administração”.  

 

Finalmente em seus artigos 117, 118 e 119, a Lei nº 8.666/1993 define a quem ela se 

aplica e as adequações necessárias ao seu cumprimento:   

Art. 117. As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no 

que couber, nas três esferas administrativas. 

 

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 

administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 

disposto nesta Lei. 

 

Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas 

no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando 

sujeitas às disposições desta Lei. 

 

2.2.  Instruções Normativas - MPOG nº 4/2008 e nº 2/2008: Novo modelo 

legal para aquisição de serviços de TI na APF 

 

A Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993] – Lei de Licitações, a Lei nº 10.520/2002 

[BRASIL, 2002] - Lei do Pregão, e Decretos relacionados não definem um processo 
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específico para aquisições de serviços de Tecnologia da Informação. Estes serviços podem ter 

um grau de complexidade elevado assim como o valor de seus contratos4.  

 

[Cruz, 2008] ressalta em seu trabalho, que o Tribunal de Contas da União (TCU), em 

seu papel de indutor da melhoria da aquisição, recomendou à Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI - 

MPOG, por meio do Acórdão TCU 786/2006 [BRASIL, 2006], que elaborasse ‘um modelo 

de licitação e contratação de serviços de informática para a Administração Pública Federal’ e 

promovesse ‘a implantação dele nos diversos órgãos e entidades sob sua coordenação 

mediante orientação normativa’.  

 

Em acórdão mais recente, e preocupado com questões de processo de gestão 

contratual, o TCU se manifesta:  

[BRASIL, 2008a]: Para se gerir adequadamente os riscos inerentes às atividades de TI, a 

adoção de processo formal de trabalho é de suma importância. Esse processo de trabalho deve 

ser definido, padronizado, documentado, aprovado e divulgado para toda a organização. 

 

Em 19 de maio de 2008, a SLTI publicou a Instrução Normativa nº 4 [BRASIL, 

2008b]. Esta Instrução Normativa dispõe sobre o processo de contratação de serviços de TI 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. A norma entrou em 

vigor no dia 2 de janeiro de 2009, contemplando as fases de planejamento da contratação, 

seleção do fornecedor e gerenciamento do contrato. 

 

Segundo [Santos, 2008], a Instrução Normativa nº 4/2008, tem por princípios: 

• Grande enfoque no Planejamento da Contratação alinhado com a estratégia 

organizacional e no conceito de Solução de TI; 

• Modelo do Processo de Contratação baseado em fases, papéis, responsabilidades e 

documentos de apoio; 

• Governança de TI; 

• Contratação e remuneração baseada em resultados; 

• Gestão dos processos de TI e da segurança da informação privativa da Administração 

Pública. 

                                                           
4 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF): gastos em bens e serviços de TI 
acima R$ 5 bilhões no ano de 2006. 
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[Santos, 2008] faz ainda uma leitura do processo proposto pela IN nº 4/2008, para a 

fase do gerenciamento do contrato, constante de tarefas e um desenvolvimento incremental, 

baseado em Ordens de Serviço5, entre o ‘Encaminhamento de Demandas ‘ e o 

‘Monitoramento da Execução’. A Figura 2.1 mostra este modelo. 

 

 

 

Figura 2.1: Fase de gerenciamento do contrato segundo a IN nº 4/2008 

Adaptado de [Santos, 2008] 

 

A Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 [BRASIL, 2008a], também da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, 

continuados ou não.  Esta Norma não trata tão somente de TI, mas é de aplicação subsidiária 

pela IN nº 4/2008.  

A IN nº 2/2008 especifica que toda prestação de serviço deve estar associada a um 

Projeto Básico ou Termo de Referência, e deve ser gerenciada através de Acordos de Níveis 

de Serviços e suas metas: 

Art. 14. A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do 

Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por 

técnico com qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado, 

devendo o Projeto ou o Termo ser justificado e aprovado pela autoridade competente. 

 

                                                           
5 IN nº 4/2008, Art. 20, II. 
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Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

[...] 

X - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado, incluindo as métricas, 

metas e formas de mensuração adotadas, dispostas, sempre que possível, na forma de Acordo 

de Níveis de Serviços, conforme estabelece o inciso XVII deste artigo; 

[...] 

XVII - o Acordo de Níveis de Serviços, sempre que possível, conforme modelo previsto no 

anexo II deverá conter: 

a) os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, especificando-se os 

indicadores e instrumentos de medição que serão adotados pelo órgão ou entidade contratante; 

b) os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada; e 

c) as respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas. 

 

Na aquisição pública, o Edital deve ser preciso em seus termos, para evitar disputas 

durante a execução do contrato. O que se definiu no Projeto Básico e no Acordo de Níveis de 

Serviço (ANS), para fins de adequação de pagamento ao atendimento de metas tem que 

constar no Edital: 

Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 406 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, indicando ainda, quando couber: 

[...] 

XII - a necessidade de adequação dos pagamentos ao atendimento das metas na 

execução do serviço, com base no Acordo de Níveis de Serviço e nos instrumentos de 

fiscalização e medição da qualidade definidos no Projeto Básico ou Termo de Referência; 

 

O acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, segundo a IN nº 2/2008, 

que devem ser exercidos por um representante da Administração, para verificar a 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do contrato (Art. 33).  

Art. 33. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no 

Acordo de Níveis de Serviço, quando houver, previamente definido no ato convocatório e 

pactuado pelas partes. 

[...] 

§ 2º O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços 

para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 

verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

 

                                                           
6 Este artigo descreve o conteúdo do Edital 
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2.3.  Aquisição de bens e serviços simples: Lei nº 10.520/2002 - Lei do 

Pregão 

 

A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 [BRASIL, 2002], instituiu, no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns. Esta Lei é regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 

[BRASIL, 2005], que objetiva regulamentar o Pregão, na forma eletrônica, para aquisição de 

bens e serviços comuns.  

 

Em seu primeiro artigo a Lei do Pregão informa que ela pode se aplicar a aquisição de 

bens e serviços comuns, como por exemplo, o desenvolvimento de softwares com 

características bem definidas. O parágrafo único do artigo define o que são bens e serviços 

comuns:  

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

O Pregão possui duas formas: presencial ou eletrônico. Neste último são utilizados 

recursos de TI, onde a interação pública entre as partes interessadas se dá por provedor de 

Internet.   

 

Segundo [Fonsêca, 2007], o pregão eletrônico proporciona o atendimento ao princípio 

da economicidade, pois possibilita resultados satisfatórios, com uma redução significativa dos 

valores das ofertas, propiciando maior agilidade às contratações, que passam a ser mais 

rápidas e com um rito de procedimentos menos burocratizado. 

 

Relativamente à forma de se licitar desenvolvimento de software não há unanimidade 

entre os pesquisadores de aquisição no setor público.  A Lei de Licitações, Lei 8.666/1993 

[BRASIL, 1993], indica textualmente a obrigatoriedade da contratação de bens e serviços de 

TI pela modalidade “técnica e preço:  
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Art.  45,  §  4º)  [...]  §  4º  Para  contratação  de  bens  e  serviços  de  informática,  a administração 

observará o disposto no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,  levando  em  conta  os  

fatores  especificados  em  seu  parágrafo  2º  e  adotando obrigatoriamente o tipo de licitação 

"técnica e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do 

Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)   

 

Porém [Cruz, 2008] entende que a jurisprudência do TCU indica a revogação tácita 

desse dispositivo, por considerar que grande parte dos bens e serviços de TI podem ser 

“objetivamente descritos segundo padrões de qualidade e desempenho usualmente adotados 

no mercado de TI (Lei 10.520/2002, art. 1º), atualmente a regra para a contratação de TI é o 

Pregão”. Ainda assim, segundo [Cruz, 2008], “somente em casos excepcionais e 

exaustivamente justificados é que se poderá utilizar o tipo de licitação ‘técnica e preço’ ou o 

tipo ‘melhor técnica’”.  

 

[Cardoso, 2006] informa que a modalidade Pregão apresenta problemas para 

desenvolvimento de sistemas mais complexos, pois a técnica do proponente pode não ser bem 

avaliada, já que não existem propostas técnicas, somente habilitação através de certidões, 

lidas na abertura do certame. 

 

Ainda segundo [Cardoso, 2006], o pregão é mais simples, rápido e transparente, 

possibilitando preços mais baixos que em outras modalidades, porém em sua pesquisa na 

Administração Pública do Estado de Minas Gerais: “não se identificou nas entrevistas 

nenhuma aquisição bem sucedida com Pregão para produtos e serviços de software. Até 

mesmo a aquisição de COTS7 foi interessante a Técnica e Preço por ser necessário avaliar a 

Técnica do fornecedor para implantação do produto”.  

 

2.4.  Lei do Software: Lei 9.609/1998: Aspectos de licenciamento  

 

A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 [BRASIL, 1998a], veio dispor sobre a 

proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no 

país. O texto legal possui seis capítulos:  

1. Disposições preliminares; 

                                                           
7 COTS (Commercial-of-the-shelf): Classificação para os produtos de software segundo o padrão internacional 
para Aquisição de Software IEEE 1062. Software de prateleira. 
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2. Da proteção aos direitos de autor e do registro; 

3. Das garantias aos usuários de programa de computador; 

4. Dos contratos de licença de uso, de comercialização e de transferência de tecnologia; 

5. Das infrações e das penalidades, e 

6. Disposições finais. 

 

No seu capítulo de disposições preliminares faz, em seu único Artigo 1º, uma 

definição de programa de computador: 

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em 

linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 

necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 

equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e 

para fins determinados. 

 

Por outro lado a IN nº 4/2008 define software, em seu Art. 2º, V: 

Software: sistema ou componente constituído por um conjunto de programas, procedimentos e 

documentação desenvolvido para atendimento de necessidades específicas do órgão ou entidade, 

bem como aqueles previamente desenvolvidos e disponíveis no mercado para utilização na forma 

em que se encontram ou com modificações; 

 

A Lei 9.609/1998 é conhecida como “Lei do Software” 8, entretanto o texto legal 

somente menciona o termo “programa de computador”. Isto denota um uso sinônimo dos 

termos no cotidiano. Porém a IN nº 4/2008 amplia, no texto legal, a definição de software 

como um sistema ou conjunto de programas, procedimentos e documentação. 

 

[Cerqueira, 2009] em seu artigo “Comentários à lei n. 9.609 de 19/02/98 (nova lei do 

software)” critica a definição legal de ‘programa de computador’ pois a lei deixa estático algo 

que pela própria natureza tecnológica pode mudar de forma ou de meio de suporte. Um 

exemplo é aquele em que uma transferência de arquivos através da Internet chega ao destino 

por vários meios, incluindo ondas de rádio, podendo não haver neste caso um meio físico. 

 

O objeto de estudo desta dissertação é a aquisição pela AP de serviços de TI, e ainda 

mais especificamente, desenvolvimento de software. Uma questão decorrente é relativa ao 

                                                           
8 Uma pesquisa no serviço de busca Google retornou 127 citações para a consulta "lei do software” + “lei nº 
9609" 
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direito autoral e ao contrato usual de licença de uso, para o caso de software de prateleira. 

Neste aspecto a Lei de Software regula em seu Art. 9º O uso de programa de computador no 

País será objeto de contrato de licença.  Mas quando se trata de desenvolvimento de software 

através de contrato, a titularidade do software pertence à instituição que contrata, salvo 

estipulado em contrário. Este é o comando legal: 

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de 

serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e 

elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à 

pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor 

seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. 

 

A IN nº 4/2008 também é explícita quanto à cessão de direito autoral do software ao 

contratante público, entendendo isto como uma estratégia de independência na relação entre o 

público e o particular. Este é o comando legal: 

Art. 14. A Estratégia da Contratação, elaborada a partir da Análise de Viabilidade da Contratação, 

compreende as seguintes tarefas: 

[...] 

III - definição, pela Área de Tecnologia da Informação, da estratégia de independência do órgão ou 

entidade contratante com relação à contratada, que contemplará, pelo menos: 

a) forma de transferência de tecnologia; e 

b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da Informação, 

documentação, modelo de dados e base de dados, justificando os casos em que tais direitos não 

vierem a pertencer à Administração Pública; [...]  

 

2.5. Controle Externo: Papel dos Tribunais de Contas  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [BRASIL, 1988] define em 

seu Art. 71 como será exercido e qual a competência do controle externo:  

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

[...] 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

[...] 
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IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 

[...] 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

[...] 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 

as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao 

dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara 

dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

[...] 

 

Desta leitura depreende-se que é um controle amplo e poderoso que pode aplicar-se 

sobre um processo licitatório. Esta fiscalização pode ser dar na fase de publicação do edital, 

durante a execução do contrato, ou ao seu término. 

 

No nível infraconstitucional, a Lei de Licitações incumbe ao Tribunal de Contas da 

jurisdição o controle sobre o contrato: 

 

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por 

esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, 

ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 

e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de 

controle interno nela previsto. 

 

No processo licitatório cabe aos Tribunais de contas a análise prévia do edital. O 

parágrafo segundo da lei nº 8.666/1993 assim comanda: 

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão 

solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, 

cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração 

interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 

determinadas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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A função de controle, exercido por Tribunal de Contas ou órgão de controle interno, 

também pode ser solicitado através de representação. Esta forma caracteriza um controle pela 

sociedade organizada ou pelo cidadão, sobre a aplicação das verbas públicas.  

Art. 113, § 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao 

Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 

irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 

 

De interesse especial para este trabalho é o papel assumido pelo TCU como indutor na 

melhoria da aquisição de TI na APF.  O atual modelo legal para aquisição de serviços de TI 

na APF, baseado na IN nº 4/2008, surge de demandas do próprio TCU ao MPOG, como por 

exemplo, na recomendação do Acórdão 786/2006 [BRASIL, 2006], transcrito a seguir: 

9.4. Recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão que, a partir das diretrizes expostas na seção III do voto 

antecedente e nos Acórdãos deste Tribunal, sobretudo os de número 667/2005, 2.103/2005, 

2.171/2005 e 2.172/2005, todos do Plenário, elabore um modelo de licitação e contratação de 

serviços de informática para a Administração Pública Federal e promova a implementação dele 

nos diversos órgãos e entidades sob sua coordenação mediante orientação normativa, que deve 

conter no mínimo: 

9.4.1. A divisão dos serviços de informática necessários aos órgãos e entidades em tantos itens 

quanto sejam tecnicamente possíveis e suficientes; 

9.4.2. A realização de licitação independente para cada item, contemplando requisitos de 

habilitação e critérios de avaliação de proposta técnica objetivos, relevantes e específicos para 

cada item, favorecendo assim a competitividade do certame, a redução de preços, a 

especialização das empresas, a qualidade dos serviços, a redução de riscos estratégicos e de 

segurança para o órgão ou entidade; 

9.4.3. A mensuração, sempre que possível, da prestação de serviços por resultados segundo 

especificações previamente estabelecidas, evitando-se a mera locação de mão-de-obra e o 

pagamento por hora-trabalhada ou por posto de serviço, utilizando-se de metodologia 

expressamente definida no edital que contemple, entre outros, os seguintes pontos básicos:  

9.4.3.1. A fixação dos procedimentos e dos critérios de mensuração dos serviços prestados, 

abrangendo métricas, indicadores, valores aceitáveis, etc.; 

9.4.3.2. A quantificação ou a estimativa prévia do volume de serviços demandados, para fins 

de comparação e controle; 

9.4.3.3. A definição de metodologia de avaliação da adequação às especificações e da 

qualidade dos serviços com vistas à aceitação e pagamento; 

9.4.3.4. A utilização de um instrumento de controle, geralmente consolidado no documento 

denominado ‘ordem de serviço’ ou ‘solicitação de serviço’; 
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9.4.3.5. A definição dos procedimentos de acompanhamento e fiscalização a serem realizados 

concomitantemente à execução para evitar distorções na aplicação dos critérios; 

9.4.4. A utilização, como instrumento de controle das etapas de solicitação, acompanhamento, 

avaliação, atestação e pagamento de serviços, da ‘ordem de serviço’ ou ‘solicitação de serviço’, 

que deve conter, no mínimo: 

9.4.4.1. A definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

9.4.4.2. O volume de serviços solicitados e realizados segundo as métricas definidas; 

9.4.4.3. Os resultados ou produtos solicitados e realizados; 

9.4.4.4. O cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e 

seus respectivos prazos; a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do 

avaliador; 

9.4.4.6. A identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e pela 

atestação dos serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa 

contratada;  

 

Este papel de impulsionador da melhoria do processo de governança de TI na AP 

também se manifesta na apresentação do Sumário Executivo do Levantamento acerca da 

Governança de Tecnologia da Informação na Administração Pública Federal [BRASIL, 

2008e]: 

Um dos grandes desafios da Administração Pública Federal na atualidade é a elevação do seu 

grau de governança. O Tribunal de Contas da União, como órgão de controle externo, tem um 

papel de destaque no aperfeiçoamento dessa área. Nesse contexto, a governança de tecnologia 

da informação (TI) é essencial para que se atinja esse objetivo. A TI é o verdadeiro motor das 

organizações modernas podendo tanto impulsioná-las muito adiante como emperrar o seu 

progresso. 

 

2.6. Considerações Finais 

 

Este capítulo buscou uma visão do referencial legal para a aquisição pela 

Administração Pública, com um foco específico em serviços de TI na sua fase de 

gerenciamento do contrato. O código jurídico traz uma organização ou uma hierarquia nos 

seus textos. Assim a Constituição Federal é a maior das leis ou a Carta Magna, abaixo dela 

vem as Leis, como a Lei nº 8.666/1993 citada neste trabalho, Decretos e também Instruções 

Normativas, como a IN nº 4/2008. Os textos hierarquicamente inferiores não podem criar 

novo fato jurídico, mas explicar o superior. Desta forma a Lei nº 8.666/1993 trata de 
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licitações em geral, enquanto que a IN nº 4/2008 disciplina os detalhes da aquisição de 

serviços de TI. 

A Lei do Pregão, Lei nº 10.520/2002, normatiza a aquisição de bens e serviços 

simples, não sendo assim foco desta pesquisa. Por outro lado a Lei do Software, Lei 

9.609/1998, normatiza aspectos importantes de licenciamento e direito autoral, que podem 

levar a questionamentos durante a execução de um contrato de aquisição de software.   

O papel dos Tribunais de Contas é primeiramente o de fiscalizar a aplicação dos 

recursos públicos nos contratos, mas em especial na aquisição de serviços de TI têm um papel 

de indutor direto da melhoria destes processos. Os artefatos do processo de gerenciamento do 

contrato também têm valor de prova de sua execução. 

O próximo capítulo fará uma revisão mais voltada à engenharia do processo de 

aquisição, analisando modelos, padrões e trabalhos relacionados à aquisição de TI. Juntos, a 

revisão do marco legal e do processo técnico trarão as bases para uma proposta de modelo de 

gerenciamento da aquisição de serviços de TI.  
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3. REFERENCIAL DE MODELOS E 

DE TRABALHOS PRÉ-

EXISTENTES  
 

Este capítulo faz uma revisão teórica sobre modelos que descrevam projetos e 

processos com conteúdos orientados, ou que possam orientar a aquisição de serviços de TI na 

AP. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

 

• Seção 3.1. Gestão de Contratos e de Projetos: eSCM-CL v 1.1 e PMBOK 4; 

 

• Seção 3.2. Modelos e Guias para Aquisição: CMMI-ACQ v1.2 e MPS.BR - Guia de 

aquisição 2009; 

 

• Seção 3.3. Dissertação “Processo de aquisição de produtos e serviços de software para 

Administração Pública do Estado de Minas Gerais”; 

 

• Seção 3.4. Dissertação “Governança de TI e conformidade legal no setor público: um 

quadro referencial normativo para a contratação de serviços de TI”; 

 

• Seção 3.5: Dissertação “Planejamento de Aquisição de Software com Ênfase em 

Necessidades de Medição”;  

 

• Seção 3.6: Dissertação “Uma Proposta de Acordo de Nível de Serviço para Fábricas 

de Software”; 

 

• Seção 3.7: Considerações Finais. 
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3.1.  Gestão de Contratos e de Projetos: eSCM-CL v1.1 e PMBOK 4 

 

Esta seção faz uma revisão conceitual de Gestão de Contratos. Também busca 

elementos na Gestão de Contratos e de Projetos para referenciar o processo de gerenciamento 

do contrato de aquisição de TI na AP analisando o eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006]  e o 

PMBOK 4 [PMI, 2008]. 

