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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre registrar, que os exames seriam realizados tendo por base o 
Universo – 100% das contratações em bens e serviços de Tecnologia da Informação - TI, 
que envolvam material de processamento de dados, considerando as diversas 
modalidades licitadas, referente ao exercício 2014, pertencentes à Programática: 
Programa 2031 - Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL - Funcionamento das 
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica/ Natureza de despesa 
4.4.90.30.17 – Material de Processamento de Dados. 
 
Como não foi encontrado nenhum processo no IFS relacionado à natureza de despesa 
prevista, foi substituída pela natureza 4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento 
de dados, que em muito se assemelham e de acordo com a Classificação e Mapeamento 
para a Matriz de Risco, constante no PAINT/2014, apresenta pontuação similar. 
 
Embora esta ação inicialmente tenha sido prevista no PAINT/2014 para ser realizada no 
mês de agosto, em decorrência de outros fatores a mesma só foi efetivamente iniciada 
em setembro, sendo finalizada em meados de novembro, com 01 (um) servidor 
atuando, totalizando uma carga-horária de 276 homem-hora. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu solicitações de auditoria (SA´s) em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
informações, processos e outros documentos, de forma a viabilizá-los, todavia, apesar 
de respondidas a contento, houve extrapolação dos prazos por motivos internos e 
externos, ocasionando reiterações e, por conseguinte, atraso na conclusão da demanda. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, conferência de cálculos e indagação escrita, em estrita 
observância às normas de auditoria interna, em especial às aplicáveis ao serviço público 
federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização deste trabalho. 
 
Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, avalia 
se os atos praticados estão consoantes às normas e regulamentos que tratam de 
aquisições sustentáveis, relatando a situação encontrada com respaldo em evidências 
consistentes, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações da entidade. 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
A ação teve como escopo a análise de 100% das contratações em bens e serviços de TI, 
que envolvam material de processamento de dados, considerando as diversas 
modalidades de licitação, referente ao exercício 2014. 
 
Para escolha desta ação foi realizada uma classificação e mapeamento da matriz de risco 
e a mesma alcançou média pontuação na matriz de hierarquização, considerando o 
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somatório da materialidade, relevância e criticidade, conforme demonstrado no 
PAINT/2014. 
 
Tendo em vista que não houve nenhum processo na natureza de despesa inicialmente 
prevista no PAINT/2014, foi selecionado o Processo nº 23060.01661/2013-76 (natureza 
4.4.90.52.35), que trata do Pregão Eletrônico SRP Nº 033/2013, e que apresentou 
pontuação similar na Matriz de Risco. 
 

1.2 – Programática 
 
Programa: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação: 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica. 
 
Natureza de despesa: 4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de dados. 
 
Objeto Examinado:  
 
Processos de contratação em Tecnologia da Informação quanto aos critérios de 
sustentabilidade ambiental 
 
Objetivo dos Exames: 
 
Certificar se os procedimentos adotados pelo IFS para aquisição de bens e serviços de TI 
(equipamentos de processamento de dados) atendem aos critérios de sustentabilidade 
ambiental. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
 
CONSTATAÇÃO: 001  
Ausência de comprovação da consulta ao Fórum eletrônico de materiais ociosos e 
observância às especificações padrão.  
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.01661/2013-76 – Pregão Eletrônico SRP nº 033/2013; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; 
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010; 
Instrução Normativa SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010; 
Portaria SLTI nº 2, de 16 de março de 2010; 
Portaria nº 86, de 24 de setembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Não ficou demonstrado nos autos dos processos se a Unidade verificou, antes de iniciar 
o processo de aquisição, a disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por 
meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos, conforme o Art. 7º, § 1º da 
Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, in verbis: 
 

§ 1º Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 
deverão verificar a disponibilidade e a vantagem de reutilização de 
bens, por meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos. 
(grifou-se) 
 

Ademais, os arts. 8º e 9º, da citada instrução, indicam a necessidade de realização de 
pesquisa no sitio http://www.comprasnet.gov.br/ antes de aquisições de bens 
considerados ambientalmente sustentáveis. 
  

Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibilizará um 
espaço específico no Comprasnet para realizar divulgação de: 
I - listas dos bens, serviços e obras contratados com base em 
requisitos de sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal; (grifou-se) 
 
Art. 9º O portal eletrônico de contratações públicas do Governo 
Federal - Comprasnet passará a divulgar dados sobre planos e práticas 
de sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal, 
contendo ainda um fórum eletrônico de divulgação materiais ociosos 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2014 

                                                         AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE TI                    
AQUI               QUANTO AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 

7      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

para doação a outros órgãos e entidades da Administração Pública. 
(grifou-se) 
 

Cumpre registrar o conteúdo da Portaria nº 02 de 16/03/2010 da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação – SLTI (Revogada pela Portaria nº 86, de 24/09/2014), 
vigente à época da elaboração do processo em análise, que dispunha sobre as 
especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, que traz em seu art. 1º, 
§ 1º, nestas palavras:  
 

Art. 1º Os órgãos integrantes do Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática (SISP) devem observar as 
especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação nas suas 
aquisições, disponíveis na rede mundial de computadores no endereço 
http://www.governoeletronico.gov.br/ 
sispconteudo/especificacoes-tic. 
§1º Em atendimento à Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 
2010 da SLTI/MP, contemplar preferencialmente as especificações de 
bens citadas com configurações aderentes aos computadores 
sustentáveis, também chamados TI Verde, utilizando assim materiais 
que reduzam o impacto ambiental. (grifou-se) 

 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para aquisições de 
TI. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 83/2014-DELC-PROAD a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 “A observação sobre a falta de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos foi 
constatada em análise do processo em tela, e corroborada através de informação 
prestada pelo Diretor de Tecnologia da Informação, no entanto, há de se considerar que 
em consulta informal ao citado fórum, ficou comprovado que a qualidade dos produtos 
disponibilizados no mesmo não atenderia de forma alguma as necessidades dessa 
organização, uma vez que os produtos ofertados são, em sua imensa maioria, produtos 
obsoletos, portanto, cabe ressaltar que, mesmo que houvesse a consulta, a mesma não 
teria sucesso. 
 
Estaremos, a partir de agora, dando maior atenção a este procedimento para que não se 
repita nos próximos processos, sendo, inclusive objeto de observação à DTI. 
 
No que diz respeito às especificações padrão de bens de TI, em consulta deste setor à 
DTI, fomos informados que os materiais passíveis de padronização foram, sim, 
submetidos às regras definidas pelo sítio “governo eletrônico”, conforme comprovação 
através dos documentos em anexo.” 
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e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos, conforme exigência 
legal.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Já no que concerne a observância das especificações padrão de bens de TI, em que pese 
a alegação da unidade de que esse regramento foi observado, nada consta no processo 
de aquisição sob análise.  
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que envidará esforços, nos próximos 
processos, no sentido de atender ao que consta na norma. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Consultar o fórum eletrônico de materiais ociosos e observar às especificações padrão, 
nas aquisições de bens de Tecnologia da Informação. 
 
CONSTATAÇÃO: 002 
Ausência, no edital, de exigência de critérios de sustentabilidade ambiental.  
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.01661/2013-76 – Pregão Eletrônico SRP nº 033/2013; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; 
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010; 
Instrução Normativa SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010; 
Portaria SLTI nº 2, de 16 de março de 2010; 
Portaria nº 86, de 24 de setembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Ficou demonstrado que as especificações para a aquisição de bens relacionados ao 
processo em epígrafe não contém, de forma expressa, critérios de sustentabilidade 
ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte 
dos produtos e matérias-primas conforme determinação do Art. 1º da Instrução 
Normativa nº 01 de 19/01/2010, nestes termos: 
 

