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1 – INTRODUÇÃO: 
 
 Em razão da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
PAINT/2017, mais precisamente no tocante ao Item 1.6 da Área 01 – Controles de 
Gestão, que diz respeito ao Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, e 
levando em consideração o monitoramento das Recomendações Pendentes no 
Relatório de Auditoria nº 05/2015 – Impressão dos Livros da Diretoria de Educação a 
Distância, foram constatadas algumas deficiências que, apesar de não estarem previstas 
no citado Relatório, possuem vital importância ao aperfeiçoamento dos controles 
internos, razão pela qual se fez necessária a confecção da presente Nota de Auditoria. 
 
2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
CONSTATAÇÃO 001: 
Contratação de serviços de Terceirização de impressão sem observar as necessidades 
do Contratante e deficiências na gestão contratual 
  
a) Evidências: 
- Relatório de Auditoria nº 05/2015; 
- Contrato 05/2016 - Contratação de serviços de outsourcing de impressão; 
- Contrato 07/2017 - Contratação de serviços de outsourcing de impressão; 
- Memorando Eletrônico 126/2017/DTI/REI; 
- Acórdão nº 1297/2015 – TCU - Plenário; 
- Lei nº 8.666/1993; 
- Guia de Boas Práticas em Contratação de Solução TI: TCU; 
- Guia de Boas Práticas, Orientações e Vedações – STI/MP; 
- Processo nº 23060.001187/2017-14; 
- Processo nº 23060.002236/2016-47; 
- Processo nº 23060.002049/2016-63; 
- Processo nº 23060.001625/2016-55; 
- Processo nº 23060.001630/2017-49; 
- Processo nº 23290.002303/2015-39; 
- Processo nº 23290.000735/2017-77; 
- Processo nº 23060.000160-2017-04; 
- Processo nº 23060.000376-2017-61; 
- Processo nº 23060.001808-2016-71; 
- Processo nº 23060.001969-2016-64; 
- Processo nº 23060.002420-2016-97; 
- Processo nº 23060.002610-2016-12; 
- Processo 23060.001923/2016-45; 
- Decreto nº 200/67; 
- Acordão nº 1297/2015. 
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b) Fato: 
  

A análise dos processos de pagamento referentes ao contrato 05/2016 (processo 
de licitação nº 23290.002303/2015-39) com data de vigência 05/05/2016 a 02/05/2017, 
e ao contrato 07/2017 (processo de contratação n° 23290.000735/2017-77) com data 
de vigência 05/05/2017 a 02/05/2018, que tratam da contratação de serviços 
especializados em Outsourcing de Impressão para atender as demandas do IFS – 
Reitoria, visando  assegurar a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do 
encerramento dos contratos nº 12/2011 e 19/2011 analisados no Relatório de Auditoria 
nº 05/2015, evidencia que a quantidade de equipamentos e impressões contratada é 
muito superior a efetivamente utilizada pela gestão, conforme fora identificado no 
Monitoramento do Relatório de Auditoria nº 05/2015, e apresentamos no quadro 
abaixo, o resumo dos Demonstrativos do Faturamento  dos processos de pagamento 
analisados, evidenciando deficiências/falhas no planejamento desta contratação, 
gerando prejuízo ao erário, senão vejamos: 

 
 

 
 

 
Observamos então que o quantitativo de máquinas utilizadas, na maioria dos 

processos é inferior ao limite estabelecido no contrato 05/2016 (o qual inclusive já foi 
concluído) segundo o processo de licitação nº 23290.002303/2015-39, contrato 
05/2016, item 1. Cláusula Primeira - Objeto, fls. 114, que estabelece uma quantidade de 
22 Equipamentos, como também o número de impressões produzidas por equipamento 
é muito inferior ao limite de 7.000 (sete mil) cópias equipamento/mês estabelecido no 
referido Contrato item 1. Cláusula Primeira - Objeto, fls. 114 do referido processo.  

Contrato nº 05/2016 – Previa uma quantidade de 22 equipamentos e franquia de 
154.000 cópias e valor mensal fixo de R$ 10.816,64. 

Processo Quantidade 
Equipamentos 

Utilizados 

Percentual 
utilizado de 

equipamentos 

Páginas 
produzidas 

Percentual 
utilizado de 
cópias 

Franquia 
(Demons. 