Na pesquisa de [Ricardino et all, 2008] a Gestão de um Contrato tem por objetivo 

estabelecer a correta relação entre o adquirente e o fornecedor. Nesta dissertação em 

desenvolvimento, o contrato tem por objeto uma aquisição de serviço de desenvolvimento de 

software, onde o adquirente, a Administração Pública – AP, deve obedecer a requisitos legais 

específicos.   

O processo de aquisição pública se dá na forma legal para contratos administrativos, 

onde a AP “pode alterá-lo unilateralmente, desde que tenha amparo na legislação aplicável e 

vise à satisfação do interesse público. A contratada tem direito ao respeito à equação 

econômica inicial do contrato” [Ricardino et all, 2008]. 

O ciclo de vida da Gestão de Contrato inicia-se com sua assinatura e termina com o 

seu encerramento e compõe-se de todas as ações envolvidas com a entrega e aceitação dos 

serviços de desenvolvimento de software. Estas ações devem garantir o contrato seja 

executado conforme os seus termos. 

Ainda segundo [Ricardino et all, 2008] os Contratos têm como principais 

características serem estabelecidos pelas partes “para regulação dos próprios interesses, a 

partir de um conjunto de funções logicamente estruturadas, com fundamentação legal, 

constituindo uma fonte de obrigações para ambas as partes”. 

Segundo [Filho et all, 2000] a Gestão de Contratos é, simultaneamente, uma atividade 

burocrática e indispensável. Uma vez assinado o contrato as diretrizes para o estabelecimento 

e prática de um processo para sua gestão são: 

a) Conhecer o contrato: controle das obrigações: obrigações e direitos da empresa, obrigações 
do cliente, obrigações dos parceiros, obrigações dos subcontratados; 

b) Monitorar o desenvolvimento do contrato: diligenciamento e coordenação: acompanhar, 
projetar a evolução, antecipar-se aos acontecimentos;  

c) Manter bons arquivos: manutenção da informação: identificação seletiva de eventos, registro 
qualificado de informações (correspondências, diários de obra, apropriações de serviços, 
memorandos, atas de reunião, relatórios, fotografias, mídia e etc.); 
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d) Não ignorar nenhuma alteração: registro de ocorrências: avaliar, registrar, classificar, 
reivindicar. 

Assim, segundo [Filho et all, 2000], em uma metodologia básica para a implantação de 

um processo de gestão contratual deve-se proceder aos seguintes passos: 

• Identificar o profissional responsável pela implementação e prática, bem como a sua 
equipe; 

• Definir o planejamento tático e estratégico da metodologia que está sendo implantada; 

• Ler, entender e conhecer todo o contrato; 

• Estabelecer procedimentos para troca de informações entre as partes; 

• Estabelecer canais de comunicação entre as partes; 

• Estabelecer procedimentos para registro destas informações; 

• Estabelecer procedimentos de registro de documentação enviada e recebida; 

• Estabelecer procedimentos de distribuição de cópias de documentação e/ou informação 
enviada ou recebida; 

• Estabelecer procedimento de acompanhamento do progresso do cronograma físico e 
financeiro do contrato; 

• Estabelecer reuniões periódicas entre as partes; 

• Definir documentos padrões a serem preenchidos nas mais diversas situações (ex.: ata de 
reunião, folha de modificação de projeto, etc.); 

• Implantar (caso necessário) sistemas integrados de gerenciamento, registro de informações 
e arquivo de documentos; 

• Treinar a equipe para a utilização dos sistemas e procedimentos estabelecidos; 

• Registrar todas as ocorrências; 

• Manter atualizado, organizado, acessível e completo o arquivo ou sistema de arquivamento 
de documentos; 

• Estabelecer contato com as outras partes envolvidas para discutir possíveis problemas que 
possam gerar reivindicações, evitando futuras disputas judiciais. 

 

3.1.1. eSCM-CL  e-Sourcing Capability Model - Client 

 

O e-Sourcing Capability Model – Client [ITSqc, 2006] foi escolhido para referenciar o 

modelo proposto pelo  enfoque  específico  em  gestão  das contratações  de  serviços  de  TI  

e  por  ter  a  COPPE/UFRJ9  em  seu desenvolvimento e divulgação no Brasil, o que faz com 

que possa vir a ser utilizado como modelo de referência na área pública brasileira. É um 

modelo de outsourcing criado pelo Information Technology Services Qualification Center da 

Carnegie Mellon University. Está dividido em duas vertentes: eSCM-SP para provedores de 

serviços (contratados), e eSCM-CL para clientes (contratantes), como órgãos e entidades 

públicas. Trata-se de um modelo que prevê diversos processos, desde a estratégia de negócio 

                                                           
9
 COPPE-UFRF: Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Univesidade do 

Rio de Janeiro 
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até a gestão da contratação e prevê três dimensões: ciclo de terceirização, áreas de capacidade 

e níveis de capacidade.  

 

Segundo [Mecena, 2005] uma das vantagens para o Contratante do uso dos modelos 

eSCM se dá em uma eventual necessidade de troca de fornecedor, pois: 

 

O eSCM prescreve práticas específicas para a finalização de serviços, que obrigam um 

fornecedor a transferir para o cliente todos os recursos e informações necessários para que o 

serviço continue em funcionamento, sem interrupção nem perdas de qualidade. Ter um 

fornecedor certificado em eSCM eliminaria o problema da troca de fornecedor. 

 

Segundo [Cruz, 2008] o e-Sourcing Capability Model (eSCM) é um modelo  

abrangente de gestão da contratação de serviços habilitados por TI proposto pelo  ITsqc/CMU  

(InformationTechnology Services Qualification Center of Carneggie Mellon University). O 

modelo está dividido em duas vertentes: eSCM-SP para provedores de serviços, e eSCM-CL 

para clientes.  

 

O objetivo do  eSCM-CL  é  guiar  as  organizações  clientes  no  desenvolvimento  de  

sua capacidade de  gerenciar  a  contratação de  serviços de TI  e na definição de  indicadores 

para medir essa capacidade. O eSCM-CL foi construído com forte alinhamento entre o 

planejamento de negócio e de TI  da  instituição  e  buscou  extrair  as  melhores  práticas  de  

contratação  de  serviços  de  TI conforme percebidas por  representantes do mercado  e das 

organizações  clientes (HEFLEY; LOESCHE apud [Cruz, 2008]).  

 

O eSCM-CL foi estruturado em três dimensões (HEFLEY; LOESCHE apud [Cruz, 

2008]):  

1. O ciclo de vida da contratação de serviços de TI, compreendendo as macro-fases 

de análise prévia, iniciação, entrega ou execução, encerramento e processos 

contínuos;  

2. As áreas de capacidade, compreendendo a focalização nos aspectos mais 

significativos para o sucesso da contratação de serviços de TI;  

3. Os níveis de capacidade, reconhecendo que há práticas mais básicas que outras e 

que devem receber atenção mais cedo na organização, inclusive como suporte para 

as práticas mais refinadas.  
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As capacidades gerais necessárias à gestão das contratações são as seguintes 

(HEFLEY; LOESCHE apud [Cruz, 2008]):  

• Práticas gerais de gestão de contratação de serviços de TI  

Gestão da estratégia de contratação de serviços de TI  

Gestão da governança de TI  

Gestão de relacionamentos  

Gestão do valor agregado ao negócio  

Gestão das mudanças organizacionais  

Gestão de pessoas  

Gestão do conhecimento organizacional  

Gestão da tecnologia  

Gestão de ameaças  

 

As capacidades diretamente associadas ao ciclo de vida das contratações no eSCM são 

as seguintes (HEFLEY; LOESCHE apud [Cruz, 2008]): 

• Fase de Análise  

Análise da oportunidade da contratação de serviços de TI  

Escolha da abordagem de contratação de serviços de TI  

• Fase de iniciação  

Planejamento da contratação  

Avaliação dos fornecedores  

Celebração de acordos de contratação de serviços de TI (contrato)  

Transferência do serviço para o contratado  

• Fase de Execução  

Gestão dos serviços contratados  

• Fase de Finalização  

Finalização do relacionamento de contratação de serviços de TI  

 

3.1.2. PMBOK Fourth Edition - Project Management Body of Knowledge 

 

A importância do estudo do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

[PMI, 2008] como uma referência para o desenvolvimento de um processo para a fase da 



35 
 

 

execução do contrato se dá pelo seu enfoque em governança de projetos que envolvem 

contratações e por ser o padrão de fato em gerência de projetos no Brasil [Cruz, 2008]. O 

PMBOK representa todo o somatório de conhecimento dentro de gerência de projetos. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, a base de conhecimento utilizada foi o processo de 

gerenciamento de aquisições do projeto, que inclui os processos para adquirir produtos, 

serviços ou resultados necessários que são externos ao projeto em questão, descrito no 

capítulo 12 do PMBOK.  

 

No entendimento de [Cardoso, 2006]: 

 

O gerenciamento de aquisições do projeto inclui os processos de gerenciamento de 

contratos e de controle de mudanças necessários para administrar os contratos 

firmados por membros autorizados da equipe do projeto. O gerenciamento de 

aquisições do projeto também inclui a administração de qualquer contrato firmado por 

uma organização externa (o comprador) que está adquirindo o projeto da organização 

executora (o fornecedor) e a administração de obrigações contratuais estabelecidas 

para a equipe do projeto pelo contrato. 

 

Os processos de gerenciamento de aquisições do projeto incluem:  

 

• Planejar compras e aquisições;  

• Planejar contratações - documentação dos requisitos de produtos, serviços e resultados 

e identificação de possíveis fornecedores; 

• Solicitar respostas de fornecedores - obtenção de informações, cotações, preços, 

ofertas ou propostas, conforme adequado; 

• Selecionar fornecedores - análise de ofertas, escolha entre possíveis fornecedores e 

negociação de um contrato por escrito com cada fornecedor; 

• Administração de contrato - gerenciamento do contrato e da relação entre o comprador 

e o fornecedor; 

• Encerramento do contrato. 

 

Não são definidos detalhes dos procedimentos, mas orientações sobre entradas e saídas 

de cada etapa e como realizá-las.  
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3.2. Modelos e Guias: CMMI-ACQ v1.2 e MPS.BR – Guia de Aquisição 

2009 

 

Esta seção busca elementos para referenciar o processo de gerenciamento do contrato 

de aquisição de TI na AP analisando o CMMI-ACQ v1.2 [SEI, 2007] e MPS.BR - Guia de 

aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]. 

 

3.2.1. CMMI-ACQ v1.2 - Capability Maturity Model – Integra tion - Acquisition 

 

O Capability Maturity Model – Integration – Acquisition v1.2 [SEI, 2007] é uma 

coleção das melhores práticas de aquisição do governo e da indústria descritas segundo a 

arquitetura CMMI. O CMMI-ACQ é baseado na fundação CMMI, ou seja, possui 

componentes do modelo comuns a todos os modelos CMMI e constelações. O CMMI-ACQ 

incorpora também o trabalho de diversas organizações da aquisição para adaptar a constelação 

do desenvolvimento para o uso em uma organização, no processo de aquisição [Araujo, 

2009]. 

 

O modelo de CMMI-ACQ fornece orientações para a aplicação das melhores práticas 

do CMMI pelo adquirente, com foco em atividades para iniciar e controlar a aquisição dos 

produtos e dos serviços para atender as necessidades do cliente [Araujo, 2009]. 

 

O modelo CMMI-ACQ tem uma estrutura CMMI padrão, ou seja, os componentes do 

modelo são baseados nas áreas de processos que são compostos por metas específicas e 

genéricas, formados pelas práticas específicas e genéricas respectivamente. Os componentes 

do modelo e seus relacionamentos são sumarizados na Figura 3.1[Araujo, 2009]. 
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Figura 3.1 Componentes do Modelo 

Fonte: CMMI foundation apud [Araujo, 2009] 

 

Uma área de processos é um conjunto de práticas relacionadas que, quando executadas 

coletivamente, satisfazem os objetivos considerados importantes para fazer a melhoria nessa 

área. No CMMI-ACQ existem 22 áreas de processos que são apresentados na Tabela 3.1, 

agrupadas por categoria: 

 

Tabela 3.1a  Áreas de Processo do CMMI-ACQ  

Fonte: [Araujo, 2009] 

 

Categoria Acrônimo Área de Processo Nível 

Aquisição AM Gerenciamento do acordo 2 

Aquisição ARD Desenvolvimento dos Requisitos da 

Aquisição 

2 

Aquisição ATM Gerenciamento Técnico da Aquisição 3 

Aquisição AVAL Validação da Aquisição 3 

Aquisição AVER Verificação da Aquisição 3 

Processos de Suporte CAR Análise e Resolução da Causa 5 
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Tabela 3.1b Áreas de Processo do CMMI-ACQ 

Fonte: [Araujo, 2009] 

 

Categoria Acrônimo Área de Processo Nível 

Processos de Suporte CM Gerenciamento de Configuração 2 

Processos de Suporte DAR Análise e Resolução da Decisão 3 

Gerenciamento do Projeto IPM Gerenciamento Integrado do Projeto 3 

Processos de Suporte MA Medição e Análise 2 

Processos de Alta 

Maturidade 

OID Disponibilização e Inovação 

Organizacional 

5 

Processos Organizacionais OPD Definição dos Processos Organizacionais 3 

Processos Organizacionais OPF Foco em Processos Organizacionais 3 

Processos de Alta 

Maturidade 

OPP Performance dos Processos 

Organizacionais 

4 

Processos Organizacionais OT Treinamento Organizacional 3 

Processos do Projeto PMC Controle e Monitoração do Projeto 2 

Processos do Projeto PP Planejamento de Projeto 2 

Processos de Suporte PPQA Garantia da Qualidade de Processos e 

Produto 

2 

Processos de Alta 

Maturidade 

QPM Gerenciamento Quantitativo do Projeto 4 

Processos do Projeto REQM Gerenciamento dos Requisitos 2 

Processos do Projeto RSKM Gerenciamento de Riscos 3 

Processos do Projeto SSAD Desenvolvimento dos acordos do 

Comprador e do Fornecedor 

2 

 

 

3.2.2. MPS.BR – Guia de Aquisição 2009 

 

O MPS.BR10 - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]  tem como referência o 

Processo de Aquisição da Norma Internacional ISO/IEC 12207:2008. A norma IEEE STD 

1062:1998 pode ser utilizada para complementar e detalhar as atividades do processo de 

                                                           
10 MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro 
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aquisição. Em sua versão de maio de 2009, o escopo do documento ficou delimitado 

especificamente como um guia de orientação a organizações que pretendam conduzir projetos 

de aquisição, evidenciando que não trata da preparação destas organizações para serem 

avaliadas quanto a níveis de maturidade. Esta característica e mais o fato de se tratar de um 

modelo nacional que vem recebendo apoio do Estado brasileiro para seu desenvolvimento, 

inclusive financeiro, torna o guia uma referência ideal para o modelo de aquisição de TI na 

AP.     

A introdução da aquisição de Software e Serviços Correlatos (S&SC) como parte do 

MPS.BR tem como finalidade orientar as organizações que adquirem S&SC, por meio de um 

processo de aquisição onde são descritas as atividades e tarefas fundamentais para a garantia 

da qualidade do contrato e respectivos produtos e serviços entregues pelo fornecedor 

[SOFTEX, 2009]. 

 

O próprio MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 define a aquisição de S&SC como um 

processo complexo, em especial na caracterização dos requisitos necessários ao S&SC e às 

condições envolvidas na contratação. É um ambiente de riscos para as partes envolvidas  onde 

surgem conflitos na relação entre fornecedores e adquirentes de software. Na aquisição 

pública, regida por um edital, os conflitos são potencializados pelas exigências legais, nem 

sempre bem aplicadas. 

 

O propósito do processo de aquisição, segundo O MPS.BR - Guia de Aquisição 2009,  

é obter S&SC que satisfaçam a necessidade expressa pelo cliente. Este processo inicia com a 

identificação da necessidade do cliente e encerra com a aceitação do produto ou serviço. 

Como resultado da implementação bem-sucedida do processo de aquisição: 

1. As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do S&SC e as 

estratégias de aquisição são definidos; 

2. Um contrato que expresse claramente a expectativa, as responsabilidades e as 

obrigações de ambos (cliente e fornecedor) é elaborado; 

3. Um ou mais fornecedores são selecionados; 

4. S&SC que satisfaçam a necessidade expressa pelo cliente são adquiridos; 

5. A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam atendidas, 

tais como: custo, cronograma e qualidade; 

6. Os produtos e serviços entregues pelo fornecedor são aceitos; e 
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7. Qualquer pendência identificada tem uma conclusão satisfatória, conforme acordado 

entre o cliente e o fornecedor. 

 

O Guia de Aquisição do MPS.BR descreve o processo nas quatro atividades abaixo 

relacionadas, cujas tarefas são vistas na Figura 3.2 extraída do próprio modelo do MPS.BR: 

• Preparação da aquisição; 

• Seleção do fornecedor; 

• Monitoração do contrato; 

• Aceitação pelo cliente. 

 

 
Figura 3.2 Atividades de aquisição 

Extraído de [SOFTEX, 2009] 

 

O Modelo descreve cada uma das atividades está detalhada pelos seguintes itens: 

• Objetivo: descreve os objetivos a serem alcançados com a realização da atividade e 

provê orientações gerais; 

• Tarefas previstas: identifica e descreve as tarefas necessárias para atingir os objetivos 

e obter os resultados previstos para a atividade; e 

• Produtos requeridos e gerados: relaciona os insumos necessários para executar cada 

tarefa prevista na atividade, bem como os produtos das tarefas previstas na atividade.  
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Das quatro atividades do Guia de Aquisição do MPS.BR, a atividade de Monitoração 

do contrato está diretamente relacionada com o foco deste trabalho em desenvolvimento. 

Segundo o Guia de Aquisição o propósito da atividade de monitoração do contrato é: 

[...] acompanhar e garantir o desempenho do fornecedor mediante os termos do 

contrato. A execução desta atividade é fundamental para monitorar o desenvolvimento 

do S&SC e da relação adquirente-fornecedor durante todo o período do contrato 

estabelecido. As avaliações realizadas ao longo do desenvolvimento do contrato 

permitem identificar problemas, tomar decisões gerenciais, projetar a qualidade final 

esperada para o S&SC e minimizar riscos. Dependendo da abordagem adotada, os 

resultados de avaliações intermediárias poderão ser utilizados nas tarefas da atividade 

de aceitação.  

 

3.3.  Dissertação “Processo de aquisição de produtos e serviços de 

software para Administração Pública do Estado de Minas Gerais” 

 

A dissertação de [Cardoso, 2006] intitulada “Processo de aquisição de produtos e 

serviços de software para Administração Pública do Estado de Minas Gerais” surge de 

solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais que busca um processo de aquisição de TI 

adequado às organizações públicas daquele Estado. O trabalho propõe o PrATIco - Processo 

de aquisição de produtos e serviços de Tecnologia da Informação [SYNERGIA, 2005], que 

segundo a autora:  

 

Procurou-se incluir no PrATIco todos os aspectos das metodologias de aquisição de projetos  

de  software como  o  CMMI-AM,  SA-CMM,  módulo  de  aquisição  do MPS.BR, PMBOK, 

Padrão IEEE 1062 e ISO/IEC 12207. As boas práticas incluídas no processo foram executadas 

por algum órgão da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, obtidos por meio das 

entrevistas executadas com os Gestores de TI, ou pela interação com o grupo de trabalho 

formado para avaliação do PrATIco. [CARDOSO, 2006]  

 

O Processo PrATIco possui um detalhamento de suas atividades nas seguintes etapas 

gerais [Cardoso, 2006]:  

• Análise da demanda;  

• Planejamento das atividades do projeto;  

• Autorização do projeto de aquisição;  

• Preparação para aquisição;  
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• Autorização da aquisição do produto;  

• Publicação do edital e seleção do fornecedor;  

• Monitoração do projeto;  

• Aceitação do produto;  

• Implantação;  

• Transição para suporte;  

• Treinamento;  

• Finalização do projeto;  

• Manutenção e evolução.  