Art. 1º Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e 
obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de 
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração 
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ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. 
(grifou-se) 

 
Com a promulgação da Lei 12.349 de 15/12/2010 houve a alteração do Art. 3º da Lei 
8.666/1993 que incluiu como novo propósito da licitação a promoção do 
desenvolvimento sustentável, ao lado da observância do princípio constitucional da 
isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, ficando assim 
descrito: 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos. (grifou-se) 

 
 

A propósito, cumpre anotar a observação dos juristas1 em seu livro bem didático sobre o tema 
sustentabilidade fazendo um destaque para o art. 170 da atual Carta Magna, assim se 
manifestaram: 
 

Sobre o assunto é importante destacar que o art. 170 da Constituição 
eleva o aspecto ambiental da sustentabilidade à condição de princípio 
da ordem econômica. Mas, mais importante ainda é observar que o 
constituinte derivado – não satisfeito com o grau de afetividade de 
aplicação da norma – tratou de deixar claro, mediante a edição da 
Emenda Constitucional nº 42 de 19 de dezembro de 2003, que a 
distinção entre produtos sustentáveis e não sustentáveis não é uma 
sugestão, nem uma opção do gestor, mas uma ordem constitucional 
que determina o tratamento diferenciado para os produtos e serviços 
que levam em consideração o impacto ambiental.  (grifou-se) 

 
O art. 170 da atual Carta Magna traz: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços 

                                 
1
 SANTANA, Jair Eduardo; CAMARÃO, Tatiana; CHRISPIM, Anna Carla Duarte. Termo de referência: o 

impacto da especificação do objeto e do termo de referência na eficácia das licitações e contratos. 4. Ed. 

Belo Horizonte: Fórum, 2014. pág. 138.  
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e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (grifou-se) 

 

O Tribunal de Contas da União em seus Acórdãos, sobre a temática sustentabilidade, 
ratifica que a não realização de compras sustentáveis para aquisições de soluções de 
tecnologia da informação é conduta que fere a Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010 e 
art. 3º da Lei nº 8.666/1993, in verbis: 

 
Acórdão nº 2.290/2014 2ª Câmara 
1.7. Dar ciência ao Presidente da Fundaj a respeito das falhas 
registradas nos subitens 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.3.2, 2.1.4.1, 2.1.5.1, 
2.1.6.1, 2.1.7.1, e 3.2.1.1 do Relatório de Auditoria 201306197 e ao 
Auditor Interno da Fundaj a respeito da falha registrada no subitem 
4.1.2.1 do referido relatório, conforme as impropriedades a seguir 
transcritas: (...) 
1.7.4. realização de licitação sem observância dos critérios de 
sustentabilidade ambiental na contratação de obras e serviços de 
engenharia, bem como na aquisição de soluções de tecnologia da 
informação, em desacordo com a Instrução Normativa da Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MPOG 01/2010 e art. 
3º da Lei nº 8.666/1993; (grifou-se) 

 
Acórdão nº 6.195/2013-2ª Câmara 
1.7. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense sobre as seguintes impropriedades constatadas no 
Relatório de Auditoria de Gestão 201108865 da Controladoria Geral da 
União: 
1.7.3. não adoção de forma integral pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), em relação à 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e serviços, de 
quesitos como a preferência pela aquisição de produtos com menos 
consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável, 
exigência de certificação ambiental por parte das empresas 
participantes, preferência nas aquisições de bens/produtos reciclados, 
preferência das aquisições de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento, o que afronta o disposto no Decreto 
nº 5.940/2006 e Instruções Normativas MPOG nºs 01 e 02/2010; 
(grifou-se) 
 
Acórdão nº 5.804/2013-2ª Câmara 
1.7. Recomendação: 
 
1.7.1. ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração 
Regional em Mato Grosso do Sul que adote critérios de 
sustentabilidade na aquisição de bens, materiais de tecnologia da 
informação, bem como na contratação de serviços ou obras, conforme 
disposto na Decisão Normativa/TCU n. 108/2010, na Instrução 
Normativa n. 1/2010 e na Portaria n. 2/2010, ambas da Secretaria de 
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Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. (grifou-se) 
 