Fat.) 

23060.000160-2017-04  23 105% 73.204 48% 144.000 

23060.000376-2017-61  22 100% 78.273 51% 154.000 

23060.001808-2016-71 15 68% 48.311 31% 144.000 

23060.001969-2016-64 20 91% 29.516 19% 144.000 

23060.002420-2016-97 19 86% 52.908 34% 144.000 

23060.002610-2016-12 23 105% 55.333 36% 144.000 

23060.001625/2016-55 18 82% 54.828 36% 144.000 

23060.002049/2016-63 17 77% 39.653 26% 144.000 

23060.002236/2016-47 19 86% 48.502 31% 144.000 

23060.001187/2017-14 Não consta nesse processo o Demonstrativo do Faturamento 

Contrato nº 07/2017 – Previa uma quantidade de 24 equipamentos e franquia de 
72.000 cópias e valor mensal fixo de R$ 7.400,00. 

Processo Quantidade 
Equipamentos 

Utilizados 

Percentual 
utilizado de 

equipamentos 

Páginas 
produzidas 

Percentual 
utilizado de 
cópias 

Franquia 
(Demons. 

Fat.) 

23060.001497/2017-21 20 83% 39.323 55% 72.000 

23060.001630/2017-49 21 88% 71.596 99% 72.000 
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Além disso, de acordo com o contrato teríamos uma franquia total de 154.000 

(cento e cinquenta e quatro mil) cópias, já que o contrato estabelece 22 (vinte e dois) 
equipamentos e 7.000 (sete mil) cópias por equipamento/mês, porém nos 
demonstrativos de faturamento a franquia total de impressões apresentada é de 
144.000 (cento e quarenta e quatro mil) cópias na maioria dos processos, sendo inferior 
ao valor apresentado no contrato, tendo a Administração Pública uma redução de 
10.000 (dez mil) cópias e nenhum desconto vislumbrado. 

 
Quanto ao valor, o contrato 05/2016 dispõe de pagamento fixo das faturas em 

R$10.816,64 (dez mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) 
perfazendo o valor total anual de R$ 129.799,78 (cento e vinte e nove mil setecentos e 
noventa e nove reais e setenta e oito centavos), conforme o item 3. Cláusula Terceira – 
Preço, fls. 115 do processo administrativo nº 23290.002303/2015-39. 

 
Portanto, uma vez que o objeto demandado é inferior ao licitado, a empresa 

contratada recebe do IFS o valor do contratado que é superior ao utilizado, ficou 
evidente que a contratação, da forma que foi realizada, não se demonstrou vantajosa 
para a Administração. 

 
Em relação ao contrato 07/2017, que também trata de locação de impressoras, 

só que dessa vez com franquia de 3.000 (três mil) cópias por equipamento/mês, 
resultando numa franquia mensal de 72.000 (setenta e duas mil) cópias, 24 
equipamentos, e um valor global anual de R$ 88.799,04 (oitenta e oito mil, setecentos e 
noventa e nove e quatro centavos), com vigência de doze meses, houve redução da 
franquia de impressões e no valor global anual, e um aumento do número de 
equipamentos.  

 
Apesar de, no contrato 07/2017 apresentar uma redução nos valores e na 

franquia de impressões, temos um aumento no número de equipamentos para 
impressão, o que nos leva a questionar se é de fato preciso aumentar esse número, já 
que no contrato anterior (05/2016), sequer fora utilizado o número total contratado 
(22), e no atual contrato (07/2017) verificamos nos demonstrativos do faturamento que 
o número utilizado continua sendo inferior ao que estipula o contrato, situação esta, 
que pode onerar mais uma vez, desnecessariamente o novo contrato. 

 
Vale ressaltar, que em consulta ao Memorando Eletrônico 126/2017/DTI/REI, 

anexado ao processo 23290.000735/2017-77, fls. 04, a gestão se posiciona da seguinte 
forma ao realizar esse novo contrato: 

 
Considerando a instrução do processo administrativo n° 23290.000735/2017-
77 que trata da contratação de serviços outsourcing de impressão – 
Impressoras Monocromáticas para atender as necessidades do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – Reitoria, considerando 
a economia que será proporcionada pela nova contratação ora relacionada 
no considerando anterior. 
(Grifo nosso). 
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Percebemos que a gestão não prorrogou o contrato 05/2016, optando em 
estabelecer um novo contrato, através do pregão nº 12/2016, justificando que esse 
novo contrato é mais econômico, coerente, e adequado as necessidades do IFS, 
reconhecendo através do referido documento que o contrato 05/2016 não se mostrou 
vantajoso para a sua renovação. 