 

Segundo [Cruz, 2008], em sua pesquisa “o PrATIco foi a melhor aproximação de 

processo de contratação de serviços de TI para o  setor público encontrado nesta pesquisa. 

Porém, o PrATIco focaliza apenas as contratações de software  e  serviços  correlatos.  Além 

disso,  somente  a  Lei  8.666/1993 foi considerada na construção desse processo, embora 

existam muitas outras referências normativas com impacto sobre o processo de contratação de 

tais serviços”. Outra questão é que [Cardoso, 2006] identificou, por suas entrevistas, carência 

de competências necessárias para gerir contratos públicos de serviços de TI. O presente 

trabalho, além de trazer o modelo de contratação da IN nº 4/2008 [BRASIL, 2008b], propõe 

um modelo para uso pelo gestor público. 

 

Outro problema detectado por [Cardoso, 2006] é sobre a determinação do esforço para 

o desenvolvimento com a utilização de Pontos de Função. Segundo a autora “Sabe-se que 

hoje não existe um padrão melhor para avaliar o tamanho do software, mas também se tem 

consciência de que essa métrica apenas aponta o tamanho funcional e não deveria ser utilizada 

como única métrica para aquisição de um produto de software”.  

 

Para aquisição de desenvolvimento de software a autora defende a utilização de Pontos 

de Função como métrica a ser utilizada: “mas como um dos meios de se definir o projeto a ser 

desenvolvido, delimitando a parte funcional. As demais variáveis envolvidas em um 

desenvolvimento de software também devem ser consideradas, e deve ainda ser avaliado se o 

fornecedor as considerou na proposta apresentada. Não se pode em momento algum deixar de 

executar a avaliação técnica do fornecedor, e, pela avaliação realizada nos órgãos...”. Deste 

modo em seu trabalho “conclui-se que a saída mais adequada para aquisição de produtos e 
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serviços de software é a aplicação de ‘Técnica e Preço’, salvo a aplicação de um 

procedimento híbrido de habilitação avaliando-se a Técnica, seguida de um Pregão”. 

[Cardoso, 2006] 

 

3.4. Dissertação “Governança de TI e conformidade legal no setor 

público: um quadro referencial normativo para a contratação de 

serviços de TI” 

 

O trabalho de dissertação de [Cruz, 2008], “Governança de TI e conformidade legal no 

setor público: um quadro referencial normativo para a contratação de serviços de TI” 

apresenta dois resultados diretos: a proposta de um modelo genérico para contratações de 

serviços de TI e um catálogo da legislação aplicável a estas aquisições. Este trabalho também 

teve um resultado indireto que foi o de ter sido uma das referências para a edição da Instrução 

Normativa nº 4, de 2008.  

 

A gênese de seu trabalho surge da visão do próprio Tribunal de Contas da União - 

TCU de que deveria ser desenvolvido um “arcabouço de conhecimento que facilitasse a vida 

do gestor público de TI e aumentasse a sua segurança jurídica”.  Também de que este trabalho 

pudesse consolidar “entendimentos antes dispersos na legislação e na jurisprudência e a 

necessidade de redução de controles àqueles efetivamente necessários, de modo reduzir 

burocracias e a melhorar os resultados dos investimentos públicos em Tecnologia da 

Informação”. A falta deste referencial leva o TCU a ter em suas fiscalizações uma elevada 

freqüência de não-conformidades legais nas licitações e contratações de serviços de TI da 

Administração Pública Federal. Assim o trabalho de [Cruz, 2008] leva a elaboração do 

Quadro Referencial Normativo para contratações de serviços de TI no setor público 

[TICONTROLE, 2007]. 

 

Muito se discute sobre a dificuldade de ser eficiente e ao mesmo tempo atender aos 

preceitos legais. Mas é através da condução da Administração Pública nos limites da Lei que 

se caracteriza o Estado de Direito. Este é o princípio da legalidade da Constituição Federal. 

Tanto a eficiência quanto a legalidade são princípios constitucionais, inseridos no caput do 



44 
 

 

art. 37 da Constituição11, não podendo ser considerados antagônicos, e portando devem ser 

interpretados, respeitados e aplicados harmonicamente. (FURTADO apud [Cruz, 2008]) 

 

[Cruz, 2008] construiu seu modelo genérico do processo de contratação de serviços de 

TI fazendo uma análise comparativa do  eSCM-CL [ITSqc, 2006],  PrATIco [SYNERGIA, 

2005],  MPS.BR – Guia de aquisição 2009 [SOFTEX, 2009],  PMBOK [PMI, 2008],  COBIT, 

Instrumento para Avaliação da Gestão Pública – Gespública [BRASIL, 2008c] e dos 

requisitos legais relacionados com as contratações de serviços, principalmente na Lei de 

Licitações - Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993],  na  Lei  do Pregão - Lei nº 10.520/2002 

[BRASIL, 2002] e o Decreto nº 3.505/2000, que institui a Política de Segurança da 

Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal [BRASIL, 2000a].  

 

Uma ressalva feita por [Cruz, 2008] sobre o Modelo Genérico proposto não foi de ser 

“modelo para a estruturação do processo de contratação das organizações públicas, embora 

isto possa ser desenvolvido futuramente”. A contribuição da dissertação “Aquisição de 

Serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública: Desenvolvimento da Fase 

de Gerenciamento do Contrato” está dentro desta proposta de trabalho futuro. Nela o que se 

propõe é um modelo para guiar o gestor público na fase de execução do contrato de aquisição 

de TI, agora também referenciado pela já editada IN nº 4/2008. 

 

 O modelo proposto por [Cruz, 2008], com adaptações, está representado na Figura 3.3.  

  

 

                                                           
11 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
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Figura 3.3 Aspecto geral do Modelo Genérico de contratação de serviços de TI 

Fonte: Adaptado de [Cruz, 2008] 

 

Neste modelo as fases de “Planejamento Institucional”, “Planejamento de TI”, 

“Planejamento da Contratação” e “Controle e Governança” têm uma importância estratégica 

que é a de obter alinhamento entre a TI e o negócio da instituição. A seleção e a contratação 

ou a fase de publicação do edital e contratação do fornecedor, é considerada responsabilidade 

da área administrativa e em alguns modelos de organização de governo estadual executado 

por uma agência para fins de aquisições em geral. 

 

A fase de “Gestão contratual” é de interesse especial, pois é o foco deste trabalho em 

desenvolvimento. Na proposta de [Cruz, 2008] ela foi dividida em três subfases, conforme 

abaixo transcrito de seu trabalho: 

Iniciação do contrato, que se presta ao esclarecimento a todos os envolvidos em realizar os 

benefícios do contrato assinado de todos os detalhes relevantes constantes do edital, da 

proposta vencedora e do contrato.  Cada procedimento deverá ser analisado e aceito, de modo a 

reduzir os riscos de conflito durante a execução contratual;  

 

Execução do contrato, que envolve a realização contínua dos procedimentos previstos no 

modelo de gestão do contrato, de modo a: encaminhar adequadamente as demandas de serviços 

ao preposto da contratada; monitorar tecnicamente a sua realização; atestar a sua realização 

mediante a comparação com os critérios de aceitação de serviços previamente estipulados, 

encaminhando a proposta de pagamento na exata medida dos benefícios auferidos da 

contratação, monitorar administrativamente o cumprimento de todas as obrigações contratuais 
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e legais; e avaliar os problemas que surgirem durante a execução contratual, avaliando 

permanentemente a conveniência da continuidade do contrato;  

 

Encerramento do contrato, quando devem ser executados procedimentos especiais de transição 

contratual, de modo a garantir a continuidade de serviços e a segurança dos ativos pertencentes 

ao contratante, principalmente da informação. 

 

Graficamente [Cruz, 2008] apresenta a Figura 3.4 contendo as três subfases da fase de 

“Gestão Contratual” de seu modelo. Esta Figura apresenta um fluxo entre as tarefas realizadas 

nas três subfases. 

 
Figura 3.4 Detalhamento da gestão contratual 

Extraído de [Cruz, 2008] 

 

Para fins de comparação é transcrito abaixo a modelagem da IN nº 4/2008. No modelo 

proposto no texto legal desta IN, a contratação é desenvolvida em três fases, conforme seu 

Art. 7º: 
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Art. 7º As contratações de serviços de Tecnologia da Informação deverão seguir três 

fases: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gerenciamento do 

Contrato.  

 

Já o desdobramento da fase de Gerenciamento do Contrato na IN nº 4/2008 tem suas 

tarefas determinadas no Art. 20, abaixo transcrito:   

Art. 20. A fase de Gerenciamento do Contrato visa acompanhar e garantir a adequada 

prestação dos serviços durante todo o período de execução do contrato e envolve as 

seguintes tarefas: 

I - início do contrato [...]; 

II - encaminhamento formal de demandas pelo Gestor do Contrato ao preposto da 

contratada por meio de Ordens de Serviço [...]; 

III - monitoramento da execução, a cargo do Gestor do Contrato, com apoio do 

Requisitante do Serviço e da Área de Tecnologia da Informação [...]; 

IV - encerramento e transição contratual, que deverá observar o Plano de Sustentação. 

 

Nestas transcrições fica evidente a grande influência do trabalho de Cruz, na 

elaboração do modelo do texto legal da IN nº 4/2008. Segundo o próprio [Cruz, 2008] em seu 

trabalho “... não foram incluídas no QRN, por exigüidade do prazo de pesquisa, as normas 

mais recentes, posteriores a junho 2007, especialmente a Instrução Normativa SLTI n° 

4/2008, que decorreu dos acórdãos 786/2006-TCU-Plenário, 1.480/2007-TCU-Plenário e 

1.999/2007-TCU-Plenário, e foi publicada em maio de 2008, quando o QRN já estava 

consolidado”. 

 

3.5.  Dissertação “Planejamento de Aquisição de Software com Ênfase 

em Necessidades de Medição”  

 

O foco da dissertação proposta neste trabalho em desenvolvimento é o gerenciamento 

do contrato de aquisição de TI. No modelo proposto, as solicitações ao contratado pela AP são 

feitas através de Ordens de Serviço (OS) tendo metas acordadas através de Acordo de Níveis 

de Serviço (ANS). A recomendação para determinação do esforço de desenvolvimento é 

medido em Pontos de Função.  

 

Nesta revisão de trabalhos relacionados, a dissertação denominada “Planejamento de 

aquisição de software com ênfase em necessidades de medição” de [Araújo, 2009] investiga a 
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aquisição sob a ótica de processo e de medição. Sua proposta é de uma abordagem para o 

planejamento de aquisição de software apoiada no guia de aquisição do MPS-BR [SOFTEX, 

2009], bem como nas áreas de processo do modelo CMMI-ACQ [SEI, 2007]. Não é uma 

abordagem específica de aquisição para o setor público.  

 

A dissertação apresenta um conjunto de métricas relevantes, objetivando apoiar os 

gestores de aquisição na definição das necessidades, requisitos e estratégia da aquisição. 

[Araújo, 2009] define a atividade de planejamento de aquisição para um processo de 

aquisição de software, com as suas tarefas, guias e templates. Este processo pode ser utilizado 

nas organizações, apoiando a aquisição de software, e permitindo o atendimento de requisitos 

e necessidades pelo software adquirido.  

 

[Araújo, 2009] enfatiza a atividade de planejar a aquisição, junto às tarefas de medição 

e análise.  Sua pesquisa tem como escopo a atividade de planejamento de aquisição em um 

processo de aquisição de produto de software sob encomenda, não considerando as atividades 

relacionadas ao acompanhamento da aquisição do software nem de encerramento da 

aquisição.  

 

Humphrey apud [Cardoso, 2007] fornece um abordagem para destacar a importância 

da medição de software apresentando quatro principais objetivos da medição de software: 

entender, controlar, prever e avaliar o processo, produtos e serviços, conforme a Figura 3.5. 

 

 

 
Figura 3.5 As quatro principais razões para medição de software 

Extraída de Humphrey apud [Cardoso, 2007] 
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Segundo [Araújo, 2009], as definições das razões para medição estão elencadas 

abaixo: 

• Entender: Métricas de software podem ser utilizadas para se adquirir aprendizado 

sobre algum aspecto do produto ou atividade do processo; 

• Avaliar: Métricas de software podem ser utilizadas para se avaliar produtos e 

processos, verificando se os mesmos atendem a seus critérios de aceitação; 

• Controlar: Dados podem ser utilizados para controlar o desenvolvimento de software, 

assim como em diversas outras áreas como engenharia e manufatura, por exemplo; 

• Prever: Métricas de software podem ser utilizadas como base para a elaboração de 

estimativas, na construção de médias e tendências. 

 

As razões ‘Avaliar’ e ‘Controlar’ tem um impacto muito forte na etapa de 

gerenciamento da execução do contrato. 

 

[Araújo, 2009], tomando por base no modelo de processos CMMI-ACQ, relaciona as 

seguintes necessidades e objetivos de informações que envolvem softwares em uma 

organização, abaixo transcritas: 

1. Áreas de negócio da Empresa: Controlar o percentual das áreas atendidas, levando-

se em consideração a importância, a obrigatoriedade pelos aspectos legais e 

prioridades na empresa é muito importante para direcionar os recursos a serem 

despendidos na aquisição de software, com a possibilidade de priorização e avaliação 

dos custos envolvidos; 

 

2. Rotinas de negócio Automatizadas: Mapear as rotinas de negócio que serão 

automatizadas, permitindo a definição de uma estratégia de planejamento das 

aquisições de software que atendam às necessidades prioritárias; 

 

3. Necessidades de software: Registrar quantitativamente as necessidades de software a 

serem atendidas para valorar as aquisições, permitindo comparar os custos atribuídos  

 

4. Necessidades versus Requisitos atendidos: Quantificar o atendimento dos requisitos, 

o que permitirá que os gestores usuários tenham uma base para valorar estes requisitos 

e atribuir pesos para os mesmos; 

 

5. Processos de software: Aumentar a capacidade técnica de automação com menor 

prazo de atendimento às necessidades de negócio, obtendo o menor preço por 
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tamanho. Agilizar o atendimento desde a identificação da necessidade até a 

implantação. Manter a compatibilidade da necessidade com o pedido do software. 

 

Os itens 3 e 4, Necessidades de software e Necessidades versus Requisitos atendidos, 

estão diretamente relacionadas com a etapa de gerenciamento da execução do contrato, foco 

deste trabalho em desenvolvimento. 

 

A dissertação de [Araújo, 2009], tendo como referência as necessidades e objetivos de 

informação descritos, determina objetivos de medição e métricas para utilização no processo 

de aquisição de software. A Tabela 3.4 é parte de seu trabalho e informa as métricas, 

relacionadas com as demandas de OS na fase do gerenciamento do contrato proposto. Esta 

tabela elenca métricas relevantes para as áreas de Planejamento do Projeto (PP), 

Desenvolvimento de Requisitos da Aquisição (ARD), Desenvolvimento do Acordo entre 

Comprador e Fornecedor (SSAD) e Gerenciamento do Acordo (AM), todas do Processo 

CMMI-ACQ, nível 2 de maturidade. 

 

Tabela3.4a  Métricas Relevantes 

Adaptado de [Araújo, 2009] 

 

Área Processo  

CMMI-ACQ 

Necessidades de 

Informações 

Identificadas 

Objetivo das Informações  Necessidades de Medição 

Planejamento do 

Projeto (PP) 

WBS Definição do Escopo Tamanho do software 

Cronograma Aprovação e Controle de 

Prazo 

Prazo; tamanho da equipe 

alocada 

Riscos Estudo de Viabilidade e 

Controle 

Probabilidade de ocorrer 

Ciclo de Vida Aprovação e Controle Número de iterações; 

Tamanho do ciclo 
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Tabela 3.4b Métricas Relevantes 

 Adaptado de [Araújo, 2009] 

 

Área Processo  

CMMI-ACQ 

Necessidades de 

Informações 

Identificadas 

Objetivo das Informações  Necessidades de Medição 

Desenvolvimento 

de Requisitos da 

Aquisição (ARD) 

Necessidades, 

Expectativas e 

limitações dos 

Clientes 

Definição de Requisitos dos 

Clientes 

Tamanho do Projeto; 

Características 

Necessárias; 

Nível de Exigência 

Requisitos dos 

Clientes 

Análise e Validação dos 

Requisitos 

Nível de satisfação do 

Cliente do Requisito 

Requisitos 

Contratuais 

Estabelecer  relacionamento 

entre comprador e fornecedor 

Níveis de Defeitos; 

Performance do produto 

Desenvolvimento do 

Acordo entre Comprador 

e Fornecedor (SSAD) 

Escopo do Projeto Elaborar Pacote da 

Solicitação 

Tamanho; desempenho 

Requisitos dos 

Clientes 

Elaborar Pacote da 

Solicitação; Identificação de 

Fornecedores em Potencial 

Tamanho; desempenho 

Controle da Execução 

do Acordo 

Desempenho dos resultados Entregas; Faturamentos; 

qualidade 

Gerenciamento do Acordo 

(AM) 

Mudanças na 

aquisição  

Tamanho das mudanças; 

custos da mudança; mudanças 

no desempenho; alterações no 

prazo 

Tamanho; Custos; 

Produtividade 

Ações corretivas Resultados das ações 

corretivas  

Tamanho; Custos; 

Produtividade  

Riscos 

 

Monitoração dos riscos Probabilidade 

 

 

O trabalho não chega a especificar formas de se atender às necessidades de medição, 

como por exemplo, quais seriam as formas de se medir ‘tamanho do software’, mas sua 

revisão teórica permite um entendimento das necessidades de medição e de métricas para 

gerir o processo de aquisição de serviços de TI no ambiente do serviço público. 
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3.6.  Dissertação “Uma Proposta de Acordo de Nível de Serviço para 

Fábricas de Software” 

 

Na proposta de modelo para o gerenciamento de execução do contrato, as demandas 

são feitas através de Ordens de Serviço (OS), e estas possuem metas baseadas em Acordos de 

Níveis de Serviço (ANS). O trabalho “Uma Proposta de Acordo de Nível de Serviço para 

Fábricas de Software”, dissertação defendida por [Carvalho, 2007], faz uma revisão 

conceitual, que contribui para entendimento do modelo de aquisição pública. 

 

[Carvalho, 2007], na introdução de seu trabalho faz uma sucinta definição de Acordo 

de Nível de Serviço (ANS): “Instrumento utilizado para gerir o relacionamento entre cliente e 

fornecedor, embasado em indicadores de desempenho, que oferece visibilidade ao cliente e 

confere confiabilidade ao fornecedor, agregando valor na gestão de serviços de TI de uma 

forma geral”. 

 

O enfoque dado na pesquisa de Carvalho é de uma fábrica de software desenvolvendo 

para seus clientes mediante um ANS. O seu trabalho generaliza clientes, não considera a 

relação da fábrica com o cliente Administração Pública, com seus requisitos especiais, entre 

eles a formalidade do processo legal. A leitura de seu trabalho deve ser feita buscando uma 

adequação da fábrica de software como sendo o contratado, que poderá desenvolver inserido 

na própria estrutura da Administração Pública e esta última como sendo o seu cliente. 

 

Desta forma uma definição de fábrica de software se faz necessária. Fernandes apud 

[Carvalho, 2007] conceitua fábrica de software como sendo “um processo estruturado, 

controlado e melhorado de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, 

orientado para o atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintos, visando a 

geração de produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou 

clientes, da forma mais produtiva e econômica possível”. 

 

Este autor concebe um framework geral para o processo de software, segundo uma 

visão de engenharia, que reúne “processos produtivos, gerenciais, estratégicos e de suporte, 

fornecendo fundamentos para estruturação de uma fábrica de software”. O framework é 

apresentado na Figura 3.6. 