Acórdão nº 4.203/2013-1ª Câmara 
1.7. à Secex/AM para: 
1.7.1.cientificar os responsáveis pela Superintendência de 
Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Amapá das 
seguintes impropriedades: (...) 
1.7.1.2. não adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas 
aquisições de bens, materiais de tecnologia da informação e na 
contratação de serviços ou obras, com inobservância ao disposto na 
Lei 12.187, de 29/12/2009, na Instrução Normativa - SLTI/MP 1, de 
19/1/2010, bem como sobre informações relacionadas à separação de 
resíduos recicláveis descartados, como disciplinado no Decreto 
5.940/2006; (grifou-se) 

 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para aquisições de 
TI. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 83/2014-DELC-PROAD a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 “Em análise ao processo em tela, pudemos observar que foram incluídas, nos itens que 
cabiam, observações e exigências que remetem a critérios de sustentabilidade 
ambiental, tal como pede a legislação citada, constando, inclusive, subitens com a 
nomenclatura “meio ambiente” na descrição dos materiais adquiridos. 
 
O termo de referência (folhas 218-230) traz claramente, nos itens 01 a 04, exigências 
que remetem aos critérios tratados, tais como tipos de materiais empregados na 
fabricação, consumo de energia eficiente, dentre outras. Sendo assim, consideramos 
que o edital atende às exigências no que diz respeito aos critérios de sustentabilidade.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese o gestor entender que foram incluídos critérios de sustentabilidade 
ambiental, tais como “subitens com a nomenclatura “meio ambiente” na descrição dos 
materiais adquiridos.”. Estes não são suficientes para atender o que determina a norma, 
que exige da Administração uma observância aos critérios de extração, fabricação, 
utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. 
 
Ou seja, o emprego do termo “meio ambiente” não é suficiente para atender o princípio 
do desenvolvimento nacional sustentável, previsto no Art. 3º, da Lei nº 8.666/93, que é 
muito mais amplo. Nesse sentido, o Art. 4º do Decreto 7.746/2012, dispõe que: 
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Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 
água; 
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local; 
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e 
energia; 
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra 
local; 
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
e 
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados 
nos bens, serviços e obras. 

 

Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 

 
Recomendação: 001 
Adotar critérios de sustentabilidade na aquisição de bens e serviços de  tecnologia da 
informação, conforme disposto na Instrução Normativa n. 1/2010 da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
 
CONSTATAÇÃO: 003 
Não exigência/inconsistências nas especificações dos bens quanto a critérios de 
sustentabilidade e/ ou não comprovação das efetivamente exigidas.  
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.01661/2013-76 – Pregão Eletrônico SRP nº 033/2013; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; 
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010; 
Instrução Normativa SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010; 
Portaria SLTI nº 2, de 16 de março de 2010; 
Portaria nº 86, de 24 de setembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Não foram observados, quando da especificação dos itens do edital, de forma expressa, 
os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme estabelece os incisos do Art. 5º, da 
Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, nestes termos: 
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Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir 
os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 
15448-2; 
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs). (grifou-se) 
 

Cumpre salientar que o Decreto nº 7.746, 05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da 
Lei no 8.666/93, traz em seu art. 5º, nestes termos: 

 
Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional 
e as empresas estatais dependentes poderão exigir no instrumento 
convocatório para a aquisição de bens que estes sejam constituídos 
por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros 
critérios de sustentabilidade. (grifou-se)                      

 
Impende destacar que dos 13 itens objeto do presente pregão somente os itens do 1 ao 
4 apresentaram exigência no instrumento editalício relacionada a um dos critérios de 
sustentabilidade, a saber, “O equipamento deve estar em conformidade com o padrão 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), isso é ser construído com materiais que 
não agridem o meio ambiente” conforme preconiza o Art. 5º, IV da IN nº 01/2010. Os 
demais itens (estabilizador, tablet, trava, suporte, projetor e outros) não apresentaram 
quaisquer exigências de cumprimento de critérios de sustentabilidade. 
 