 
Porém, ao analisarmos os dois processos de pagamento referentes ao contrato 

07/2017, verificamos que a quantidade de equipamentos utilizados pela gestão, 
conforme faturas dos demonstrativos, é inferior ao estabelecido no contrato, quais 
sejam 24 (vinte e quatro) equipamentos, pois em um processo temos 20 (vinte), e em 
outro 21 (vinte e um) equipamentos utilizados pela Reitoria. 

 
Já em relação ao número de páginas produzidas, no primeiro processo de 

pagamento foi muito inferior (39.323) a franquia contratada (72.000), enquanto no 
segundo processo percebemos uma produção mais próxima (71.596) a franquia 
contratada (72.000).  

 
Para que sejam adotadas providências internas que previnam a ocorrência de 

falhas identificadas na contratação outsourcing de impressão, vale destacar o Acórdão 
nº 1297/2015 – TCU – Plenário: 

 
9.3.1 ausência de comprovação, nos autos do procedimento, de que a solução 
eleita para o modelo de contratação de outsourcing de impressão é aquela 
que efetivamente atende à demanda da entidade com o menor custo, 
comparando-a com os demais modelos de remuneração possíveis (por página, 
por franquia ou híbrido), o que fere o art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993, e o 
princípio da motivação dos atos administrativos; (Grifo nosso). 

 

Observamos dessa forma, que o contrato 05/2016 não foi coerente, racional e 
adequado as necessidades das unidades beneficiadas da Reitoria, uma vez que não 
atendeu de forma controlada, ou seja, não foi economicamente vantajoso para a 
administração, pois não evitou desperdícios para a mesma, resultando assim em um 
dispêndio de capital, evidenciando que o custo foi alto e os quantitativos bem 
discrepante frente as necessidades do IFS. 

 
Em relação ao contrato 07/2017, percebemos que persiste o problema do 

contrato anterior, pois o número de equipamentos utilizados pela administração não 
coincide com o contratado. Quanto ao número de impressões, por ter ocorrido uma 
variação nos dois processos, não dá para concluir se o quantitativo contratado se 
coaduna com as reais necessidades do IFS.  

 
Denota-se que o quantitativo de impressoras e impressões disponibilizadas no 

contrato 05/2016 e quantitativos de impressoras no contrato 07/2017, acarretou (a) 
custos desnecessários, ou pode ter havido especificação de quantidade de 
equipamentos/impressões superior à necessária, inflando, de forma injustificada, os 
custos, sem nenhuma alteração contratual realizada, conforme dispõe a Sessão III, Da 
Alteração dos Contratos, Lei 8.666/1993:   
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Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos;  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei;(Grifo nosso). 

 

 Nessa análise, faz-se indispensável apontar o Guia de Boas Práticas em 
Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação: Riscos e Controles para o 
planejamento da Contratação/Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, 2012, pág. 34: 
 

“É na execução do contrato que os atores responsáveis por sua gestão 
trabalham para que os resultados pretendidos com a contratação sejam 
alcançados e a necessidade que gerou a contratação seja atendida, de acordo 
com elementos como: a) os requisitos estabelecidos (vide item “6.1.3. 
Requisitos da contratação”); c) o modelo de gestão do contrato, que inclui os 
mecanismos para seu acompanhamento e fiscalização, tais como previsão de 
relatórios mensais sobre a execução dos serviços, entregues pela contratada, e 
o conjunto de multas e glosas que podem ser aplicadas, com seus respectivos 
valores e formas de cálculo (vide item “6.3.6. Modelo de gestão do contrato”) 
”. (Grifo nosso) 