53 
 

 

 

 
Figura 3.6 Framework do processo de software 

Fernandes e Teixeira apud [Carvalho, 2007] 

 

Neste framework são definidos cinco níveis, a seguir transcritos (Fernandes apud 

[Carvalho, 2007]):  

1. Processo de Construção do Produto de Software: é o processo produtivo da operação e 

concentra os processos normalmente abordados pelas metodologias de desenvolvimento de 

software, como definição de requisitos, construção e testes de sistema; 

 

2. Processo de Gestão do Projeto: abrange os processos de gerenciamento de uma demanda 

específica, um determinado projeto, com planejamento, acompanhamento e controles; 

 

3. Processo de Gestão da Operação: aborda os processos de gestão de um conjunto de 

demandas ou projetos, visando estabelecer prioridades, níveis de serviço, recursos 

alocados e biblioteca de componentes; 

 

4. Processo de Gestão Estratégica do Processo de Software: enfoca processos que garantam a 

melhoria contínua da operação e seu alinhamento com o negócio, melhoria de processos, 

novos processos e tecnologia; 

 

5. Processos de Suporte: abrange o suporte tecnológico para a operação, como engenharia de 

processos, help-desk e logística de suprimentos e recursos. 

 

Fernandes e Teixeira apud [Carvalho, 2007] também definem diversas características 

que mostram as principais necessidades da fábrica de software. São transcritas na Tabela 3.5 
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aquelas como maior impacto na definição do processo de aquisição pela Administração 

Pública: 

 

Tabela 3.5 Necessidades da Fábrica de Software  

Adaptado de Fernandes e Teixeira apud [Carvalho, 2007] 

 

Necessidades da fábrica de 

software 

Características 

Ordens de serviço (OS) Para agilizar o processo de atendimento, as ordens de serviço devem ser 

padronizadas, entretanto isto não inviabiliza a adoção de padrões do cliente, 

desde que devidamente analisados e adequados para garantir a qualidade da 

operação da fábrica. 

Regras de comunicação e 

interface com o cliente 

Importantes para o relacionamento bem sucedido entre fábrica e cliente o qual 

deve ser feito preferencialmente, através de um único ponto de contato. As regras 

devem estar definidas claramente entre as partes, prevendo eventos como: 

padronização e completude das OS’s recebidas do cliente, progresso do 

andamento da OS, cancelamento e suspensão da OS, feedback sobre qualidade do 

código, entre outros. 

Acordos de nível de serviço 

– ANS 

Os acordos de nível de serviço balizam o relacionamento entre cliente e fábrica 

através de atributos de desempenho requeridos. É prática de mercado penalizar o 

faturamento da fábrica caso os níveis de serviço não sejam atendidos e dar um 

bônus sobre o faturamento se forem ultrapassados. 

Métricas Para a fábrica de programas, as métricas não devem ser apenas focadas no 

gerenciamento dos acordos de nível de serviço, mas também no apoio da gestão, 

oferecendo informações importantes para o acompanhamento do seu 

desenvolvimento. Algumas métricas relevantes neste contexto são: exatidão das 

estimativas e prazos acordados com o cliente (buscando manter a calibração das 

tabelas padrões de atendimento), produtividade da fábrica por linha de serviço e 

ao longo do tempo, produtividade por membro da equipe ou célula de produção, 

taxa de entrega no prazo, taxa de uso das margens de tolerância acordadas, taxa 

de defeitos, custo médio de uma OS, entre outras. 

 

 
O ANS possibilita o ajuste entre o contratado e o contratante para a determinação do 

nível de exigência sobre o serviço fornecido, determinando bonificações ou penalidades, de 

acordo com o atendimento de metas acordadas. Mas para a determinação do atingimento de 

metas do ANS são necessárias métricas, que no entender de Lee e Ben-Natan apud [Carvalho, 
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2007] são o “componente principal do ANS e não é possível pensar em acordo de nível de 

serviço ou qualidade do serviço sem medições”.  

 

Para Sturm et al apud [Carvalho, 2007], um ANS deve possuir os componentes 

básicos listados na Tabela 3.6: 

 

Tabela 3.6  Seções do ANS Propostas 

 Sturm et al apud [Carvalho, 2007] 

 

Seção Descrição 

Partes do Acordo Os dois grupos que negociaram o acordo, ou seja, o provedor do serviço e o cliente. 

Termo Descreve a duração do acordo; 

Escopo Define os serviços cobertos pelo acordo. 

Limitações É considerada uma cláusula de precaução, detalhando as limitações existentes ao 

cumprimento do acordo (ex: volume máximo de serviço suportado pelo fornecedor). 

SLO Objetivos do nível de serviço: são os níveis acordados para os serviços do ANS (o 

autor sugere limitar o SLO entre 5 a 10 objetivos). 

Indicadores de nível de 

serviço 

Indicadores que irão representar o atendimento aos objetivos dos níveis de serviço 

especificados na seção anterior. 

Falhas Descreve as conseqüências para o não atendimento aos níveis de serviço acordados. 

Estas conseqüências podem vir em penalidades financeiras ou mesmo quebras de 

contrato. 

Serviços opcionais Lista serviços opcionais que não são oferecidos comumente pelo acordo, mas que já 

podem ser previamente acordados. 

Exclusões Define o escopo negativo, ou seja, o que não está incluído no acordo. 

Acompanhamento Lista dos relatórios de acompanhamento que são fornecidos durante a vigência do 

acordo, sua freqüência, indicadores apresentados, conteúdo esperado, fontes de dados, 

responsabilidades e audiência. 

Administração Descreve o processo de administração do ANS na organização. 

Revisões Periódicas Descreve os pontos de revisão periódicas dos termos constantes do acordo a fim de 

avaliar se o contrato ainda é válido e se os processos estão trabalhando de forma 

satisfatória. 

Revisões do acordo Define as possíveis necessidades de revisão do acordo por mudança dos requisitos. 

Geralmente essas revisões são disparadas por uma mudança nas necessidades do 

cliente. 

Aprovações Aprovações formais do acordo. 
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Mesmo não tendo sido feito neste trabalho uma análise das especificidades da relação 

entre o Poder Público, como cliente, e o particular, como fornecedor, numa relação contratual 

decorrente de uma licitação, as bases para o entendimento do que é um ANS e suas vantagens 

ficam claramente demonstradas neste trabalho relacionado.  

 

 

3.7.  Considerações Finais 

 

Este capítulo buscou referências técnicas para juntamente com as referências legais 

(Capítulo 2) possibilitar a construção de uma proposta de processo para o gerenciamento do 

contrato de aquisição de software pela AP, objetivo deste trabalho. Foram revisados modelos 

e guias tais como o CMMI-ACQ v1.2, o  MPS.BR Guia de aquisição 2009 e o eSCM-CL 

v1.1. Também foi vista uma síntese do PMBOK 4 como uma referência para o gerenciamento 

de projetos, especialmente sua contribuição ao gerenciamento do processo de aquisição. 

Os modelos e padrões não detalham a aquisição para a Administração Pública e sua 

exigência de adequação legal, e menos ainda ao marco legal brasileiro. Assim trabalhos 

relacionados foram revisados neste capítulo. A pesquisa de [Cruz, 2008] propõe o QRN 

[TICONTROLE, 2007], uma referência normativa associada a um modelo genérico de 

aquisição para a AP. Já [Cardoso, 2006] propõe o PrATIco [SYNERGIA, 2005], um processo 

para aquisição de serviços e produtos de TI para a AP. Este trabalho referencia apenas a Lei nº 

8.666/1993. Ambos são anteriores a IN nº 4/2008, novo marco legal para aquisição de TI na 

APF. 

O Acordo de Nível de Serviços (ANS) e as métricas para avaliar seu cumprimento 

fazem o formato recomendado pela norma legal para o gerenciamento da fase do contrato. 

Assim mais dois trabalhos relacionados, com enfoque em aquisição, foram revisados neste 

capítulo para formar a base conceitual que permitiram desenvolver no capítulo seguinte a 

proposta de desenvolvimento da fase de gerenciamento do contrato.   
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4. PROPOSTA DE PROCESSO PARA 

DESENVOLVIMENTO DA FASE DE 

GERENCIAMENTO DO 

CONTRATO  
 

 

Este capítulo apresenta uma proposta de processo para gerenciar o contrato na 

aquisição de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, recentemente disciplinado pela Instrução Normativa nº 4, de 

19 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG [BRASIL, 

2008b]. A proposta, desenvolvida sob forma de um processo, também é referenciada pelos 

modelos e trabalhos relacionados nas revisões legais e técnica. O capítulo está organizado nas 

seguintes seções: 

 

• Seção 4.1. Visão Geral: A aquisição de contratação de serviços de TI é um processo 

crítico e possui diversos modelos técnicos e de boas práticas. A aquisição pela AP 

possui requisitos legais que devem ser seguidos em todas as suas fases, sob pena de 

ser anulada administrativa ou judicialmente; 

 

• Seção 4.2. Proposta de Desenvolvimento de Atividades da Fase de Gerenciamento do 

Contrato: define as atividades e as tarefas envolvidas no desenvolvimento da fase de 

gerenciamento do contrato, tendo como principal referência a Instrução Normativa nº 

4, de 19 de maio de 2008 [BRASIL, 2008b]; 

 

• Seção 4.3: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre o capítulo. 
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4.1.  Visão Geral  

 

A aquisição de serviços de software é disciplinada em diversos modelos e padrões. 

Esta dissertação usa como referência o CMMI-ACQ v1.2 [SEI, 2007], PMBOK 4 [PMI, 

2008], eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006] e MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]. 

Esta mesma aquisição de serviços pela Administração Pública tem especificidades em 

decorrência da necessidade de adequar o modelo e o processo aos requisitos da Lei. Este 

processo passa pela etapa do edital público, onde vence aquele que propuser o que for mais 

vantajoso para a Administração Pública, com a melhor técnica e o menor preço. Isto objetiva 

o melhor uso do recurso público. O arcabouço legal para a aquisição na AP tem na Lei nº 

8.666/1993[BRASIL, 1993] seus princípios gerais, e recentemente na IN nº 4/2008 [BRASIL, 

2008b] um disciplinamento mais específico para a aquisição da contratação de serviços de TI. 

Também recentemente foi instituída a IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a], cuja ementa dispõe 

sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, que indiretamente 

disciplina a aquisição de software. A IN nº 4/2008 define conceitos básicos no processo de 

contratação de serviços de software e elenca suas fases. Ainda como requisitos mínimos, a IN 

relaciona atividades e tarefas para este Processo. A IN é um texto legal, cujo processo de 

elaboração passou também por uma síntese das contribuições dos modelos e padrões de 

desenvolvimento de software, segundo o Acórdão 1.480/2007[BRASIL, 2007a]. A aquisição 

por determinado ente ou órgão da AP deve ser construída por este, em função de suas 

necessidades específicas, em obediência à Lei e segundo as melhores prática e modelos, bem 

como segundo sua própria experiência e aprendizado.     

 

4.2.  Proposta de Desenvolvimento de Atividades da Fase de 

Gerenciamento do Contrato 

 

Nesta seção é desenvolvida a proposta deste trabalho: apresentar um processo para 

monitorar a fase de gerenciamento do contrato. Define as atividades e as tarefas envolvidas no 

desenvolvimento desta fase, tendo como principal referência a Instrução Normativa nº 4, de 

19 de maio de 2008. As atividades e tarefas também são referenciadas por modelos e padrões 

técnicos, trabalhos científicos relacionados, assim como citações legais. 
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3.3.1. Fluxograma das Fases do Processo de Contratação de Serviços de TI 

da IN nº 4/2008  

 

O processo de contratação de serviços de TI disciplinado pela IN nº 4/2008 possui três 

fases: o Planejamento da Contratação, a Seleção do Fornecedor e o Gerenciamento do 

Contrato. 

 

A fase inicial do processo, o Planejamento da Contratação, deve considerar todos os 

serviços, produtos e outros elementos que compõem a Solução de Tecnologia da Informação 

que irá gerar o resultado que se busca com a contratação. Esta fase é composta das seguintes 

atividades, segundo a IN nº 4/2008: 

• Análise de Viabilidade da Contratação; 

• Plano de Sustentação; 

• Estratégia de Contratação; e 

• Análise de Riscos. 

 

Na fase de Seleção do Fornecedor se publicará o edital e será assinado o contrato. Esta 

fase possui um regramento legal incluindo o disposto na Lei nº 8.666/1993[BRASIL, 1993], 

na Lei nº 10.520/2002 [BRASIL, 2002], no Decreto nº 2.271/1997 [BRASIL, 1997], no 

Decreto nº 3.555/2000 [BRASIL, 2000b], no Decreto nº 3.931/2001 [BRASIL, 2001], e no 

Decreto nº 5.450/2005 [BRASIL, 2005]. A recente Instrução normativa IN nº 2/2008, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) [BRASIL, 2008a], que dispõe 

sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, também instrui 

esta fase do processo. 

 

A fase de Gerenciamento do Contrato objetiva monitorar e garantir, conforme 

especificado no edital, a prestação dos serviços durante todo o período de execução do 

contrato. Esta fase é composta pelas seguintes atividades, segundo a IN nº 4/2008: 

• Iniciação do Contrato; 

• Encaminhamento de Demandas; 

• Monitoramento da Execução do Contrato; e 

• Encerramento e Transição Contratual. 
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O processo foi desenvolvido usando a ferramenta Eclipse Process Framework (EPF 

Composer) [Eclipse, 2008], baseada em SPEM - Software Process Engineering Metamodel. O 

SPEM é um meta-modelo que define os conceitos necessários para modelar, documentar, 

apresentar, gerenciar e representar métodos e processos de desenvolvimento. O EPF 

Composer, projeto open source da Eclipse Foundation, é um framework para autoria, 

customização e publicação de processos12. O EPF possibilitou publicar um site do Processo, 

onde cada vínculo representa um link, auxiliando na navegação. Cada link leva o usuário à 

outra página do site do desenvolvimento do monitoramento da fase de gerenciamento do 

contrato. O site está disponível em: http://www.cin.ufpe.br/~processos/monit_aquisicao. A 

Figura 4.1 mostra as fases do Processo de Contratação de Serviços de TI, desenvolvido em 

SPEM-2 no Eclipse Process Framework Composer 1.5. 

 

 

 
Figura 4.1: Fases do Processo de Contratação de Serviços de TI da IN nº 4/2008 

 

3.3.2. Atividades e Tarefas Propostas 

 

Nesta subseção as atividades e as tarefas propostas para a fase do gerenciamento do 

contrato serão propostas em um formato de objetivos, artefatos requeridos e artefatos gerados, 

responsável e atores envolvidos, instruções básicas e citação das referências técnicas e legais. 

A Figura 4.2 mostra as atividades desta fase do contrato. 

 

 

 

 
                                                           
12 Uma apresentação sobre SPEM e EPF, de autoria de Paulo César de Oliveira, pode ser acessada em 
http://cin.ufpe.br/~pco/notasdeaula/pco_SPEM. ppt  e 
http://cin.ufpe.br/~pco/notasdeaula/pco_EPFComposer.ppt. 
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Figura 4.2: Atividades do Processo de Contratação de Serviços de TI da IN nº 4/2008 
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I.  Iniciação do Contrato 

 

Esta é atividade inicial da fase do gerenciamento do contrato, onde os atores 

envolvidos se apresentarão, serão estabelecidos os canais de comunicação, bem como se 

esclarecerão questões operacionais e de gerenciamento do contrato. As tarefas desta atividade 

são: Elaborar Plano de Inserção e Realizar Reunião Inicial. A tarefa de Elaborar Plano de 

Inserção é exigida quando o Contratado irá trabalhar nas instalações da AP. Nesta atividade 

está o marco de início da execução da contratação. A Figura 4.3 mostra a seqüência de tarefas 

desta atividade. 

 

 
Figura 4.3: Tarefas da atividade de Iniciação do Contrato 

 

a. Elaborar Plano de Inserção 

 

Dependendo da natureza do serviço de TI contratado pode ser mais produtivo o seu 

desenvolvimento com o Contratado inserido nas instalações da Administração Pública. Um 

exemplo seria o desenvolvimento ou a manutenção de sistemas com requisitos e regras de 

negócios complexos.  
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O objetivo desta tarefa seria a preparação do ambiente para o acolhimento do 

Contratado e proporcionar o seu treinamento para trabalhar no ambiente da AP. Para a 

elaboração deste Plano é necessária uma leitura do Edital, do Termo de Referência ou Projeto 

Básico e do Contrato pelo Gestor do Contrato, apoiado pelo Requisitante do Serviço e da 

Área de TI. 

 

O Plano de Inserção elaborado, segundo a IN nº 4/2008, deve permitir, pelo menos: 

• O estabelecimento de acesso à rede, às estações de trabalho e a demais infra-estruturas 

necessárias; 

• Criar perfil de acesso somente às informações que são necessárias para a execução do 

projeto; 

• Treinar em Políticas Internas, formas de conduta e regras gerais da Administração 

Pública quanto à segurança da informação; 

• Instruir sobre apontamento de horas, controle de defeitos, ocorrências do projeto 

dentre outros. 

 

Caso o Contratado deva trabalhar nas instalações da AP, este Plano de Inserção deverá 

ser apresentado na reunião inicial da Fase de Monitoramento do Contrato. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t1 Estabelecer e manter comunicações. 

 

eSCM-CL  v1.1 [ITSqc, 2006]: 

Gov02 Service Provider Management: Establish and implement procedures to manage service 

providers. 

Gov03 Internal Stakeholder Management: Establish and implement procedures to manage 

internal stakeholders. 

Gov04 Defined Sourcing Processes: Establish and maintain documented sourcing processes 

for use across the organization. 
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Tfr03 Resources Transferred Out: Establish and implement procedures to verify and account 

for resources transferred to service providers. 

Tfr03 Knowledge Transferred Out: Ensure that transfer of knowledge to service providers is 

planned, supported, and verified. 

 

PrATIco [SYNERGIA, 2005]: 

Tarefa: Aplicar procedimentos para inserção do Fornecedor na Administração Pública. 

O Gerente de Aquisição deve preparar, caso seja necessário, a inserção do Fornecedor no 

ambiente da Administração Pública. 

 

b. Realizar Reunião Inicial 

 

Uma vez feita a publicação resumida do instrumento de contrato assinado, todos os 

stakeholders que desempenhem papéis relevantes na contratação devem ser reunidos para um 

contato formal e de ajustes. 

 

A Reunião Inicial é conduzida pelo Gestor do Contrato, e deve ser apoiada pelo 

Requisitante do Serviço e da Área de TI, estando presentes a Área Administrativa, demais 

stakeholders da Administração, bem como o Preposto da Contratada e demais convocados.  

 

Esta reunião é um marco da fase de execução do contrato e objetiva receber 

formalmente o Fornecedor vencedor da licitação para apresentação dos atores, 

estabelecimento dos canais de comunicação, esclarecer questões operacionais e de 

gerenciamento do contrato.  

 

Caso o Contratado deva realizar seus trabalhos, ou parte deles, nas instalações da 

Administração, o Plano de Inserção deve ser apresentado. Esta reunião, além de sua Ata, tem 

como principal resultado formal a assinatura de um Termo de Compromisso entre as partes.  

 

Segundo o QRN [TICONTROLE, 2007] são pontos fundamentais desta reunião: 

• Verificar a compreensão do objetivo, do objeto, do modelo de prestação de serviços, 

do modelo de gestão, das obrigações e das penalidades; 

• Analisar o Edital, o Contrato e os Termos da Proposta Vencedora; 
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• Enfatizar a necessidade de manutenção das condições habilitatórias e da proposta 

técnica, incluindo os itens pontuados; 

• Promover a confirmação de cronogramas (etapas, faturamento, etc.); 

• Assinar o Termo de Compromisso. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]:  

Mon-t1 Estabelecer e manter comunicações. 

 

eSCM-CL  v1.1 [ITSqc, 2006]: 

Knw01 Provide Required Information: Identify, control, and provide the information that 

personnel need to perform their sourcing responsibilities. 