No entanto, observou-se que os itens 2 e 3 foram cancelados, conforme fls. 1025 e 1026 
do processo licitatório. Porém, quanto aos itens 1 e 4 não foi comprovado nos autos do 
certame o cumprimentos das exigências a seguir delineadas: 
 

Item 01 – Pág 29 do Edital – Termo de Referência 
 

OUTROS 
1 - O computador ofertado deve possuir certificação quanto ao 
consumo eficiente de energia, Energy Star 5.0.  
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2 - O computador ofertado deve estar listado na ferramenta eletrônica 
EPEAT (Electronical Product Environmental Assesment Tool - 
http://www.epeat.net) na categoria Silver.  
3 - O equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), isso é ser construído com 
materiais que não agridem o meio ambiente;  
 4- O equipamento ofertado deve estar em acordo com as normas de 
emissão de ruídos para ambientes de escritório, ISO 7779 e ISO 9296; 
(numerou-se) 

 
Item 04 – Pág. 42 do Edital – Termo de Referência 

 
OUTROS. 
1 - O computador ofertado deve possuir certificação quanto ao 
consumo eficiente de energia, Energy Star 5.0 ou certificação similar 
emitida por entidade / laboratório reconhecido pelo INMETRO. 
2 - O computador ofertado deve estar listado na ferramenta eletrônica 
EPEAT (Electronical Product Environmental Assesment Tool - 
http://www.epeat.net) na categoria Gold. 
3 - O equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), isso é ser construído com 
materiais que não agridem o meio ambiente; 
4 - O equipamento ofertado deve estar em acordo com as normas de 
emissão de ruídos para ambientes de escritório, NBR 10152 ou ISO 
7779 e ISO 9296; 
5 - Deverá ser fornecida ferramenta para gerenciamento de energia do 
equipamento; 
6 - Deve possuir declaração de conformidade com padrões de 
segurança elétrica, IEC 60950/EN60950, emitida por laboratório 
nacional ou internacional;  
7 - Deve possuir declaração de conformidade com padrões de 
compatibilidade eletromagnética, CISPR 22/EN55022, IEC 61000, 
emitida por laboratório nacional ou internacional. (numerou-se) 

 
Outrossim, no informativo de Licitações e Contratos nº 179 do TCU, foi destacado que a 
aceitação de proposta de produtos com especificação inferiores às exigidas no edital, 
inclusive no tocante aos requisitos de sustentabilidade ambiental, poderá ensejar a 
anulação do certame, nessas palavras: 
 

Colegiado: Primeira Câmara 
Enunciado: 4. A aceitação de proposta de produtos com qualidade 
e/ou especificação inferiores às exigidas no edital, inclusive no que 
respeita aos requisitos de sustentabilidade ambiental, poderá ensejar 
a anulação dos respectivos atos praticados no certame. 
Texto: Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão 
eletrônico promovido pela Coordenação-Geral de Material e 
Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério 
da Saúde, destinado a registro de preços para aquisição de material de 
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escritório, apontara a aceitação de produtos com 
qualidade/especificação inferior à exigida no edital. Segundo a 
representante, a irregularidade teria ocorrido na aceitação de proposta 
(i) de caneta esferográfica que não preenchia os critérios editalícios de 
sustentabilidade ambiental e (ii) de pincel atômico e pincel para 
quadro magnético com especificação de ponta diferente da prevista no 
instrumento convocatório. Em sede de oitiva, o órgão admitiu a 
ocorrência das falhas e suspendeu a execução do certame até a 
manifestação do Tribunal. Analisando o caso, o relator constatou que, 
de fato, fora aceita proposta de canetas esferográficas com 
especificação distinta da discriminada no edital: "tipo ecológica, corpo 
plástico composto de polipropileno e material reciclado". Ademais, 
destacou o relator, nos termos do edital "cabia ao pregoeiro exigir a 
comprovação desses requisitos de sustentabilidade ambiental, o que 
não ocorreu". Quanto ao fornecimento de pincéis, restou 
demonstrado que a proposta aceita indicava produtos com ponta 
redonda e não sextavada, conforme previsão editalícia. Neste caso, 
haja vista que a matéria fora objeto de questionamento por outros 
licitantes, "caberia realização de diligência antes de se aceitar a oferta 
da proponente, o que também não ocorreu". Caracterizadas as 
irregularidades, o Colegiado, acatando proposta da relatoria, 
considerou procedente a representação e fixou prazo para que a 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde 
adotasse as providências destinadas ao saneamento da licitação, 
retornando o procedimento à fase de aceitação de propostas, ou, caso 
administrativamente conveniente, promovesse a anulação do certame 
em relação aos itens inquinados. Acórdão 8482/2013-Primeira 
Câmara, TC 028.865/2013-8, relator Ministro Benjamin Zymler, 
26.11.2013. 
 