 Vale destacar o Guia Boas práticas, orientações e vedações para contratação de 
serviços outsourcing de impressão, observando as Orientações Técnicas da Portaria n° 
20/2016/DESIN/STI/MP, Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), e a Instrução Normativa SLTI/MP nº 
4, de 11 de setembro de 2014, o qual recomenda aos órgãos e entidades no que tange 
ao atendimento às demandas de serviços de impressão e digitalização, especificamente  
nos serviços de outsourcing de impressão, que é dever do órgão criar e institucionalizar 
uma Política de Impressão que instrua seus usuários quanto à correta utilização dos 
equipamentos de impressão e digitalização afirmando o seguinte na página 01: 

 

“(...). Essa política deve orientar também quanto ao uso consciente de 
impressões monocromáticas e policromáticas e uso das funções frente e verso 
(duplex) sempre que possível, objetivando a redução da quantidade de 
páginas impressas, o combate ao desperdício e, ainda, fornecer as diretrizes e 
procedimentos sobre os processos internos de auditoria, controle de 
bilhetagem e tarifação de páginas, abertura de chamados técnicos, controle 
de cotas de impressão para os usuários, entre outros.  
(Grifo nosso). 

Além disso, nas orientações da referida Secretaria (STI/MP), na fl. 03, item 1.4.5., 
firma-se que, caso seja constatado a cada análise que as impressões realizadas / 
produzidas não estejam atingindo o volume da franquia contratada para o devido 
período, deve a instituição reavaliar o que foi mensurado no contrato, propondo uma 
revisão da estimativa de páginas impressas a quantidade de impressoras ou até mesmo 
rever sua distribuição, vejamos: 
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1.4.5. Caso seja constatado, a cada análise semestral, que o volume 
realizado/produzido não esteja atingindo o volume da franquia estipulada 
para o semestre, o órgão deve reavaliar o dimensionamento do contrato, seja 
revisando a estimativa de páginas impressas, a quantidade de impressoras ou 
sua melhor distribuição. 

Afirma, ainda, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) em casos de 
constância nas páginas produzidas abaixo da franquia, fl. 04, item 1.4.5, subitem 1.4.5.1 
das referidas orientações, que: 

1.4.5.1. Se essa diferença for recorrente, proveniente de uma tendência de 
baixa ou mudança no perfil do consumo, o órgão deve aditivar o contrato 
visando consolidar esta mudança, de modo que não ocorra de forma 
reiterada o pagamento por páginas não produzidas, devendo ainda serem 
observados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 – vide item 1.7.  
(Grifo nosso). 

 

 Portanto, tivemos no contrato 05/2016 uma baixa no consumo de impressões 
que foi constante durante toda a execução do mesmo, um quantitativo de 
equipamentos também inferior ao contratado, e nenhuma alteração foi feita para 
regularizar tão situação, bem como fora realizado pagamentos por páginas não 
produzidas e máquinas não utilizadas, gerando prejuízo ao erário. 
  

Além disso, em análise aos contratos 05/2016 e 07/2017, conforme quadro a 
seguir, foi possível verificar que a administração não realizou um planejamento que 
aponte o quantitativo de equipamentos/impressões que atenda efetivamente a 
demanda da Reitoria – IFS. 

 
Contrato Processo Administrativo Processo Licitatório Processo Administrativo 

05/2016 23290.002303/2015-39 Pregão 12/2016 23060.001923/2016-45 

07/2017 23290.000735/2017-77 Pregão 10/2015 23290.002303/2015-39 

 
Verificou-se, assim indícios de prejuízos à economicidade, que teve por possíveis 

causas as deficiências nas estimativas dos quantitativos de máquinas e impressões, 
resultando em quantitativo e valores discrepantes do efetivamente utilizado pela 
administração, conforme observamos nos processos de pagamento analisados. 

  
Diante dessa imprecisão é necessário que nos certames futuros de contratação 

de serviços de outsourcing de impressão, reste comprovado, nos autos do 
procedimento, que o estudo prévio/planejamento apontando a quantidade de 
equipamento e impressões é a solução que efetivamente atende à demanda da 
entidade a um menor custo. 

 
É importante que durante o processo de planejamento, a própria instituição 

possa sugerir controles internos e implementá-los para que as contratações agreguem 
valor a instituição e acima de tudo, que sejam feitas em conformidade com as 
disposições legais e os princípios básicos da administração pública. 