Knw02 Knowledge System: Utilize a knowledge system to identify, control, and disseminate 

sourcing information. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]:  

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou 

serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 32. Em serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o órgão ou 

entidade contratante deve promover reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar 

início execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam 

presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência ou projeto básico, o 

fiscal ou gestor do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante deverá estabelecer ainda reuniões 

periódicas, de modo a garantir a qualidade da execução e o domínio dos resultados e 

processos já desenvolvidos por parte do corpo técnico do órgão contratante. 
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II.  Encaminhamento de Demandas 

 

A contratação na Administração Pública, conforme definido na Lei 8.666/1993 

[BRASIL, 1993], pode ser realizada segundo o regime de empreitada integral ou por preço 

global, ou ainda segundo o regime de empreitada por preço unitário ou de tarefa. Desta forma 

as demandas devem ser encaminhadas segundo o regime de execução licitado.   

 

No regime de empreitada integral a demanda é única e deve conter todo o 

detalhamento para sua execução, como em um projeto executivo13, elaborado segundo 

técnicas de gerenciamento de projetos, como definido no modelo de prestação de serviços e 

gestão do contrato. 

 

Nas contratações em regime de empreitada por preço unitário ou de tarefa, o objeto é 

fragmentado em pequenas demandas e a fase de encaminhamento de cada demanda deve 

providenciar todo o seu detalhamento necessário, no formato de Ordem de Serviço - OS, 

conforme as definições do modelo de prestação de serviços e de gestão do contrato. Esta 

forma é preferível e recomendada pela IN nº 4/2008 e pelo Acórdão 1.480/2007 [BRASIL, 

2007a]. Devido ao foco deste trabalho, que são os serviços de TI, esta é a ênfase a ser 

desenvolvida. 

 

As Ordens de Serviço (OS) devem detalhar o trabalho a ser feito, o que inclui: 

artefatos a serem entregues, condições de entrega, desempenho esperado, capacidades 

esperados do Contratado, procedimentos de qualidade, dentre outras informações pertinentes, 

definindo o Acordo de Nível de Serviços (ANS), segundo a IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]. 

O Analista de Pontos de Função deverá estimar o tamanho da OS com o objetivo de 

confrontá-lo com o valor apresentado pelo Contratado em sua proposta. A Figura 4.4 mostra 

as tarefas desta fase. 

 

                                                           
13 Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT [lei 8.666/1993] 
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Figura 4.4: Tarefas da atividade de Encaminhamento de Demandas 

 

a. Emitir OS 

 

Esta tarefa tem por objetivo preparar o documento denominado Ordem de Serviço (OS) 

para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas ao serviço de 

desenvolvimento de software. 

 

Segundo a IN nº 4/2008 a Ordem de Serviços deverá conter:  

• A definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

• O volume de serviços solicitados e realizados segundo as métricas definidas; 

 

Tendo como resultados esperados: 

• O cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e 

seus respectivos prazos; 

• A avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador;  

• Identificação dos responsáveis pela solicitação, avaliação da qualidade e ateste dos 

serviços realizados, que não podem ter vínculo com a empresa contratada. 
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Referências complementares: 

 

Acórdão 1.373/2003 [BRASIL, 2003]: 

9.11.1.8. Inicie as obras e os serviços somente após a emissão da Ordem de Serviço, na 

qual o executor contratado deverá apor a sua ciência; 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que 

permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a 

possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou 

por postos de trabalho. 

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por 

postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver inviabilidade da 

adoção do critério de aferição dos resultados. 

§ 2º Quando da adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço, 

admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, 

vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem 

estimados originariamente no instrumento convocatório. 

§ 3º Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na 

forma de Acordos de Nível de Serviços, conforme dispõe esta Instrução Normativa e que 

deverá ser adaptado às metodologias de construção de ANS disponíveis em modelos 

técnicos especializados de contratação de serviços, quando houver. 

 

b. Encaminhar Demandas 

 

Esta tarefa encaminha formalmente demandas ao Contratado, fazendo uso dos 

artefatos Ordem de Serviço (OS), do Acordo de Nível de Serviço (ANS) e da Estimativa de 

Esforço (Pontos de Função). Sua principal saída é a Ordem de Serviço assinada, dando início 

a execução da demanda.  

 

O ciclo para encaminhar demandas deverá ser segundo o PrATIco [SYNERGIA, 

2006]:  

• Especificar a OS, segundo as instruções de seu conteúdo, como acima listadas; 
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• Negociar a OS, buscando garantir que o Contratado entenda corretamente a mesma e 

faça uma avaliação crítica da viabilidade de executá-la, o que culmina com a emissão 

de uma proposta baseada em estimativas mais confiáveis;  

• Aprovação e assinatura da OS, dando início à execução do serviço. 

 

Referências complementares: 

 

PrATIco [SYNERGIA, 2006]: 

Assinatura da proposta de execução da Ordem de serviço: Caso exista acordo a respeito da 

proposta de execução da Ordem de serviço, a Administração Pública deve assiná-la 

aprovando assim o início da prestação de serviço. Essa formalidade é importante para que 

ambas as partes saibam quando o ANS entra em vigor e em qual momento as partes devem 

realizar suas tarefas. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita 

a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de 

remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho. 

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por postos 

de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver inviabilidade da adoção do 

critério de aferição dos resultados. 

§ 2º Quando da adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço, 

admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, 

vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem 

estimados originariamente no instrumento convocatório. 

§ 3º Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na forma 

de Acordos de Nível de Serviços, conforme dispõe esta Instrução Normativa e que deverá ser 

adaptado às metodologias de construção de ANS disponíveis em modelos técnicos 

especializados de contratação de serviços, quando houver. 

 

III.  Monitoramento da Execução do Contrato 

 

Nesta atividade os serviços de Tecnologia da Informação devem ser executados pelo 

Contratado. As Ordens de Serviço já foram encaminhadas como Demandas do Contrato. A 
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Administração Pública deve disponibilizar os recursos necessários para execução e 

acompanhamento dos serviços.  

 

O monitoramento tem foco na eficácia e na eficiência da contratação. A eficácia é a 

medida do cumprimento dos objetivos da contratação, enquanto a eficiência é a medida da 

minimização dos custos da execução contratual ou nos custos decorrentes dela 

[TICONTROLE, 2007]. 

 

A monitoração da execução do contrato possui uma etapa técnica e uma 

administrativa. Uma monitoração efetiva do projeto visa o gerenciamento de seu escopo, 

custo, prazo, qualidade, riscos e recursos para que se produza o resultado desejado, segundo o  

PMBOK [PMI, 2008]. 

 

A Figura 4.5 mostra o seqüenciamento das tarefas na atividade de Monitoramento da 

Execução do Contrato. Este processo segue seu ciclo a cada nova demanda, até seu término, 

quando têm início as tarefas da atividade de Encerramento e Transição Contratual. 
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Figura 4.5: Tarefas da atividade de Monitoramento da Execução do Contrato 
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a. Receber Avaliando Serviços 

 

Nesta tarefa, o Gestor do Contrato, com o apoio da Equipe de Geração de OS, do 

Analista de Pontos de Função, do Requisitante do Serviço e da Área de TI, deve receber e 

avaliar a Ordem de Serviço (OS) executada tendo por referência o Acordo de Nível de 

Serviço (ANS). 

 

Neste momento é gerado um Aceite Preliminar da Ordem de Serviço. Segundo o 

PrATIco [SYNERGIA, 2006] a Ordem de Serviço deve ser recebida verificando sua execução 

conforme o ANS.  Eventuais divergências podem ser solucionadas com o auxilio de 

arbitragem. Se o Contratado não atender aos itens do ANS, a Administração Pública deve 

aplicar as penalidades previamente estabelecidas no contrato.  

 

O procedimento recomendado pelo PrATIco [SYNERGIA, 2005] para receber a OS: 

• Avaliar os resultados do serviço, observando se as medidas do ANS atingiram as 

respectivas metas para aprovação;  

• Caso sejam encontradas não conformidades, estas devem ser reportadas ao 

Contratado, que precisa resolvê-las, independentemente das penalidades previstas. 

Devem-se prever sanções caso não se chegue a um acordo com o Contratado a 

respeito do cumprimento do contrato. O caso mais grave é o rompimento do contrato; 

• Durante o aceite, é importante verificar se o ANS é adequado, avaliando se houve 

problemas que não foram cobertos por algum item do acordo. Além disso, é 

importante avaliar se o prazo foi suficiente para o atendimento dos níveis de qualidade 

esperados. Os resultados dessas avaliações devem ser considerados na emissão das 

próximas Ordens de Serviço. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]:   

Mon-t2 Trocar informação sobre o progresso técnico;   

Mon-t4 Monitorar a aquisição. 

 

eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006]: 
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Mgt02 Performance Monitoring: Establish and implement procedures to monitor and verify 

that service commitments are being met. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]:  

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 33. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no 

Acordo de Níveis de Serviço, quando houver, previamente definido no ato convocatório e 

pactuado pelas partes. 

§ 1º O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 

b. Atestar para Fins de Pagamento 

 

Na contratação pública o ateste para pagar passa por duas fases: uma atestação técnica 

e uma atestação administrativa. Na primeira fase a AP, representada pelo Gestor do Contrato, 

verifica se o que se está recebendo é o que foi contratado. Na segunda fase é verificado o 

cumprimento das diversas obrigações do Contratado, sob a ótica fiscal, trabalhista, entre 

outras. O objetivo é então atestar tecnicamente o atendimento às exigências da Ordem de 

Serviço - OS para, após o ateste administrativo, pagar pelo serviço executado. 

 

A Lei nº 8.666/1993 comanda que se deve verificar o atendimento às exigências da OS 

bem como às questões administrativas da relação contratual. A lei também regula o prazo para 

emitir o Termo Circunstanciado de Aceitação Provisória (atestação técnica) como sendo de 15 

dias, após comunicação por escrito da contratada. 
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O QRN [TICONTROLE, 2007] detalha o procedimento de ateste, em suas duas 

etapas, como sendo: 

 

Atestação Técnica, onde o Gestor do Contrato deve verificar: 

• Se os serviços executados são somente aqueles previstos no instrumento contratual; 

• Se os níveis de serviço acordados estão sendo cumpridos; 

• Se a qualidade dos serviços prestados está compatível com o exigido pelo contrato ou 

pela proposta técnica da contratada; 

• Se os procedimentos de segurança da informação são adequadamente atendidos. 

 

Atestação Administrativa, onde a Equipe Administrativa deve verificar: 

• Aspectos trabalhistas, tais como: regularidade no recolhimento dos encargos 

trabalhistas e previdenciários; presença do preposto do contratado e inexistência de 

subordinação direta ou de pessoalidade/habitualidade indevida; inexistência de desvio 

de função dos empregados do contratado; inexistência de qualquer tipo de ingerência 

administrativa da Administração sobre o contratado; 

• Aspectos fiscais, como a regularidade cadastral junto à Fazenda Pública; 

• Manutenção das condições habilitatórias e técnicas obrigatórias ou pontuadas, e 

cumprimento da proposta técnica; 

• Atendimento aos normativos internos; 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]:   

Mon-t3 Revisar o desempenho do fornecedor;  

Mon-t4 Monitorar a aquisição. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]:  

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado; 



75 
 

 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 34. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for 

o caso: 

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

VI - a satisfação do público usuário. 

 

c. Identificar Possíveis Desvios e Encaminhar Demandas de Correção 

 

O Gestor do Contrato, com o apoio do Requisitante do Serviço e da Área de TI, deve 

corrigir desvios na execução da Ordem de Serviço (OS) segundo o Acordo de Nível de 

Serviço (ANS).  Não sendo realizado o serviço da OS, segundo o ANS, deve ser registrada a 

ocorrência e não sendo o desvio passível de sanção, uma demanda formal de correção deve 

ser efetuada.   

 

Os procedimentos para esta tarefa são: 

• Julgar o desvio de execução segundo o Acordo de Nível de Serviço (ANS); 

• Não sendo caso para sanção, solicitar Demanda de Correção; 

• Solucionar eventuais divergências com o auxilio de arbitragem; 

• Efetuar registro de ocorrência no projeto para fins de prova. 
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Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t4 Monitorar a aquisição;  

Mon-t6 Acompanhar problemas. 

 

eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006]: 

Mgt05 Problem & Incident Monitoring: Participate in problem and incident monitoring and 

resolution. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

III - fiscalizar-lhes a execução; 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 

na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato... 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: ... 

 

d. Encaminhar Possíveis Glosas e Sanções 

 

A relação com a AP sujeita o Contratado a ser penalizado pelo seu descumprimento 

contratual ou por prejuízos de qualquer origem de sua responsabilidade. Além da previsão 

legal o Edital e o Termo de Referência ou Projeto Básico reforçam esta sujeição, que será 

registrada por Termo Circunstanciado de Glosa e Sanção. 

 

O QRN [TICONTROLE, 2007] esclarece que cabem ao Gestor do Contrato as 

seguintes instruções básicas: 
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• Propor sanção quando houver descumprimento contratual ou prejuízos de qualquer 

origem de responsabilidade do Contratado; 

• Realizar a mensuração dos serviços prestados e a proposição de glosa, relativa ao 

pagamento global ou parcela, em razão de insuficiência na medição, segundo as regras 

estabelecidas em contrato. 

 

E para tanto o seguinte procedimento deve ser seguido, segundo o QRN 

[TICONTROLE, 2007]: 

• Mensurar o serviço prestado (OS); 

• Verificar adequação ao ANS; 

• Propor glosa e sanção por desvio, segundo o Contrato; 

• Buscar arbitragem no caso de divergência com o Contratado. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t4 Monitorar a aquisição. 

 

Lei 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

... 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 33. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no 

Acordo de Níveis de Serviço, quando houver, previamente definido no ato convocatório e 

pactuado pelas partes. 

... 

§ 2º O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços 

para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 

verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 
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Art. 34, § 4º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

e. Verificar Aderência às Normas do Contrato 

 

O contrato decorrente do processo licitatório é lei entre as partes, e também é sujeito a 

fiscalização por órgãos de controle interno e externo, assim durante a execução do contrato 

este deve ser analisado criticamente quanto a sua aderência. 

 

Os órgãos de controle podem ser internos, como suas controladorias internas, ou com 

autuação ao próprio poder como por exemplos suas controladorias gerais. O controle externo 

é o exercido pelos Tribunais de Contas ou pelo Tribunal de Contas da União14. 

 

Segundo o QRN [TICONTROLE, 2007] deve o Gestor do Contrato com o apoio do 

Requisitante do Serviço, apoiado pela Área de TI e pela Equipe Administrativa: 

 

• Avaliar se as obrigações da contratada e da contratante estão conforme as 

necessidades do processo de aquisição descrita no ANS, registrada no Contrato e no 

Termo de Referência ou Projeto Básico; 

• Determinar os motivos de não-conformidades; 

• Registrar lições aprendidas de modo a aperfeiçoar o processo de aquisição de serviços. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t3 Revisar o desempenho do fornecedor;  

Mon-t4 Monitorar a aquisição.  

                                                           
14 O Tribunal de Contas é um órgão autônomo, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o controle externo, 
fiscalizando os gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo. Além de estar sujeito ao 
controle externo, cada Poder tem a responsabilidade de manter um sistema de controle interno. E, por sua vez, 
apesar de ser um tribunal, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Fonte: 
http://www.controlepublico.org.br/index.php/controle-social/como-funciona-o-controle-externo. 
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Lei 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

... 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-

lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 34, § 4º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

f. Verificar a Manutenção da Necessidade, Economicidade e Oportunidade da 

Contratação 

 

Esta tarefa objetiva verificar se o contrato mantém, no decorrer de sua execução, a 

vantajosidade para a Administração. 

 

O QRN [TICONTROLE, 2007] recomenda ao Gestor do Contrato verificar se a 

contratação atende as seguintes instruções básicas: 

• Atende ao objeto contratual (eficácia); 

• Consome a menor quantidade possível de recursos (eficiência); 

• Atende integralmente à legislação em vigor (legalidade); 
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• Atinge os objetivos da contratação e contribui para a obtenção dos benefícios 

pretendidos (efetividade); 

• Promove o melhor balanço custo x benefício possível, considerado o contexto em que 

se insere (economicidade). 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t4 Monitorar a aquisição. 

 

eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006]: 

Mgt03 Financial Management: Establish and implement procedures for financial management 

of the sourced services. 

Mgt10 Service Value Analysis: Establish and implement procedures for performing value 

analysis of the sourced service. 

 

CF/1988 [BRASIL, 1988]: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 

Art. 74, I e II. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas 

no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
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Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]:  

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

... 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

 

g. Verificar a Manutenção das Condições Classificatórias, Pontuadas e da Habilitação 

Técnica 

 

Nesta tarefa o Gestor do Contrato, com o apoio do Requisitante do Serviço, da Área de 

TI e da Equipe Administrativa, deve verificar se o Contratado mantém, no decorrer da 

execução do Contrato, as condições classificatórias, pontuadas e a habilitação técnica. Para 

tanto deve avaliar, segundo o QRN [TICONTROLE, 2007]: 

• O desempenho do Contratado e compará-lo aos critérios de seleção utilizados; 

• Se os critérios de seleção utilizados foram realmente eficazes em relação ao 

desempenho do Contratado; 

• Se os resultados esperados com a exigência de cada critério foram os resultados 

obtidos no projeto. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t3 Revisar o desempenho do fornecedor;  

Mon-t4 Monitorar a aquisição; 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

Art.55, XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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h. Manter o Plano de Sustentação 

 

O Plano de sustentação, elaborado na fase de Planejamento da Contratação (fora do 

escopo deste trabalho), objetiva acompanhar aspectos críticos do contrato e minimizar riscos. 

Durante a execução do contrato, o plano deve ser acompanhado para apoiar sua plena 

execução e preparar as ações de sua transição. 

 

O Art 13, da IN nº 4/2008, define o responsável pelo Plano de Sustentação como 

sendo a Área de Tecnologia da Informação - TI, com o apoio do Requisitante do Serviço. A 

abrangência deste Plano deve ser: 

• Segurança da informação; 

• Recursos materiais e humanos; 

• Transferência de conhecimento; 

• Transição contratual; 

• Continuidade dos serviços em eventual interrupção contratual. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t2 Trocar informações sobre o progresso técnico;  

Mon-t4 Monitorar a aquisição. 

 

eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006]: 

Knw04 Lessons Learned: Analyze and use knowledge gained from sourcing activities. 

Knw05 Share knowledge: establish and implement procedures to share knowledge among 

stakeholders. 

Mgt06 Service Delivery Change Management: Participate in change management activities. 

Mgt07 Service Change Management: Establish and implement procedures to manage 

modifications to services. 

Mgt11 Continuation Decision: Establish and implement procedures for making decisions 

about continuing the sourced service. 

Thr02 Organizational Risk Management: Establish and implement procedures to manage risks 

across multiple sourced services and service providers. 
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i. Comunicar a Proximidade do Término do Contrato 

 

Objetivo desta tarefa é a de informar a sociedade, as autoridades administrativas e 

agentes políticos da proximidade do término do Contrato. 

 

Esta ação confere transparência, bem como publicidade ao procedimento licitatório. 

Também é considerada um critério de boa gestão pelo Instrumento para Avaliação da Gestão 

Pública (Gespública) [BRASIL, 2008c], do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

nos quesitos: Imagem e conhecimento mútuo, Interação com a sociedade e Resultados 

relativos a interação com a sociedade. 

 

Referências complementares: 

 

Instrumento para Avaliação da Gestão Pública – Gespública [BRASIL, 2008c]: 

4.2 Ética e controle social: Este item examina a implementação de processos gerenciais os 

quais têm por objetivo o incentivo à participação da sociedade no controle das atividades da 

organização, estimulando a transparência e o comportamento ético. 

 

IN nº 04/2008 [BRASIL, 2008b]: 

 Art. 20, III, i) comunicação às autoridades competentes sobre a proximidade do término do 

contrato, com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência; 

 
j. Manter Registros de Aditivos 

 

O Gestor do Contrato deverá registrar todo aditivo ao Contrato, mantendo a 

transparência do procedimento licitatório.  Também deve ser registrada a motivação para o 

aditivo contratual, bem como da documentação que o suporta. Este cuidado também é 

necessário para fins de prova quando de auditorias de controle interno ou externo. 