Assim, verificou-se que não foram adotados critérios de sustentabilidade de forma expressa 
para nenhum item, e para os itens que houve exigências compatíveis com a sustentabilidade, 
não ficou comprovado o atendimento de forma documental.  

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para aquisições de 
TI. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 83/2014-DELC-PROAD a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 “Como manifestado na constatação anterior, entendemos que foram incluídos critérios 
de sustentabilidade nos itens que cabiam tal inclusão, como, por exemplo, os 
computadores. É certo que as duas constatações fizeram distinção entre o que estava 
contido no edital e o que estava contido nas especificações dos bens, porém, no nosso 
entender, uma coisa não anula a outra, obviamente se existem especificações a serem 
seguidas no detalhamento dos itens, as empresas participantes estão cientes das 
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exigências, não necessariamente necessitando a inclusão também como item de 
habilitação. 
 
No que diz respeito às comprovações de atendimento às exigências, informamos que as 
mesmas foram observadas quando da análise das propostas, inclusive com a 
participação do solicitante, entretanto, o recebimento e atesto dos bens ficaram sob 
responsabilidade da DTI, que é o solicitante dos materiais e quem possui o 
conhecimento técnico necessário para avaliar se o material atende aquilo que foi 
efetivamente solicitado. 
 
A partir do momento que o atesto é dado, entendemos que o setor corrobora 
solicitante corrobora que os bens atenderam integralmente o que foi solicitado, sendo 
assim, entendemos que esta é a maior comprovação que pode estar registrada no 
processo.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A respeito da alegação do gestor de que apenas os itens 01 a 04 cabiam a inclusão de 
critérios de sustentabilidade ambiental, esta não prospera, tendo em vista que para os 
itens como estabilizadores, tablets e projetores, por exemplo, a exigência dos critérios 
era totalmente cabível.  
 
Ademais, as exigências desses critérios não se limitam as exigências do RoHS (Restriction 
of Hazardous Substances), como previu o edital, mas também a outros critérios 
previstos na própria Instrução Normativa 01/2010/MPOG, mais precisamente no seu 
Art. 5º. 
 
Além disso, a justificativa de que o atesto do setor solicitante é suficiente para 
comprovar as exigências de que os critérios de sustentabilidade foram atendidos, deve 
ser repensada, pois conforme visto no trecho do Acórdão 8482/2013-Primeira Câmara – 
TCU, citado no fato, essa responsabilidade compete ao pregoeiro no momento da 
aceitação das propostas.  
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Exigir, quando cabível, nas especificações dos bens critérios de sustentabilidade 
ambiental, bem como atentar para a comprovação das mesmas. 
 
