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Programa
- Panorama geral de compras de TI

- Fiscalização: origem, principais elementos,  instrumentos e 
responsabilidades

- Principais Dificuldades

- Alteração Contratual

- Manutenção do Equilíbrio

- Inexecução Contratual

- Boas Práticas
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PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TI
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PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TI



FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE TI

Objetivos da Gestão Contratual

� Acompanhar e garantir a adequada prestação dos
serviços durante todo o período de execução do contrato;

� Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários; e

� Assegurar o perfeito cumprimento do contrato.



FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE TI

Vinculação ao 
instrumento 
convocatório

EDITAL



FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE TI
IN 04/2014

Papéis  Envolvidos

+ + +

Fiscal Requisitante Fiscal Técnico Fiscal Administrativo Gestor



ORIGEM DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DA FISCALIZAÇÃO

Descrição da 
Solução

Objeto

Bens e Serviços

(composição)

Deveres e 
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Contratante

Contratada

Modelo de 
Execução
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pagamento

Modelo de Gestão

Critérios de 
aceitação    

(métricas/ indicadores)
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da qualidade

Emissão de nota 
fiscal

Sanções



INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
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Preparação das condições para início do serviço

Documentação exigida

Papéis e responsabilidades

Partes interessadas

Fatores críticos e premissas

Restrições

Entregas e critérios de aceitação

Resultados esperados



INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
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Atividades de acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato

Procedimentos de teste e aceitação

Critérios de aceitação (métricas/indicadores)

Configuração/instalação de ferramentas para implantação e 
acompanhamento de indicadores

Elaboração das listas de verificação

Roteiros de teste



INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO

Listas de Verificação

documento ou ferramenta 
estruturada contendo um conjunto 

de elementos que devem ser 
acompanhados pelos Fiscais do 

contrato durante a execução 
contratual

Histórico de Gestão

registros formais de todas as 
ocorrências positivas e negativas da 

execução do contrato



INSTRUMENTOS DE ATESTE

Termo de Recebimento Provisório (TRP)

Declaração formal da Contratante de que os serviços foram 
prestados ou os bens foram recebidos para posterior análise das 
conformidades de qualidade, baseadas nos critérios de 
aceitação definidos em contrato.

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

Declaração formal da Contratante de que os bens adquiridos 
ou serviços prestados foram  devidamente avaliados  e 
atendem aos requisitos especificados em contrato.



G R A T ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

X
- confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório, quando da entrega do objeto
resultante de cada Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens

X X
- avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, de acordo
com os Critérios de Aceitação definidos em contrato

X X - identificação de não conformidade com os termos contratuais

X - verificação de aderência aos termos contratuais

X X
- verificação da manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida e à
habilitação técnica

X - encaminhamento das demandas de correção à contratada

X - encaminhamento de indicação de glosas e sanções

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO



G R A T ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

X X
- confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento

X
- autorização para emissão de nota(s) fiscal(is), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
contratada

X - verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento

X - verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação

X X - verificação de manutenção das condições elencadas no Plano de Sustentação

X - encaminhamento à Área Administrativa de eventuais pedidos de modificação contratual

X
- manutenção do Histórico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorrências positivas e negativas da execução do contrato,

X X
- verificação de manutenção das condições definidas nos Modelos de Execução e de Gestão do 
contrato

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO



PRINCIPAIS

DIFICULDADES

• Falta de recursos humanos em quantidade suficiente

• Falta de capacitação técnica para os servidores designados 

• Quantidade excessiva de contratos sob a responsabilidade do mesmo 
fiscal

• Acumulo com outras atividades

• Planejamento da Contratação inadequado

• Falha na estipulação das sanções administrativas

• Ausência/dificuldade de rastreamento dos serviços prestados

• Ausência/falha na avaliação da qualidade dos serviços prestados

• Desconformidade na aplicação dos critérios de medição

• Falha na gestão de riscos da contratação (apenas riscos genéricos)

• Ausência de ações para tratar os riscos identificados no planejamento

• Não manutenção de requisitos técnicos exigidos para a execução do 
contrato

• Ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução contratual



DIFICULDADES NOS MODELOS

1

Ausência de 
memória de 
cálculo de 

atendimento

Ausência de 
memória de 
cálculo de 

atendimento

2

Desconhecimen
to do parque 

computacional 
do órgão

Desconhecimen
to do parque 

computacional 
do órgão

3

Catálogo de 
serviços que 

não contempla 
a complexidade 
e a criticidade 

do serviço

Catálogo de 
serviços que 

não contempla 
a complexidade 
e a criticidade 

do serviço

4

Classificação 
dos serviços do 

catálogo de 
serviços 

realizado pela 
Contratada

Classificação 
dos serviços do 

catálogo de 
serviços 

realizado pela 
Contratada

5

Remuneração 
baseada na 

quantidade de 
chamados

Remuneração 
baseada na 

quantidade de 
chamados

Sustentação à Infraestrutura de TI:



DIFICULDADES NOS MODELOS

Falhas nas 
justificativas do 

volume de 
serviço 

contratado

11

Ausência de 
memória de 

cálculo

22

Ausência/falha 
na avaliação da 

qualidade do 
serviço prestado

33

Falha na 
capacitação 
técnica da 

equipe 
responsável pela 

fiscalização

44

Indicadores que 
não refletem os 

serviços 
prestados

55

Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas:



Unilateralmente pela Administração:

Quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos

Quando necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 
Lei (             até  25%)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Substituição da garantia de execução

Modificação do regime de execução do serviço, ou modo de 
fornecimento, observada incapacidade técnica no previsto em 

contrato

Modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado

Restabelecer a relação anteriormente pactuada para a remuneração 
do serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato

Acordo entre as partes:



MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO

Reequilíbrio
econômico-
financeiro

Reequilíbrio
econômico-
financeiro

Repactuação
contratual

Repactuação
contratual

Reajuste de 
preços

Reajuste de 
preços



Utilização de índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de
produção ou dos insumos utilizados

Prazo mínimo para solicitar:

1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que se
referir a proposta ou da data do último reajustamento (Lei nº 10.192/2001)

Portaria MP nº 424/2017 – ICTI

Institui o índice de custo de TI como índice específico a ser considerado nos contratos
de TI

REAJUSTE DE PREÇOS



Condições gerais:
- serviços executados de forma contínua;

- adequação dos preços contratuais aos de mercado;

Decreto nº 2.271, de 07.07.1997:
- não está vinculada a nenhum índice de variação de preço;

- precedida de demonstração analítica da variação dos custos, de acordo com a Planilha de
Custos e Formação de Preços;

- essencial previsão no Contrato ou no Edital e prazo mínimo de 1 (um) ano da data de
apresentação da proposta/orçamento ou da data da última repactuação.

REPACTUAÇÃO CONTRATUAL



Condições gerais:

- decorre de probabilidade de perda extraordinária e extracontratual;

- deve ser aplicado às hipóteses em que ocorrerem fatos:

� imprevisíveis;

� previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis;

� retardadores ou impeditivos da execução do ajuste;

� em caso de força maior;

� caso fortuito; ou

� fato do príncipe (1).

•(1) Hely Lopes Meirelles conceituou fato do príncipe como “toda determinação estatal, positiva ou negativa, geral,

imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo”

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



Descumprimento de parte do 
contrato. Exemplo: 

inobservância do prazo 
estabelecido para entrega do 

objeto;

Descumprimento integral do 
ajuste. Exemplo: não execução 

do objeto contratado.

Decorre de falta de uma das 
partes, que age com 

negligência, imprudência ou 
imperícia. 

Decorre de circunstâncias que 
transcendem a vontade das 

partes e que independem da 
adoção, pelos contratantes, 
das cautelas e precauções 

devidas.

Parcial Total Com 
Culpa

Sem 
Culpa

INEXECUÇÃO CONTRATUAL



INEXECUÇÃO CONTRATUAL
D

ES
C

U
M

P
R

IM
EN

TO
D

A
S

O
B

R
IG

A
Ç

Õ
ES

C
O

N
TR

A
TU

A
IS Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade;

A continuidade fica a critério da Administração que poderá dar continuidade à obra ou 
ao serviço por execução direta ou indireta

Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos;

Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração

Responsabilização civil e/ou administrativa



BOAS PRÁTICAS
Ampliação da capacitação da equipe de fiscalização

Estimar volume a ser contratado mediante demonstração da relação demanda x quantidade

Elaborar modelo de documentação para o histórico de gestão do contrato

Elaborar modelos e listas de verificação para apoio a fiscalização

Adequar a aplicação dos critérios de medição
Prever os meios necessários à mensuração dos serviços prestados e à realização da avaliação da 
qualidade
Aferição da qualidade é obrigação da equipe de fiscalização

Estabelecimento de níveis de serviço objetivos e mensuráveis

Fiscais terem pleno conhecimento dos termos contratuais 

Informar por escrito as falhas/insatisfações ocorridas durante a execução contratual

Prever situações que ensejam aplicação de glosas em complemento aos níveis mínimos de serviço

Designar corretamente todos os 4 papéis de fiscalização do contrato

Termo de Encerramento do Contrato



BOAS PRÁTICAS

Quantificar e especificar serviços de acordo com estudo prévio das necessidades

Remunerar os serviços prestados com base em métrica objetiva, vinculada à entrega de 
resultados ou atendimento aos níveis de serviço

Os serviços prestados devem respeitar os quantitativos especificados no contrato

Utilização de software próprio, desenvolvido ou adquirido pelo órgão contratante , para apoiar 
a gestão dos contratos de suporte e atendimento

Utilizar as referências das boas práticas reconhecidas internacionalmente

Controle da classificação e da mensuração das OS é de responsabilidade do Contratante

Sustentação à Infraestrutura de TI:



BOAS PRÁTICAS

Adoção de Processo de 
desenvolvimento de 
software adequado à 

maturidade e cultura do 
órgão

Criar projetos de 
desenvolvimento mais 

granulares, com iterações 
curtas e entregas frequentes

Adotar metodologias de 
análise e gerenciamento de 

requisitos

Adotar critérios de teste e 
qualidade para as soluções 

desenvolvidas

Prever que os direitos de 
propriedade intelectual e 
diretos autorais sobre a 
documentação e código 

fonte da aplicação 
pertençam à Administração

Utilizar um Roteiro de 
métricas para aferição de 

entregas

Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas:



BOAS PRÁTICAS

Utilizar métricas atreladas a 
pagamento por resultado

Realização de atividades de 
mapeamento e melhoria de 

processos anterior à

Adequada capacitação dos 
servidores responsáveis pelas 

atividades de auditoria e 
aferição nas métricas de 

softwares adotadas pelo órgão

Estabelecimento de critérios para se definir 
quando as contagens serão realizadas pela 

equipe interna de servidores e quando realizada 
pelo serviço terceirizado de apoio à contagem de 

Pontos de Função

Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas:



FONTES DE PESQUISA

Auditorias na Gestão de Contratos de TI – TCU – 2015

Boas práticas, vedações  e orientações para contratação de software e de serviços 
de desenvolvimento e manutenção de sistemas – SETIC – 2017

Guia Prático para Contratação para Soluções de TI - SISP

Instrução Normativa nº 04/2014 – STI/MP

Painel Gastos de TI – CGU

Relatório de Avaliação por Área de Gestão nº 7 – Serviços de Suporte e 
Atendimento – CGU – 2016
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