 

Referências complementares: 

 

Decreto n° 2.271/1997 [BRASIL, 1997]: 
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Art. 7º. Os órgãos e entidades contratantes divulgarão ou manterão em local visível e 

acessível ao público, listagem mensalmente atualizada dos contratos firmados, indicando a 

contratada, o objeto, valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato 

de prestação de serviços. 

 

Lei nº 9.755/1998 [BRASIL, 1998b]: 

Art. 1º. O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede de computadores Internet, 

com o título "contas públicas", para divulgação dos seguintes dados e informações: [...] V – os 

resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as comunicações ratificadas pela 

autoridade superior (caput do art. 26, parágrafo único do art. 61, § 3º do art. 62, arts. 116, 117, 

119, 123 e 124 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993); 

 

k. Encaminhar Eventuais Pedidos de Modificação Contratual 

 

Em serviços de maior escopo podem surgir demandas não previstas ou modificações 

de requisitos. Desta forma, em circunstâncias especiais, o termo contratual pode ser alterado. 

 

Esta tarefa deve gerar a seguinte documentação: 

• Termo Circunstanciado de Aditivo Contratual; 

• Registro de Lições Aprendidas; 

• Registro de Ocorrências do Contrato. 

 

Aqui o que se pretende é registrar a motivação para o Aditivo, bem como o 

aprendizado com o processo, visando sua melhoria. 

 

Ao se encaminhar um eventual pedido de modificação contratual, o QRN 

[TICONTROLE, 2007] faz as seguintes recomendações: 

• Imutabilidade da essência do objeto; 

• Limite de aumento do valor do contrato restrito a 25% do valor, admitida 

excepcionalidade acima desse valor; 

• Não pode haver alteração dos elementos técnicos da execução sem o correspondente 

reflexo sobre o valor da contratação, para cima ou para baixo; 
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• Em contratos que reflitam a variação cambial, deve-se solicitar redução de valores 

contratuais quando ocorre a valorização da moeda nacional. 

 

 
Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t2 Trocar informações sobre o progresso técnico;  

Mon-t5 Obter acordo quanto às alterações. 

 

eSCM-CL v1.1 [ITSqc, 2006]: 

Mgt04  Agreement Management: Establish and implement procedures for management of 

agreements governing the sourced services. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

Art.57, § 1º e §2º: 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro... 

§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 30. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, podendo, quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto no ato 

convocatório, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 
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§ 1º O prazo mínimo previsto para início da prestação de serviço continuado com dedicação 

exclusiva dos trabalhadores da contratada deverá ser o suficiente de modo a possibilitar a 

preparação do prestador para o fiel cumprimento do contrato. 

§ 2º Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de 

mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, 

visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração. 

§ 3º A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida 

mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria 

jurídica do órgão ou entidade contratante. 

Art. 34, § 1º O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

l. Manter Registros Históricos de Ocorrências na Execução do Contrato 

 

Nesta tarefa o Gestor do Contrato deverá: 

• Manter o histórico das ocorrências na execução do projeto, para fins de prova e de 

aprendizagem contínua; 

• Registrar, em ordem cronológica, toda ocorrência na execução do contrato; 

• Comunicar o registro aos atores envolvidos nas ocorrências. 

 

Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t2 Trocar informações sobre o progresso técnico. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 
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Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-

lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

 

IV.  Encerramento e transição contratual 

 

Nesta atividade o processo deve sofrer uma análise crítica para que se produza um 

conjunto de lições aprendidas, de modo a realimentar o processo de aquisição de serviços da 

Administração Pública.  

 

Diversos cuidados devem ser tomados no encerramento do contrato. São cuidados de 

natureza material, como devolução de equipamentos cedidos, e também de natureza legal, 

como o encerramento de contas de despesas.  

 

Segundo o Quadro Referencial Normativo [TICONTROLE, 2007], o encerramento do 

contrato deve ser executado quando: 

• O Contratado cumpriu suas obrigações e o produto resultante da prestação do serviço 

foi entregue com sucesso; 

• O Contratado ou a Administração Pública não cumpriu com suas obrigações e decidiu-

se por rescindir o contrato; 

• Ocorreu acordo mútuo sobre a rescisão, antes da entrega do produto resultante da 

prestação do serviço. 

 

A fase do encerramento do contrato se destina à execução de procedimentos 

específicos que assegurem: 

• Que haja continuidade de serviços durante a fase de encerramento, quando se tratar de 

serviços contínuos ou de substituição de contratado; 

• O adequado tratamento dos aspectos legais da contratação; 

• A adequada transferência de recursos, conforme os procedimentos pré-estabelecidos; 

• A adequada transferência de pessoas, conforme os procedimentos pré-estabelecidos; 
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• A adequada transferência de conhecimento, conforme os procedimentos pré-

estabelecidos. 

 

A Figura 4.5 mostra o fluxo desta atividade. 

 

 

 
Figura 4.5: Tarefa da atividade de Encerramento e transição contratual 

 

a. Seguir Plano de Sustentação 

 

O Plano de Sustentação instruirá a transição e fechamento do contrato ao final da 

execução. É tarefa de responsabilidade do Gestor do Contrato com o apoio do Requisitante do 

Serviço. 

 

As instruções básicas, segundo a IN nº 4/2008, são de que o Plano de Sustentação 

guiará o fechamento e a transição do Contrato, especialmente em: 

• Segurança da informação; 

• Recursos materiais e humanos; 

• Transferência de conhecimento; 

• Transição contratual; 

• Continuidade dos serviços em eventual interrupção contratual. 
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Referências complementares: 

 

MPS.BR - Guia de Aquisição 2009 [SOFTEX, 2009]: 

Mon-t2 Trocar informações sobre o progresso técnico; 

Mon-t4 Monitorar a aquisição. 

 

[eSCM-CL  v1.1]: 

Cmp02 Service Continuity: Establish and implement procedures to ensure the continuity of 

service during Completion. 

Cmp03 Resources Transfer from Service Provider: Ensure that resource transfer during 

Completion is managed according to documented procedures. 

Cmp05 Knowledge Transfer from Service Provider: Ensure that knowledge transfer during 

Completion is managed according to documented procedures. 

Knw04  Lessons Learned: Analyze and use knowledge gained from sourcing activities. 

Knw05  Share knowledge: establish and implement procedures to share knowledge among 

stakeholders. 

Mgt06 Service Delivery Change Management: Participate in change management activities. 

Mgt07  Service Change Management: Establish and implement procedures to manage 

modifications to services. 

 

Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

IN nº 2/2008 [BRASIL, 2008a]: 

Art. 12. O órgão ou entidade contratante, na contratação de serviços de natureza intelectual ou 

estratégicos, deverá estabelecer a obrigação da contratada de promover a transição contratual 

com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo 
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exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará 

a execução dos serviços. 

 

4.3. Considerações Finais 

 

O processo de aquisição de serviços de software proposto neste capítulo segue as 

diretrizes dadas pela IN nº 4/2008 e oferece ao Gestor do Contrato um guia referenciado pelas 

melhores práticas de modelos da literatura técnica e acadêmica, por trabalhos relacionados, 

bem como pelo referencial legal consultado. Esta versão já se encontra validada pelos 

gestores públicos com experiência em aquisição de TI. É dirigido diretamente para uso na 

Administração Pública e para aqueles que adquirem segundo os ditames da Lei nº 8.666/1993. 

Este modelo de processo poderá ser um guia que poderá ajudar a diminuir os riscos de 

insucesso, em uma área onde o volume de serviços e de valores envolvidos é grande, assim 

como o de aquisições fracassadas, técnica ou legalmente [BRASIL, 2006]. 

 

Foi desenvolvido um guia on-line descrevendo em navegação por hipertextos o 

processo proposto. Foi usado o framework EPF Composer que permite descrever o processo e 

publicar o resultado. O Print Screen do guia e o questionário on-line estão disponíveis nos 

apêndices. A validação deste processo foi feita por consulta a especialistas através de 

questionários via web, cuja análise crítica é conduzida no Capítulo 5. 
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5. ANÁLISE CRÍTICA 
 

Este capítulo apresenta uma análise qualitativa da proposta desenvolvida sob forma de 

um processo para desenvolvimento da fase de gerenciamento do contrato na aquisição de 

serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública. Neste processo a definição 

de suas atividades e as tarefas tem como principal referência a Instrução Normativa nº 4/2008 

[BRASIL, 2008b]. Esta análise crítica busca validar o processo proposto, consultando a 

comunidade de gestores públicos de TI. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

 

• Seção 5.1 Introdução: Apresenta uma breve introdução sobre a avaliação do trabalho; 

 

• Seção 5.2 Análise dos Resultados Obtidos na Avaliação do Processo: Apresenta uma 

análise crítica dos resultados da avaliação; 

 

• Seção 5.3 Observações Gerais: Apresenta as principais considerações e sugestões 

fornecidas pelos gestores de TI que responderam esta avaliação; 

 

• Seção 5.4 Considerações Finais: Apresenta um sumário das conclusões obtidas com a 

análise crítica.   

 

5.1.  Introdução 

 

O processo proposto seria idealmente validado através de sua aplicação em uma aquisição 

real. Porém a licitação a qual o autor teria condições de aplicar o processo entrou em um 

processo de disputa judicial devido a recursos administrativos impetrados pelos licitantes. 

Com este atraso não haveria tempo hábil para, no prazo para defesa deste trabalho, obter um 

ciclo completo do processo de gerenciamento do contrato. 
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Foi adotada então uma pré-avaliação do processo desenvolvida através de um ciclo de 

entrevistas preliminares e validação final através de questionário on-line aplicado a gestores 

públicos com experiência em aquisição de serviços de TI. O processo de gerenciamento da 

fase de execução do contrato também foi disponibilizado on-line para os respondentes. A 

primeira versão deste processo foi publicada em 15/06/2009, tendo sua última atualização em 

03/08/2009. Este capítulo analisa criticamente o resultado desta validação.   

  

5.2.  Análise dos Resultados Obtidos na Avaliação do Processo 

 

Nas subseções a seguir, é apresentada uma análise crítica dos resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários a uma amostra de 17 respondentes. 

Os questionários foram desenvolvidos em duas etapas. A primeira buscou conhecer a 

organização contratante de serviços de TI e de seu profissional consultado. A segunda etapa 

buscou a opinião do profissional consultado como especialista sobre o processo proposto. 

 
 

4.2.1. Perfil da Entidade 

 

Esta seção busca conhecer o perfil da organização contratante do serviço de TI. Foram 

desenvolvidas cinco questões que objetivaram conhecer: 

• Situação da organização na Administração Pública; 

• Sua experiência em licitações públicas; 

• A área envolvida com as licitações;  

• A utilização de modelos de referência para a gestão. 

Resultados: 

1) A qual Poder da União a Organização Contratante pertence? 

Pode-se observar pela Figura 5.1 que a maioria respondente pertence ao Poder Executivo. 

Este resultado seria esperado, pois a máquina administrativa é maior neste Poder. É digno de 
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nota que houve participação de todos os Poderes, inclusive de instituições de controle como 

Tribunais de Contas.  

 

 

Figura 5.1 A qual Poder da União a Organização Contratante pertence? 

 

2) Em que esfera político-administrativa? 

As organizações públicas consultadas são em sua maioria estaduais, conforme mostra a Figura 

5.2. Na organização político-administrativa brasileira o número de municípios é a maioria 

esmagadora. Este fato não se reflete no resultado por dois motivos: são poucos os municípios 

que têm um setor de TI estruturado, e talvez o mais impactante, o fato do pesquisador 

pertencer à estrutura de governo estadual, e desta forma o direcionamento para especialistas 

de sua rede de relacionamentos.  

 

Figura 5.2 Em que esfera político-administrativa? 
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3) Qual a quantidade de licitações realizadas nos últimos cinco anos que envolveram 
contratação de serviços de TI? 

Um bom resultado obtido nesta questão é o fato de que as organizações são experientes em 
contratação de serviços de TI. A Figura 5.3 mostra que a grande maioria realizou mais de 
cinco licitações nos últimos cinco anos.  

 

Figura 5.3 Qual a quantidade de licitações realizadas nos últimos cinco anos que envolveram 
contratação de serviços de TI? 

 

4) Qual a Área do Setor envolvido com a contratação de serviços de TI? 

Esta questão buscou verificar a cargo de qual setor fica a responsabilidade da gestão desta 
contratação. Estas áreas são definidas como principais envolvidas no processo de aquisição de 
serviços de TI, no modelo legal. A Área de TI foi maioria absoluta, mais uma vez 
possibilitando uma boa qualidade nas avaliações do processo, conforme a Figura 5.4. Um 
respondente reportou outra área como sendo ‘controle’. 

 

Figura 5.4 Qual a Área do Setor envolvido com a contratação de serviços de TI? 

 

5) Que modelo de referência para a gestão sua Organização adota? 

Aqui se buscou, através de uma questão aberta, saber que modelos de referência para a gestão 
as organizações respondentes estão adotando. É interessante observar, na Figura 5.5,  que há 
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predominância para o uso do ITIL15 (no item outro, um respondente citou “buscando chegar 
ao ITIL pleno”). Talvez uma explicação seja a orientação de atendimento a serviços (service 
support) prestado pelos setores de TI nas organizações públicas. 

 

Figura 5.5 Que modelo de referência para a gestão sua Organização adota? 

 

 

4.2.2. Perfil do entrevistado 

 

Esta seção busca conhecer o perfil do profissional envolvido com a contratação do serviço de 

TI.  

1) Qual o seu papel na Organização, em relação à Aquisição de Software? 

Nesta questão se buscou conhecer o perfil do respondente, segundo papéis relativos à 

aquisição propostos pelo MPS.BR. O perfil mostrado na Figura 5.6 mostra um afastamento de 

papéis um pouco mais ligados ao planejamento (Preparação da aquisição / seleção de 

fornecedor) e uma aproximação da execução do contrato (monitoração do fornecedor / 

aceitação pelo cliente). Isto mostra um bom perfil para análise do processo proposto que tem 

foco na execução do contrato.  

Um dos respondentes definiu seu perfil em Outro: “Coordenação do Grupo de Gestores de TI 

que decide sobre os principais investimentos em TI”, um perfil que pode ter contribuído com 

muita experiência para o processo proposto. 

                                                           
15 ITIL: Information Technology Infrastructure Library é uma biblioteca de boas práticas nos serviços de 
tecnologia da informação (TI). 
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Figura 5.6 Qual o seu papel na Organização, em relação à Aquisição de Software? 

 

2) Qual seu nível de conhecimento em Modelos de Processos de Aquisição (CMMI - 

ACQ, MPS-BR - Aquisição, etc.)? 

Esta questão procurou conhecer o nível de conhecimento do respondente em modelos de 

aquisição. Alguns de seus pontos poderiam ser melhorados: a modéstia pode ter levado o 

respondente a não optar pelo ‘Grande’ nível de conhecimento. Outro ponto foi a citação de 

modelos exemplificativos (CMMI, MPS.BR) podendo ter induzido ao nível de conhecimento 

nestes modelos. De qualquer forma, um pouco menos de cinqüenta por cento dos 

respondentes tem algum conhecimento em processos de aquisição, conforme a figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Qual seu nível de conhecimento em Modelos de Processos de Aquisição 
(CMMI - ACQ, MPS-BR - Aquisição, etc.)? 
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3) Caso você tenha algum nível de conhecimento em relação à questão anterior, por 

favor, cite em que modelo(s): 

Uma questão aberta, relacionada com a anterior, que procurou saber em qual modelo de 

processo de aquisição o respondente tinha algum nível de conhecimento. A Figura 5.8 mostra 

que o modelo nacional MPS.BR (incluindo MPS.BR Aquisição) foi o modelo mais citado. O 

PMBOK foi citado apesar de não ser um modelo de aquisição. O modelo PrATIco 

[SYNERGIA, 2005] foi também citado, apesar de não se ter publicação de sua validação. 

 

Figura 5.8 Caso você tenha algum nível de conhecimento em relação à questão anterior, 
por favor, cite em que modelo(s) 

 

4) Tempo de experiência em Aquisição: 

Esta última questão sobre o perfil do profissional procurou saber seu tempo de experiência em 

aquisição, sendo obtida, pelo exame da Figura 5.9 uma boa distribuição em direção à vivência 

nestes processos.  
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Figura 5.9 Tempo de experiência em Aquisição 

 

As subseções a seguir correspondem ao início da segunda etapa do questionário on-

line. O seu objetivo foi o de obter a opinião técnica sobre o processo proposto por quem 

gerencia a aquisição de serviços de TI na AP.  

 

4.2.3. Apresentação da Proposta 

 

1) Como você considera a estruturação da apresentação do processo do desenvolvimento 

do contrato na aquisição de serviços de TI (Definições, templates, etc.)? 

Em sua maioria, conforme a Figura 5.10, os respondentes consideraram que a estruturação da 

apresentação do processo do desenvolvimento do contrato na aquisição de serviços de TI está 

completa. Aqueles que consideram que o processo deve melhorar citaram: 

• “Completar a pasta artefatos com os demais produtos ou criar subpasta para os 

artefatos de menor relevância.”  

Comentário: O respondente observou que os templates menos relevantes ou de concepção 

mais simples não foram anexados ao processo. O que se optou aqui foi de elaborar o 

documento em uma instanciação do processo.  

• “Definir o processo com mais detalhes e de maneira estruturada. Não há templates.”  
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Comentário: Esta resposta talvez se deva a uma ‘navegação’ incompleta no web site do 

processo. 

 

Figura 5.10 Como você considera a estruturação da apresentação do processo do 
desenvolvimento do contrato na aquisição de serviços de TI (Definições, templates, etc.)? 

 

4.2.4. Atividades do Processo Desenvolvido 

 

1) Como você considera a descrição das atividades para a fase do Gerenciamento do 

Contrato: 

A Figura 5.11 mostra que, em sua maioria, os respondentes consideraram que a descrição das 

atividades para a fase do Gerenciamento do Contrato está completa. Entre aqueles que 

consideram que o processo deve melhorar houve a seguinte citação: 

• “O encaminhamento de demandas poderia ter um nome como "gerenciamento de 

demandas" como o intuito de ser uma área mais ampla e permitir que se tenha a cada 

momento um pool de demandas classificadas como atendida, em atendimento e 

aguardando solução. Além de muito importante esse controle, iria ajudar bastante no 

controle do andamento do contrato.”   

Comentário: O encaminhamento de demandas está no nível de atividade da fase de 

gerenciamento do contrato, portanto já tem demanda de área ampla. A mudança para 

gerenciamento de demandas iria gerar um conflito com a fase a qual a atividade pertence. O 

produto de trabalho ‘Registro do status do progresso’, saída desta fase, pode com ajustes no 

template refletir a classificação do pool de demandas.  
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Figura 5.11 Como você considera a descrição das atividades para a fase do 
Gerenciamento do Contrato 

 

4.2.5. Tarefas das Atividades do Processo Desenvolvido 

 

1) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Iniciação do Contrato: 

Em sua maioria os respondentes consideraram que a descrição das tarefas para a atividade 

Iniciação do Contrato está completa, como visto na Figura 5.12. Entre aqueles que 

consideram que o processo deve melhorar ocorreram as seguintes citações: 

• “Plano de inserção condicional no fluxograma, mas obrigatório como entrada da 

reunião inicial.” 

Comentário: Inconsistência corrigida no processo: o ‘Plano de Inserção’ passa a ser entrada 

opcional na tarefa ‘realizar reunião inicial’.  

• “Incluiria na atividade "iniciação do contrato" uma atividade onde seriam definidos ou 

informados os processos de trabalho da contratante, o que se espera da contratada, os 

procedimentos que serão utilizados para averiguar a qualidade, as métricas que serão 

utilizadas, etc. Resumidamente definir a forma de trabalho, o que se espera da 

contratada e como esta será avaliada.” 