  

CONSTATAÇÃO: 004 
Inobservância/Ausência de regras estipuladas expressamente no edital quanto à 
certificação.  
  
a) Evidências: 
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Processo nº 23060.01661/2013-76 – Pregão Eletrônico SRP nº 033/2013; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; 
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010; 
Instrução Normativa SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010; 
Portaria SLTI nº 2, de 16 de março de 2010; 
Portaria nº 86, de 24 de setembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Não foi evidenciado no edital do certame em tela que as disposições do artigo 5º da 
Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 serão comprovadas mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por 
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências do edital, conforme estabelece o §1º do Art. 5º, da Instrução Normativa nº 
01 de 19/01/2010, ipsis litteris: 
 

§1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que 
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 

 
Registra-se que o Decreto nº 7.746, 05/06/2012, em seu art. 8º, segue a mesma 
disciplina, nestes termos: 

 
Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento 
convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por 
instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer 
outro meio definido no instrumento convocatório. 

 
 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para aquisições de 
TI. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 83/2014-DELC-PROAD a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
“Em análise ao processo em tela, sobretudo no item de habilitação, pudemos observar a 
ausência de regras de certificação, conforme definido na IN nº 01 de 19/01/2010, apesar 
de constar nos autos documentação de algumas empresas que indica o atendimento, 
mesmo sem o efetivo pedido. Estaremos dando atenção à situação visando nos adequar 
à normatização imposta.” 
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e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência das regras de certificação, nos termos legais. 
 
Ademais, tal reconhecimento por parte do gestor confirma o apontamento da 
constatação 003, deste relatório, pois é justamente por meio da certificação que poderá 
se comprovar o atendimento das exigências de sustentabilidade ambiental.  
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Por fim, cumpre-se registrar o compromisso assumido pelo gestor com a finalidade de 
cumprir o que prevê a norma. 
 
Recomendação: 001 
Adotar mecanismos de controle com o fito de certificar-se do cumprimento das 
exigências de sustentabilidade ambiental. 
 

 

CONSTATAÇÃO: 005 
Ausência de justificativa da escolha pelo critério de sustentabilidade. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.01661/2013-76 – Pregão Eletrônico SRP nº 033/2013; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; 
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010; 
Instrução Normativa SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010; 
Portaria SLTI nº 2, de 16 de março de 2010; 
Portaria nº 86, de 24 de setembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Não foi justificado nos autos da contratação a opção de escolha pelo critério de 
sustentabilidade adotado, mormente quanto aos itens 1 ao 4, no tocante a substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS, conforme Art. 5º, 
IV da Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, demonstrando a preservação do 
caráter competitivo do certame. 
 
O Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 122/2012 Plenário, o Ministro Weber de 
Oliveira, assim se pronunciou: 
 

Conforme destacou a auditora que realizou a análise dos autos, é 
elogiável a iniciativa do órgão em procurar inserir esse tipo de critério 
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para escolha dos serviços a serem contratados. As chamadas licitações 
sustentáveis constituem importante instrumento a ser adotado pela 
Administração Pública para, utilizando seu significativo poder de 
compra, induzir o setor produtivo a adotar processos de produção 
ambientalmente mais sustentáveis. 
É importante destacar também que a realização desse tipo de licitação 
tem pleno amparo normativo, a começar da própria Constituição 
Federal (arts. 225 e 170, inciso VI), passando por Acordos 
Internacionais (Agenda 21), Leis Ordinárias (Política Nacional de 
Mudança do Clima - Lei 12.187/2009, Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - Lei 12.305/2010), cabendo registrar que a própria Lei 
8.666/93, com a alteração promovida pela Lei 12.349/2010), fez 
constar explicitamente do seu art. 3º que um dos objetivos da licitação 
é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 
 
No entanto, conforme explicitado na análise precedente, a forma 
como o ICMBio inseriu esses critérios não foi adequada, tendo sido 
feita em dissonância da IN 1/2010-SLTI, norma editada pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão para disciplinar a realização 
dessas licitações. Também, em relação a alguns dos itens previstos no 
edital, não houve a motivação adequada e não foram previstos 
parâmetros objetivos que permitissem a avaliação do cumprimento 
ou não dos critérios de sustentabilidade inseridos no edital. 
 