Comentário: A tarefa ‘Realizar reunião inicial’ tem como documentos de ‘entradas 

obrigatórias’: Contrato, Edital, Registro de apoio às reuniões, Termo de Referência ou Projeto 

Básico e Termos da proposta vencedora. O que se objetiva nesta reunião é exatamente 

0

2

4

6

8

10

Completa Incompleta Inconsistente Não sei



101 
 

 

“Verificar a compreensão do objetivo, do objeto, do modelo de prestação de serviços, do 

modelo de gestão, das obrigações e das penalidades” 

 

Figura 5.12 Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Iniciação do Contrato 

 

2) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Encaminhamento de 

Demandas do Contrato: 

Em sua maioria os respondentes consideraram que a descrição das tarefas para a atividade 

Encaminhamento de Demandas do Contrato está completa, conforme a Figura 5.13. Entre 

aqueles que consideram que o processo deve melhorar ocorreram as seguintes citações: 

• “OS é uma entrada da tarefa, sendo saída apenas OS assinada, não demonstrando 

assim a tarefa de criação da OS. Quebrar a tarefa em mais de uma talvez ilustre melhor 

o processo.”  

Comentário: A tarefa foi modificada no processo.  Foi criada uma tarefa ‘Emitir OS’ como 

pré-requisito da tarefa ‘Encaminhar Demandas’.  

• “Incluiria uma análise de viabilidade da nova demanda, onde seria avaliada a 

adequação no alcance do objetivo do projeto, a viabilidade financeira, adequação ao 

escopo, etc..” 

Comentário: Nesta atividade há uma recomendação de ‘negociar a OS, buscando garantir que 

o Contratado entenda corretamente a mesma e faça uma avaliação crítica da viabilidade de 

executá-la, o que culmina com a emissão de uma proposta baseada em estimativas mais 

confiáveis’. Também há a recomendação ‘os critérios de aferição de resultados deverão ser 

preferencialmente dispostos na forma de Acordos de Nível de Serviços’. Ou seja, a OS deve 
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estar associada a um ANS de forma que a demanda tenha sido planejada de forma a ser viável 

e permitir o alcance de objetivos.  

 

Figura 5.13 Como você considera a descrição das tarefas para a atividade 
Encaminhamento de Demandas do Contrato 

 

3) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Monitoramento da 
Execução do Contrato: 

A Figura 5.14 mostra que, em sua maioria, os respondentes consideraram que a descrição das 

tarefas para a atividade Monitoramento da Execução do Contrato está completa. Entre aqueles 

que consideram que o processo deve melhorar houve a seguinte citação: 

• “Seguem algumas observações: 

1. Durante o contrato pode haver mudanças de requisitos que devem ser 

gerenciadas, para isso é importante manter um histórico das solicitações de 

mudança, que é diferente das mudanças contratuais que geralmente implicam 

em mudança de escopo; 

2. Outra questão a meu ver importante é a realização de auditorias no serviço 

prestado para averiguar adequação e aderência aos processos definidos; 

3. Não compreendi o intuito da atividade "atestar para fins de pagamento" como 

atividade macro de outras três, a meu ver ela seria uma conseqüência da 

demanda ter sido atendida dentro das especificações, podendo haver uma 

atividade de gerenciamento de pagamento para controlar o pagamento das OS 

atendidas dentro das especificações.” 
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Comentários: 

1. O processo tem diversos artefatos, e entre eles o ‘Registro de Lições Aprendidas’, 

o ‘Registro de Ocorrências do Contrato’ e o ‘ Relatório de análise crítica de 

aderência ao contrato’, que não só mantêm um histórico das solicitações de 

mudança, como produzem um registro de aprendizado para futuras contratações; 

2. A tarefa ‘Verificar a aderência às normas do contrato’, realizada durante a 

execução do contrato, analisa criticamente o mesmo quanto à aderência. Esta tarefa 

tem como saídas o ‘Registro de ocorrências do contrato’ e o ‘ Relatório de análise 

crítica de aderência ao contrato’. 

3. A tarefa ‘Atestar para fins de pagamento’ corresponde à atestação técnica, a cargo 

do gestor do contrato. Este ateste é condição para a equipe administrativa possa 

atestar administrativamente quanto ao cumprimento de outras obrigações, tais 

como trabalhistas ou tributárias.  

 

Figura 5.14 Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Monitoramento 
da execução do Contrato 

 

4) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Encerramento e 
transição contratual: 

Em sua maioria, como mostra a figura 5.15, os respondentes consideraram que a descrição das 

tarefas para a atividade Monitoramento da Execução do Contrato está completa. Entre aqueles 

que consideram que o processo deve melhorar houve a seguinte citação: 

• “Plano de sustentação mais coerente como sendo entrada da atividade e não saída, já 
que foi elaborado na fase de planejamento e atualizado durante o monitoramento.”  
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Comentário: A tarefa foi modificada para que o ‘Plano de sustentação’ constasse como saída 
da tarefa. Esta tarefa atualiza o plano, assim este artefato é entrada e saída obrigatórias. 

 

Figura 5.15 Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Encerramento 
e transição contratual 

 

5) Você considera que o processo pode ser um referencial para ser utilizado no 
gerenciamento da execução do contrato no processo de aquisição de serviços de TI na 
Administração Pública? 

A maioria absoluta dos respondentes considerou que o processo pode ser adotado como um 
referencial par uso no serviço público, conforme mostra a Figura 5.16. Houve uma resposta 
considerando que pode ser usado parcialmente e uma que não poderia. Porém este caso 
negativo não se reafirmou na questão aberta seguinte onde se buscou opiniões gerais 
positivas, de melhoria e negativas. 

 

Figura 5.16 Você considera que o processo pode ser um referencial para ser utilizado no 
gerenciamento da execução do contrato no processo de aquisição de serviços de TI na 
Administração Pública? 
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6) Que observações gerais (positivas, negativas ou de melhorias) você faria sobre o 
processo proposto, sua apresentação e conteúdo? 

 Abaixo estão transcritas observações gerais sobre o processo proposto feitas pelos 
especialistas respondentes. São observações positivas sobre a utilidade do processo para o 
gestor público de TI. 

1. Este trabalho tem a virtude de servir como um guia prático para iniciantes no assunto. 
2. O processo proposto está bem formatado. A dificuldade é internalizá-lo nas atividades 

dos gestores de aquisição devido a cultura organizacional das instituições. 
3. Há necessidade de descrever as atividades de modo semelhante ao MPS.BR-

Aquisição. 
4. E-mail: Gostei da organização das atividades e tarefas e percebi que você usou 

fortemente a IN nº 4/2008. Entretanto, a IN nº 4/2008 tem oportunidades de melhoria, 
como você sabe. Percebi, por exemplo, a ausência do papel do PREPOSTO da 
contratada. Ele recebe as OSs e entrega os produtos mediante Termo de Entrega. Isso 
não está claro na IN4 e não está refletido ainda no seu processo. 

5. Na verdade é muito difícil elaborar um processo que sirva em qualquer instituição, 
visto que cada uma tem sua filosofia de trabalho, suas prioridades, etc. É muito 
importante que um processo desse tipo possa ser flexível o suficiente para que se 
possa instanciá-lo à realidade institucional de cada órgão. Talvez seja necessária uma 
definição mais clara do propósito do processo, por exemplo, fiquei na dúvida se o 
objetivo é aplicá-lo apenas aos serviços de desenvolvimento ou também a serviços 
outros (como suporte, etc.). E um último comentário é que o projeto desenvolvido é 
muito bom e talvez uma aplicação prática dele mostrasse melhor o que está adequado 
e o que pode ser ajustado. 

6. Primeiramente. Parabéns pela iniciativa do trabalho e pelo tema. Na Administração 
Pública temos muita dificuldade para conhecermos os processos que devem ser 
seguidos para determinadas atividades, em especial, as de TI que estão cada vez mais 
complexas. O trabalho assusta um pouco à primeira vista, pois parece um mundo de 
coisas que devem ser feitas. Claro que com um treinamento básico os processos 
ficariam mais claros. Como sugestão, poderia ser gravado um vídeo (3 minutos) 
explicando a IN 04/08 e o trabalho. A linguagem visual facilita o entendimento e é 
bem interessante. As suas perguntas, creio, deveriam permitir comentários adicionais a 
cada resposta, e não somente nos casos "inconsistente" ou semelhante. Creio que 
poderia aproveitar mais o conhecimento das pessoas e ajudaria a tirar conclusões 
melhores para sua dissertação. 

7. O trabalho é muito útil para o serviço público, pois está atualizado com a nova 
instrução normativa. 

8. Como todo template, leva um pouco de tempo para se acostumar a navegar e entender 
a estrutura. Depois fica facílimo. 
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5.3.  Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou uma análise crítica dos resultados da avaliação do processo para 

desenvolvimento da fase de gerenciamento do contrato na contratação de serviços de 

Tecnologia da Informação pela Administração Pública.  

Na primeira etapa do questionário de avaliação se buscou conhecer o perfil da 

Organização Contratante do serviço de TI. Foram desenvolvidas quatro questões que 

objetivaram conhecer: 

• Situação da Organização na Administração Pública; 

• A experiência em licitações públicas, 

• A área envolvida com as licitações; 

• A utilização de modelos de referência para a gestão. 

Os resultados mostraram que na amostra consultada houve uma concentração de 

organizações no poder executivo estadual, experientes em aquisição e adotantes do modelo 

ITIL, como referência para a gestão. O maior envolvimento com licitações coube à Área de 

TI.  

Também nesta primeira etapa se constatou que o profissional envolvido com a contratação 

do serviço de TI possui perfil adequado para a análise proposta. Em sua maioria possuem 

bastante tempo de experiência, bom nível de conhecimento em modelos de gestão, com 

destaque para o modelo MPS.BR. Estes profissionais também representam uma diversidade 

de atuação nas áreas envolvidas com a aquisição.  

A segunda etapa do questionário on-line teve por objetivo obter a opinião técnica sobre o 

processo proposto por quem gerencia a aquisição de serviços de TI na AP. Ficou constatado 

que o processo proposto para desenvolvimento da fase de gerenciamento do contrato na 

contratação de serviços de TI pela AP é adequado ao seu propósito e pode ser instanciado à 

realidade institucional de cada órgão. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Este capítulo descreve as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido nesta 

dissertação. Relaciona as dificuldades encontradas, propõe trabalhos futuros e realiza as 

considerações finais. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

 

• Seção 6.1 Principais Contribuições: elenca as contribuições desta dissertação para a 

comunidade acadêmica e para os gestores públicos envolvidos nos processos de 

aquisição de serviços de TI; 

 

• Seção 6.2 Dificuldades Encontradas: classifica e listas aspectos que dificultaram o 

desenvolvimento da dissertação; 

 

• Seção 6.3 Trabalhos Futuros: apresenta possíveis trabalhos que poderão contribuir 

para a melhoria do processo proposto, ou que poderão expandir sua abrangência; 

 

• Seção 6.4 Considerações Finais: conclui sobre a validação da proposta e sua aplicação. 

 

6.1.  Principais Contribuições 

 

A maior contribuição deste trabalho foi a proposta de um processo para o 

gerenciamento do contrato de aquisição de serviços de TI, ao mesmo tempo referenciado 

pelas melhores práticas e modelos, bem como ser aderente ao novo marco legal para aquisição 

na Administração Pública.  

Este modelo está disponível na Web, sendo assim um guia para uso do gestor do 

contrato em seu processo de condução do desenvolvimento dos serviços de TI. O Web site do  
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processo de desenvolvimento da fase de gerenciamento do contrato da aquisição de serviços 

de TI na AP está disponível em http://www.cin.ufpe.br/~processos/monit_aquisicao.   

6.2.  Dificuldades Encontradas 

 

As dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho podem se classificar em 

dois tipos: na obtenção das referências para aquisição de TI no setor público e na 

operacionalização da validação do processo proposto por questionários baseado em serviço 

web para o público selecionado. As principais dificuldades foram: 

• Escassez de trabalhos de aquisição no setor público e sua relação com o marco legal;  

• Inexistência de uma consolidação da legislação aplicada à aquisição pública; 

• Operacionalização do trabalho de entrevistas e de aplicação de questionários, dada a 

dificuldade de agenda com gestores públicos de TI; 

• Devido a limitações no perfil disponível no serviço web para aplicação de 

questionário, houve necessidade de sua aplicação em dois formulários. Isto gerou um 

trabalho extra para convidar os respondentes a respondê-los integralmente.  

A interpretação do texto legal sob uma ótica de um processo de engenharia também pode 

ser considerada uma dificuldade a mais. 

 

6.3.  Trabalhos Futuros 

 

Como sugestões de trabalhos futuros podem ser citadas: 

• Ampliação do processo proposto para as demais fases do modelo legal da IN nº 

4/2008 [BRASIL, 2008b]: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor; 

• Ampliação do processo para a fase de implantação do software desenvolvido, para a 

qual não há previsão na IN nº 4/2008. A Instrução Normativa exige a elaboração e 

execução de Plano de Sustentação que deverá preparar para a transição contratual;  

• Desenvolver uma variante do processo para aquisição de outros serviços de TI como, 

por exemplo, o serviço de suporte; 
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• Validação do processo em uma licitação para aquisição de serviços de TI em uma 

organização pública; 

• A automação do processo com uso de uma ferramenta de apoio baseada em workflow/ 

gestão por processos. 

Estes trabalhos futuros poderão contribuir para a melhoria do processo proposto, ou 

poderão expandir sua abrangência. Na validação do processo proposto pelos especialistas 

em aquisição pública, foi citado que a instanciação em um órgão público seria uma 

oportunidade de obtenção de melhorias.  

 

6.4. Considerações Finais 

 

Nos serviços de desenvolvimento de software são necessários métodos de 

gerenciamento de seus processos. O setor público nem sempre é bem sucedido na implantação 

destes processos, por deficiência de planejamento, por contestações na publicação do edital de 

licitação pública ou por dificuldades no gerenciamento de seus contratos. 

O processo de gerenciamento da execução do contrato de aquisição proposto segue as 

diretrizes dadas pela Instrução Normativa nº 4/2008 e é referenciado pelas melhores práticas 

de modelos da literatura técnica e acadêmica, por trabalhos relacionados, bem como pelo 

referencial legal consultado. A solução contempla fluxos de atividades, descrição de tarefas 

com instruções, artefatos, responsáveis, templates e referências. Este processo foi submetido a 

gestores de aquisição de serviços de TI na AP, em um processo de validação, que 

consideraram a solução como adequada e que pode ser uma referência na gestão da fase do 

gerenciamento do contrato. 
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SPEM é um meta

documentar, apresentar, gerenciar e representar métodos e processos de desenvolvimento.

seu modelo conceitual, o SPEM está fundamentado na idéia principal de que um processo de 

desenvolvimento de software

papéis (roles), que realizam operações, nomeadas atividades (activities), sob entidades 

concretas e tangíveis, chamadas produtos de trabalho (work product).

uma forma fácil de modelar, manter e gerenciar processos de desenvolvimento.

ele é usado pela ferramenta EPF Composer.

 

Ícone Nome 

 
Fase 

 
Atividade (Activity)

 
Tarefa (Task) 

 
Marco (Milestone)

 
Papel (Role) 

 
Produto de trabalho / 

Artefato (Work 

product) 

 

Apêndice A: Estereótipos SPEM 

SPEM é um meta-modelo que define os conceitos necessários para modelar, 

ar, apresentar, gerenciar e representar métodos e processos de desenvolvimento.

seu modelo conceitual, o SPEM está fundamentado na idéia principal de que um processo de 

software é uma colaboração entre entidades abstratas ativas, chamadas 

papéis (roles), que realizam operações, nomeadas atividades (activities), sob entidades 

concretas e tangíveis, chamadas produtos de trabalho (work product). 

modelar, manter e gerenciar processos de desenvolvimento.

usado pela ferramenta EPF Composer. A Tabela A.1 relaciona os Estereótipos SPEM.

Tabela A.1: Estereótipos SPEM 

Descrição 

Partes ou etapas de um processo. Composta por Atividades.

Atividade (Activity) Sub-etapa de uma fase. A atividade se compõe de tarefas.

Relaciona o que fazer, com quem e como.

Marco (Milestone) Ponto de referência na execução de um projeto.

Define o perfil do executante, quais tarefas e artefatos são sua 

responsabilidade. 

Produto de trabalho / 

Artefato (Work 

São as entradas ou saídas de uma tarefa.
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modelo que define os conceitos necessários para modelar, 

ar, apresentar, gerenciar e representar métodos e processos de desenvolvimento. No 

seu modelo conceitual, o SPEM está fundamentado na idéia principal de que um processo de 

é uma colaboração entre entidades abstratas ativas, chamadas 

papéis (roles), que realizam operações, nomeadas atividades (activities), sob entidades 

 O SPEM proporciona 

modelar, manter e gerenciar processos de desenvolvimento. Neste trabalho 

A Tabela A.1 relaciona os Estereótipos SPEM. 

Partes ou etapas de um processo. Composta por Atividades. 

etapa de uma fase. A atividade se compõe de tarefas. 

Relaciona o que fazer, com quem e como. 

projeto. 

Define o perfil do executante, quais tarefas e artefatos são sua 

São as entradas ou saídas de uma tarefa. 
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Apêndice B: Apresentação do Web site do processo proposto 

 

Exemplos dos documentos HTML da proposta do processo de desenvolvimento da 

fase de gerenciamento do contrato da aquisição de serviços de TI na AP, disponível em 

http://www.cin.ufpe.br/~processos/monit_aquisicao, são apresentados a seguir, nas Figuras 

B.1 e B.2: 

 

 

 

Figura B.1: Cópia da página de desenvolvimento do projeto: fases da aquisição.  
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Figura B.2: Cópia da página de desenvolvimento do projeto: exemplo de uma atividade.  
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Apêndice C: Templates de artefatos do processo proposto  

 

Neste apêndice é listado o conteúdo de oito templates dos principais artefatos solicitados 

como entradas ou saída de tarefas do processo de gestão do contrato proposto.   

 

C.1 Acordo de Nível de Serviço - ANS 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 

Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro de Acordo de Nível de Serviço - ANS.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento. 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS [IN nº 2/2008: Ajuste escrito, anexo ao 

contrato, entre o Contratado e o Órgão Contratante, que define, em bases 

compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis 

esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 

pagamento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro.] 
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Acordo de Nível de Serviço – ANS 

[Documento que registra os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e 

respectivas adequações de pagamento.] 

 

Nº + Título do Indicador que será utilizado 

Item Descrição 

Finalidade  

Meta a cumprir  

Instrumento de medição  

Forma de acompanhamento  

Periodicidade  

Mecanismo de Cálculo  

Início de Vigência  

Faixas de ajuste no pagamento  

Sanções  

Observações  
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C.2 Registro do Status do Progresso 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 

Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro da evolução do contrato, mostrando a 

situação do contrato quanto a custo, prazo e requisitos atendidos.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro.] 

 

Registros de Status 

[Documento que registra, em uma determinada data, a situação do projeto de 

aquisição no que diz respeito a custo, prazo e requisitos atendidos.] 
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<1º Registro> 

Data  

Custo  

Prazo  

Requisitos atendidos  

 

 
<2º Registro> 

Data  

Custo  

Prazo  

Requisitos atendidos  
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C.3 Plano de Inserção 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 

Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é registrar o planejamento da preparação do ambiente 

para o acolhimento do Fornecedor e proporcionar o seu treinamento para trabalhar 

no ambiente da AP.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Plano. Documentos mínimos necessários para este plano:  

• Edital; 

• Termo de Referência ou Projeto Básico; 

• Contrato.] 

 

Responsável e Atores Envolvidos 

[Relacione aqui a equipe responsável pela elaboração deste Plano. Equipe mínima:  
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• Gestor do Contrato; 

• Requisitante do Serviço; 

• Área de TI.] 

 

Desenvolvimento 

[O Plano de Inserção elaborado deverá permitir: 

• Estabelecer acesso à rede, às estações de trabalho e a demais infra-estruturas 

necessárias; 

• Criar perfil de acesso somente às informações que são necessárias para a 

execução do projeto; 

• Treinar em Políticas Internas, conduta, regras gerais da Administração 

Pública quanto à segurança da informação; 

• Instruir sobre apontamento de horas, controle de defeitos, ocorrências do 

projeto dentre outros.] 
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C.4 Registro de Lições Aprendidas 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro das lições aprendidas na fase de 

gerenciamento do contrato.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro.] 