No citado Acórdão, o Ministro relator alertou que algumas exigências habilitatórias não 
tinham pertinência com o objeto e eram excessivas. Cite-se a propósito o item editalício 
que requeria a apresentação de comprovação pelos licitantes do cumprimento das 
metas RoHS (Restriction of Hazardous Substances), diretiva europeia que proíbe que 
certas substâncias perigosas sejam usadas em processos de fabricação de produtos, que 
tomou como base o art. 5º, IV, da IN MPOG/SLTI nº 01/2010. Ocorre que o objeto do 
certame era a contratação por meio de pregão eletrônico para registro de preços de 
prestação de serviços de produção de material gráfico. Resta evidente que tal exigência 
não tem relação com o objeto, pois não se trata de produção de produto, mas de 
prestação de serviço. Para o TCU não ficou comprovada a pertinência e a 
imprescindibilidade dessa exigência de qualificação técnica em relação ao objeto 
licitado, em consonância com o art. 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93.  
 
Desta forma, fica evidenciada a necessidade de apresentar nos autos do processo a 
justificativa pela adoção dos critérios de sustentabilidade, devidamente motivada, com 
parâmetros objetivos que permitam a avaliação do cumprimento ou não dos critérios de 
sustentabilidade inseridos no edital, tem de apresentar o fundamento legal da exigência 
e ter elo de coesão com o objeto que se está contratando. 
 
Igualmente o Decreto nº 7.746, 05/06/2012, que veio para regulamentar o art. 3º da Lei 
no 8.666/93, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração 
pública federal, e instituir a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 
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Administração Pública – CISAP, trouxe no § Único de seu Art. 2º a obrigatoriedade de 
justificativa, nos seguintes termos: 
 

Art. 2º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional 
e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar 
serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade 
objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o 
disposto neste Decreto. 
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade 
deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do 
certame. 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para aquisições de 
TI. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 83/2014-DELC-PROAD a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
“Em consulta à Diretoria de Tecnologia da Informação, foi informado que as escolhas 
foram definidas com base no que é usualmente utilizado no mercado para este fim, 
considerando requisitos pertinentes que efetivamente contribuem para o 
desenvolvimento sustentável, preservando o caráter competitivo do certame. No 
entanto, não foram acostadas ao processo as devidas justificativas, coisa que será 
observada para os próximos processos.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece 
que as justificativas para os referidos critérios não constam nos autos do processo sob 
análise.  
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Por fim, cumpre-se registrar o compromisso assumido pelo gestor de observar o achado 
de auditoria em processos vindouros.  
 
Recomendação: 001 
Apresentar, quando das exigências dos critérios de sustentabilidade ambiental, as 
devidas justificativas que visem preservar o caráter competitivo do certame. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Incontestavelmente, na área de Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, a subárea de 
aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação e os critérios de 
sustentabilidade ambiental tem sido alvo de diversos apontamentos dos órgãos de 
controles, tanto interno como externo, e por isso, foi incluída no Plano Anual de 
Auditoria Interna do IFS como objeto a ser verificado. 
 

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que requer uma maior 
atenção da gestão do IFS no que concerne as aquisições de TI, em especial aos critérios 
de sustentabilidade ambiental, tendo em vista o que prevê os normativos vigentes. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem da Gestão a adoção, tempestiva, 
de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos Planos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, a ser encaminhado 
oportunamente.  
 
Os servidores listados a seguir que não tiveram suas assinaturas apostas neste relatório 
não estavam presentes, quando da geração deste documento, por motivo previsto 
legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsável 
pela ação de controle. 
 
Aracaju/SE, 14 de novembro de 2014. 

 

 

Giulliano Santana Silva do Amaral 
Auditor Interno do IFS 
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