 

Lições aprendidas 

[Lições aprendidas. 

Lição aprendida: Descrição da situação e da lição aprendida. 

Ganhos: Benefícios obtidos e/ou problemas evitados com a aplicação da lição 

aprendida. 

Melhoria Contínua: Como a lição aprendida poderá ser incorporada aos 

processos da Administração Pública.] 
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<1ª Lição> 

Lição aprendida  

Ganhos  

Melhoria Contínua  

 

<2ª Lição> 

 

 
  

Lição aprendida  

Ganhos  

Melhoria Contínua  
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C.5 Registro de Aditivos 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 

Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro dos aditivos do contrato. Objetiva manter a 

transparência do contrato, sua motivação e prova.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro. Exemplos: 

 

• Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997: 

Art. 7º. Os órgãos e entidades contratantes divulgarão ou manterão em local visível e 

acessível ao público, listagem mensalmente atualizada dos contratos firmados, indicando 

a contratada, o objeto, valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada 

contrato de prestação de serviços. 

 

• Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998: 
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Art. 1º. O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede de computadores 

Internet, com o título "contas públicas", para divulgação dos seguintes dados e 

informações: [...] V – os resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as 

comunicações ratificadas pela autoridade superior (caput do art. 26, parágrafo único do 

art. 61, § 3º do art. 62, arts. 116, 117, 119, 123 e 124 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993);] 

 

Aditivos 

[Devem ser registradas todos os aditivos para garantia de transparência do 

procedimento licitatório, bem como da documentação que o suporta. É uma exigência 

legal e moral. Descrição dos campos a serem preenchidos para cada aditivo: 

• Descrição: Descrição do aditivo. Devem ser informados aspectos 

técnicos, de custo e prazo; 

• Fase/Atividade: Em que momento da execução do contrato o aditivo se 

mostra necessário; 

• Justificativa: o que motivou o pedido de aditivo; 

• Aprovação: Autoridade responsável; 

• Acompanhamento: Responsável pelo acompanhamento da execução do 

aditivo: Gestor do Contrato, ou servidor da AP por ele indicado.] 

 

<1ª Aditivo> 

Descrição  

Fase/Atividade  

Justificativa  

Aprovação  

Acompanhamento  
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<2ª Aditivo> 

Descrição  

Fase/Atividade  

Justificativa  

Aprovação  

Acompanhamento  
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C.6 Registro de Apoio às Reuniões 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 
Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro de apoio às reuniões do contrato.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro.] 

 

Atas de Reunião: 

[Esta subseção faz o registro histórico das reuniões do gerenciamento do contrato.] 
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<1ª Reunião>  

Objetivo da reunião  

Participantes  

Local e data  

Assuntos tratados  

Questões pendentes  

Agenda da próxima reunião  

 

<2ª Reunião>  

Objetivo da reunião  

Participantes  

Local e data  

Assuntos tratados  

Questões pendentes  

Agenda da próxima reunião  
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C.7 Registro de Comunicações entre as Partes 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 

Introdução 

 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro das comunicações entre as partes do 

projeto.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro.] 

 

Registros 

[Devem ser registradas todas as comunicações formais ocorridas entre as partes.] 
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<Carta> 

Assunto  

Data  

Destinatário  

  

 

<Fax> 

Assunto  

Data  

Nº Contatado  

  

 

<E-mail> 

Assunto  

Data  

E-mail  

  

 

<Telefone> 

Assunto  

Data  

Nº Contatado  

 



132 
 

 

C.8 Registro de ocorrências do Contrato 

 

Objeto: 

Contratada: 

Periodicidade:    Vencimento: 

Nº Contrato:     Nº Processo: 

Gerente do Contrato:    Substituto: 

 

Introdução 

Finalidade 

[A finalidade deste documento é o registro das ocorrências do projeto.] 

 

Definições 

[Esta subseção fornece as definições de todos os termos para entendimento do 

documento.] 

 

Referências 

[Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados em 

qualquer outra parte deste Registro.] 

 

Ocorrências 

[Devem ser registradas todas as ocorrências com impacto sobre o prazo, custo e ou 

escopo do Contrato. Os impactos podem ser positivos ou não. Descrição dos campos 

a serem preenchidos por cada ocorrência: 

• Descrição: Descrição da ocorrência. 

• Fase/Atividade: Fase ou atividade onde ocorreu. 
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• Parâmetros de projeto: Parâmetros de projeto afetados pela ocorrência. 

Sugestão de valores: Prazo, Custo, Escopo, Qualidade. 

• Impacto: Tamanho do efeito sobre o projeto. Sugestão de valores: Grande, 

Moderado ou Pequeno. 

• Conseqüências: Conseqüências sobre o projeto advindas da ocorrência. 

• Responsável: (Gestor do Contrato, Fiscalizador do Contrato ou alguém 

designado pelo Gestor) responsável por acompanhar as conseqüências da 

ocorrência até sua resolução. 

• Ações tomadas: A ocorrência resultou em glosa ou sansão. 

• Resultados: Resultados das ações tomadas para normalizar o andamento do 

projeto após a ocorrência.] 

 

 
<1ª Ocorrência> 

Descrição  

Fase/Atividade  

Parâmetros de projeto  

Impacto  

Conseqüências   

Responsável  

Ações tomadas  

Resultados  
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<2ª Ocorrência> 

Descrição  

Fase/Atividade  

Parâmetros de projeto  

Impacto  

Conseqüências   

Responsável  

Ações tomadas  

Resultados  
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Apêndice D: Questionário 
 

O questionário de avaliação: “Um Processo para Gestão de Contratos de Aquisição de 

Serviços de Desenvolvimento de Software na Aquisição Pública” foi aplicado à especialistas 

em aquisição de TI na AP, para validar o processo proposto.  Ficou disponível na web durante 

a fase de desenvolvimento desta dissertação. Abaixo segue a transcrição do seu conteúdo 

publicado, bem como cópia de duas páginas do serviço web para pesquisas Survey Monkey, 

disponível em http://www.surveymonkey.com/Default.aspx. 

 

D.1. Transcrição do questionário de validação 

 

Apresentação 

O objetivo desse questionário é realizar uma análise crítica qualitativa do trabalho de 
dissertação “Um Processo para Gestão de Contratos de Aquisição de Serviços de 
Desenvolvimento de Software na Aquisição Pública”. 

 
Este documento contém perguntas sobre a viabilidade do desenvolvimento do 

processo proposto no trabalho. Ele desenvolve uma proposta para o processo de aquisição de 
serviços de TI da Instrução Normativa MPOG nº4, 2008. A proposta pode ser acessada em 
http://www.cin.ufpe.br/~processos/monit_aquisicao. As atividades e as tarefas para a fase do 
gerenciamento do contrato são propostas em um formato de objetivos, artefatos requeridos e 
artefatos gerados, responsável e atores envolvidos, instruções básicas e citação das referências 
técnicas e legais 

 
Contamos com a sua colaboração e com a sua experiência na área de TI, para que 

possamos identificar os possíveis desvios existentes neste trabalho. Também buscamos a 
verificação da viabilidade técnica e definição de trabalhos futuros que possam torná-lo mais 
útil aos gestores de aquisição de serviços de TI na Administração Pública. 

 
Por favor, leia e responda todas as perguntas, fazendo as suas observações nos espaços 

solicitados. A confidência de suas respostas é garantida. 
 
Este questionário está organizado em duas fases, nos endereços: 

 
Aquisição de Serviços de TI pela AP 1/2:    http://bit.ly/ntjtz 
Aquisição de Serviços de TI pela AP 2/2:    http://bit.ly/IJqOl 
 
Sérgio Silva de Carvalho 
82-96156369 
Mestrado Profissional em Ciência da Computação 
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos 
CIn - UFPE 
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Perfil da Entidade: 

 

Esta seção busca conhecer o perfil da Organização Contratante do serviço de TI. 
 

1) A qual Poder da União a Organização Contratante pertence? 
� Executivo 
� Judiciário 
� Legislativo 
� Outro (MP, TCU, etc.):_____________________ 

 
2) Em que esfera político-administrativa? 

� Federal 
� Estadual 
� Municipal 
� Não se aplica: ______________ 

 
3) Qual a quantidade de licitações realizadas nos últimos cinco anos que envolvam 

contratação de serviços de TI? 
� Mais de cinco 
� Entre uma e cinco 
� Nenhuma 

 
4) Qual a Área do Setor envolvido com a contratação de serviços de TI? 

� Área de TI 
� Requisitante do serviço 
� Área administrativa 
� Área jurídica 
� Outra: _____________________ 

 
5) Que modelo de referência para a gestão sua Organização adota? 

� ISO 9001  
� CMMI 
� MPS.BR 
� ITIL 
� COBIT 
� Outro: _____________________ 
� Nenhum 

 

Perfil do entrevistado: 

 

Esta seção busca conhecer o perfil do profissional envolvido com a contratação do serviço de 
TI. 
 

1) Qual o seu papel na Organização, em relação à Aquisição de Software? 
� Preparação da aquisição 
� Seleção de fornecedor 
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� Monitoração do fornecedor 
� Aceitação pelo cliente 
� Outro: ______________________ 

 
2) Qual seu nível de conhecimento em Modelos de Processos de Aquisição (CMMI - 

ACQ, MPS-BR - Aquisição, etc.)? 
� Grande 
� Médio 
� Pouco 
� Nenhum 

 
3) Caso você tenha algum nível de conhecimento em relação à questão anterior, por 

favor, cite em que modelo(s): _______________________ 
 

4) Tempo de experiência em Aquisição 
� Mais de cinco anos 
� Entre dois e cinco anos 
� Menos de dois anos 
� Nenhum 

 

As próximas seções buscam conhecer sua opinião técnica sobre a proposta de 
desenvolvimento do contrato no processo de aquisição de serviços de TI tendo como 
referência principal a Instrução Normativa MPOG nº4, 2008. A proposta pode ser acessada 
em http://www.cin.ufpe.br/~processos/monit_aquisicao. As atividades e as tarefas propostas 
para a fase do gerenciamento do contrato são propostas em um formato de objetivos, artefatos 
requeridos e artefatos gerados, responsável e atores envolvidos, instruções básicas e citação 
das referências técnicas e legais 
 

Apresentação da Proposta 
 

1) Como você considera a estruturação da apresentação do processo do desenvolvimento 
do contrato na aquisição de serviços de TI (Definições, templates, etc.)? 
� Completa 
� Incompleta 
� Inconsistente 
� Não sei 
Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 

 
Atividades do Processo Desenvolvido: 
 

1) Como você considera a descrição das atividades para a fase do Gerenciamento do 
Contrato: 
� Completa 
� Incompleta 
� Inconsistente 
� Não sei 
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Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 

 
Tarefas das Atividades do Processo Desenvolvido:  
 

1) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Iniciação do Contrato: 
� Completa 
� Incompleta 
� Inconsistente 
� Não sei 
Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 

 
2) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Encaminhamento de 

Demandas do Contrato: 
� Completa 
� Incompleta 
� Inconsistente 
� Não sei 
Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 

 
3) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Monitoramento da 

execução do Contrato: 
� Completa 
� Incompleta 
� Inconsistente 
� Não sei 
Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 

 
4) Como você considera a descrição das tarefas para a atividade Encerramento e 

transição contratual: 
� Completa 
� Incompleta 
� Inconsistente 
� Não sei 
Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 

 
5) Você considera que o processo pode ser um referencial para ser utilizado no 

gerenciamento da execução do contrato no processo de aquisição de serviços de TI na 
Administração Pública? 
� Sim 
� Parcialmente 
� Não 
Caso considere incompleta ou inconsistente, por favor, como 
melhorar?____________________________ 
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6) Que observações gerais (positivas, negativas ou de melhorias) você faria sobre o 
processo proposto, sua apresentação e conteúdo? 
___________________________________ 

 

 

  



140 
 

 

D.2. Documentos HTML do questionário para validação do processo  

 

O questionário foi aplicado em dois formulários independentes, devido a limitação do 

número de questões imposta na versão basic account do serviço web para pesquisas Survey 

Monkey, disponível em http://www.surveymonkey.com/Default.aspx. As Figuras D.1 e D.2 

foram extraídas deste serviço. 

 

 
Figura D.1: Cópia da página de consolidação de respostas do questionário: Aquisição de Serviços 
de TI pela AP 1/2 
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Figura D.2: Cópia da página de consolidação de respostas do questionário: Aquisição de Serviços de 
TI pela AP 2/2 
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Anexo A: Instrução Normativa MPOG nº 04/2008 

 

A IN nº 4/2008 [BRASIL, 2008b] dispõe sobre o processo de contratação de serviços 

de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional. 

 

Segue abaixo transcrita a Seção III da Norma que dispõe sobre o gerenciamento do 

contrato, foco deste trabalho: 

 

[...] 
SEÇÃO III 
 
GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
Art. 20. A fase de Gerenciamento do Contrato visa acompanhar e garantir a adequada 
prestação dos serviços durante todo o período de execução do contrato e envolve as seguintes 
tarefas: 
 
I - Início do contrato, que abrange: 
 
a) Elaboração, pelo Gestor do Contrato, de um plano de inserção da contratada que 
contemple: 
 
1. O repasse de conhecimentos necessários para a execução dos serviços à contratada; e 
 
2. A disponibilização de infra-estrutura à contratada, quando couber; 
b) reunião inicial entre o Gestor do Contrato, Área de Tecnologia da Informação, Requisitante 
do Serviço e a contratada, cuja pauta observará, pelo menos: 
 
1. Assinatura do termo de compromisso de manutenção de sigilo e ciência das normas de 
segurança vigentes no órgão ou entidade; e 
 
2. Esclarecimentos relativos a questões operacionais e de gerenciamento do contrato; 
 
II - Encaminhamento formal de demandas pelo Gestor do Contrato ao preposto da contratada 
por meio de Ordens de Serviço, que conterão: 
 
a) A definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 
 
b) O volume de serviços solicitados e realizados segundo as métricas definidas; 
 
c) Resultados esperados; 
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d) O cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus 
respectivos prazos; 
 
e) A avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador; e 
 
f) Identificação dos responsáveis pela solicitação, avaliação da qualidade e ateste dos serviços 
realizados, que não podem ter vínculo com a empresa contratada; 
 
III - Monitoramento da execução, a cargo do Gestor do Contrato, com apoio do Requisitante 
do Serviço e da Área de Tecnologia da Informação, que consiste em: 
 
a) Recebimento mediante análise da avaliação dos serviços, com base nos critérios 
previamente definidos; 
 
b) Ateste para fins de pagamento; 
 
c) Identificação de desvios e encaminhamento de demandas de correção; 
 
d) Encaminhamento de glosas e sanções; 
 
e) Verificação de aderência às normas do contrato; 
 
f) Verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação; 
 
g) Verificação da manutenção das condições classificatórias, pontuadas e da habilitação 
técnica; 
 
h) Manutenção do Plano de Sustentação; 
 
i) Comunicação às autoridades competentes sobre a proximidade do término do contrato, com 
pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência; 
 
j) Manutenção dos registros de aditivos; 
 
k) Encaminhamento às autoridades competentes de eventuais pedidos de modificação 
contratual; e 
 
l) Manutenção de registros formais de todas as ocorrências da execução do contrato, por 
ordem histórica; 
 
IV - Encerramento e transição contratual, que deverá observar o Plano de Sustentação. 
Parágrafo único. O registro das tarefas mencionadas neste artigo deverá compor o Histórico 
de Gerenciamento do Contrato. 
 
Art. 21. Os softwares resultantes de serviços de desenvolvimento deverão ser catalogados 
pelo Gestor do Contrato e disponibilizados no Portal do Software Público Brasileiro de acordo 
com regulamento do órgão central do SISP. 
 
CAPÍTULO III 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 22. Aplica-se subsidiariamente às contratações de que trata esta norma o disposto na 
Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, que disciplina as contratações de serviços 
gerais. 
 
Art. 23. As Áreas de Compras, Licitações e Contratos dos órgãos e entidades apoiarão as 
atividades do processo, de acordo com as suas atribuições regimentais. 
 
Art. 24. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá expedir instrumentos 
complementares a esta Instrução Normativa. 
 
Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 2 de janeiro de 2009, não se aplicando 
aos contratos em andamento e seus aditivos. 
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Anexo B: Definições 

 

Segundo a IN nº 4/2008 [BRASIL, 2008b]: 

REQUISITANTE DO SERVIÇO: qualquer unidade administrativa que demande a 
contratação de um serviço de Tecnologia da Informação; 

ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: unidade setorial ou seccional, bem como 
área correlata, responsável por gerir a Tecnologia da Informação do órgão ou entidade; 

GESTOR DO CONTRATO: servidor com capacidade gerencial, técnica e operacional 
relacionada ao objeto da contratação; 

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: todos os serviços, produtos e outros 
elementos necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a 
contratação; 

SOFTWARE: sistema ou componente constituído por um conjunto de programas, 
procedimentos e documentação desenvolvido para atendimento de necessidades específicas 
do órgão ou entidade, bem como aqueles previamente desenvolvidos e disponíveis no 
mercado para utilização na forma em que se encontram ou com modificações; 

REQUISITOS: conjunto de especificações necessárias para definir a Solução de Tecnologia 
da Informação a ser contratada; 

RECEBIMENTO: declaração formal do Gestor do Contrato de que os serviços prestados 
atendem aos requisitos estabelecidos no contrato; 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: parâmetros objetivos e mensuráveis utilizados para verificar 
um serviço ou produto quanto à conformidade aos requisitos especificados; 

GESTÃO: atividades superiores de planejamento, coordenação, supervisão e controle, 
relativas aos serviços, objeto de contratação, que visam a garantir o atendimento dos objetivos 
da organização.  

 

Segundo a Lei nº 8.666/1993 [BRASIL, 1993]: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; 

ADMINISTRAÇÃO: órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente; 

CONTRATANTE: é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual; 
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CONTRATADO: a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração 
Pública; 

PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

 

Segundo a IN nº 2/2008: 

PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA: é o documento que deverá conter os 
elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela administração, com a 
contratação e os elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 
para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a execução e fiscalização contratual; 

FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO: é o representante da Administração, especialmente 
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, 
para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo informar a 
Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para 
regularização das faltas e defeitos observados, conforme o disposto nesta Instrução 
Normativa; 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS: para os fins desta Instrução Normativa, é um 
ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que 
define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os 
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 
pagamento; 
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ORDEM DE SERVIÇO: é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, 
acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de 
serviços, especialmente os de tecnologia de informação, que deverá estabelecer quantidades 
estimativas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da 
conformidade do serviço executado com o solicitado. 

 

Segundo o Instrumento para Avaliação da Gestão Pública – Gespública [BRASIL, 
2008c]: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: é o conjunto das entidades que compõem o Estado, voltadas 
para a prestação de serviços públicos e o atendimento das necessidades do cidadão e da 
coletividade. É constituída da administração direta e da administração indireta, esta formada 
por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e organizações sociais. É 
subdividida em poderes (executivo, judiciário e legislativo) e em esferas (federal, estadual e 
municipal); 

EFICÁCIA: corresponde ao resultado de um processo, que compreende a orientação 
metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução de objetivos e metas, em um 
tempo determinado, e considera o plano, programa ou projeto originalmente composto; 
 
EFICIÊNCIA: envolve a comparação das necessidades de atuação com as diretrizes e os 
objetivos propostos e com o instrumental disponibilizado. É alcançada por meio de 
procedimentos adotados no desenvolvimento de uma ação ou na resolução de um problema e 
tem em perspectiva o objeto focalizado e os objetivos e finalidades a serem atingidos; 
 
LICITAÇÃO: processo que as entidades governamentais devem promover em suas compras 
ou concessões, pelo qual se abre a disputa entre os interessados para escolher a proposta mais 
vantajosa à conveniência pública. Fundamenta-se na idéia de competição, a ser travada 
isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõem assumir. A licitação rege-se pelos princípios de 
procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os licitantes, sigilo na 
apresentação das propostas, vinculação ao edital ou convite, julgamento objetivo, adjudicação 
compulsória ao vencedor e probidade administrativa. É regulada por lei. 

 

 



 

 
 

 