 
 Reza o art. 6º do Decreto-Lei nº 200/67: 
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Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes 
princípios fundamentais: 
I - Planejamento. 
II - Coordenação. 
III - Descentralização. 
IV - Delegação de Competência. 
V - Contrôle.  
(Grifo nosso) 

 
Neste ponto, é importante ressaltar que a elaboração dos estudos preliminares é 

obrigatória, de acordo com a Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX.  Pois é na elaboração dos 
estudos preliminares que diversos aspectos devem ser levantados para que o gestor se 
certifique de que existe uma necessidade e que essa fique claramente definida, que há 
condições de atendê-la e os resultados pretendidos com a contratação correspondem 
ao preço estimado.  

 
Ou seja, a partir dos estudos preliminares, o gestor avalia se deve prosseguir com 

a contratação da solução de TI ou não, uma vez que sem os estudos preliminares, o 
órgão corre o risco de despender recursos financeiros, esforço administrativo, executar 
a licitação e efetuar a gestão de uma contração infrutífera, cuja inviabilidade poderia ter 
sido verificada na primeira etapa do planejamento da contratação. 

 
  Temos que, o estudo prévio/planejamento adequado das contratações cria 
condições para que a instituição execute o processo de trabalho com maior 
probabilidade de êxito e de forma mais segura. 
 
 Vale ressaltar o Acordão 1297/2015 – TCU – PLENÁRIO, que dispõe o seguinte: 
 

104. (...) é necessário que se destaque que a forma de contratação dos 
serviços poderá ocorrer de formas diversas, a depender das necessidades do 
contratante. É imprescindível, todavia, que reste devidamente comprovado 
pelos gestores que a solução eleita seja aquela que efetivamente atenda a 
demanda da entidade com a melhor relação de custo benefício, realizados 
todos os estudos comparativos a embasar a escolha do modelo. 

 
 Nesse contexto, é importante mencionar o Guia de Boas Práticas em Contratação 
de Soluções de Tecnologia da Informação: Riscos e Controles para o planejamento da 
Contratação/Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, 2012, voltado principalmente 
para as equipes de TI dos órgãos e entidades federais, assinala as responsabilidades dos 
atores que participam do processo de contratação com o objetivo de aperfeiçoar suas 
atividades no âmbito dos processos de contratação e de gestão dos contratos de 
soluções de TI, e na página 11, dispõe: 
 

“Adicionalmente, o guia está alinhado com os seguintes objetivos do 
Planejamento Estratégico do TCU 2011-2015: 1) contribuir para a melhoria da 
gestão e do desempenho Administração Pública; 2) contribuir para a 
transparência da Administração Pública; 3) intensificar ações que promovam 
a melhoria da gestão de riscos e de controles internos da Administração 
Pública, inserido no tema Governança e Desempenho”. (Grifo nosso) 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                                   NOTA DE AUDITORIA Nº 007/2017 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 

 

9 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

Percebemos aqui a importância de uma iniciativa de caráter preventivo e 
orientador, pois é mais satisfatório para a instituição corrigir problemas relativos a uma 
contratação na fase de planejamento do que após a conclusão da licitação, o que 
poderia ter ocorrido no contrato 05/2016. 
  

Conforme expõe o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação: Riscos e Controles para o planejamento da 
Contratação/Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, 2012, pág. 47, considerando a 
IN - SLTI 4/2010, que trata dos estudos técnicos preliminares e a análise de viabilidade 
detalha-se: 

“A IN - SLTI 4/2010 estabelece três fases que deverão ser seguidas na 
contratação de soluções de TI (art. 8º 29): 
Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gerenciamento do 
Contrato. O planejamento da contratação, por sua vez, consiste na elaboração 
dos seguintes documentos (art. 9º, caput, art. 10º 30): Oficialização da 
Demanda, Análise de Viabilidade, Plano de Sustentação, Estratégia de 
Contratação, Análise de Riscos e Termo de Referência ou Projeto Básico. Os 
estudos técnicos preliminares e a análise de viabilidade da contratação, 
previstos na Lei 8.666/1993, são feitos, no âmbito da IN - SLTI 4/2010, na 
construção dos artefatos “Oficialização da Demanda” e “Análise de 
Viabilidade” (art. 9º c/c art. 11º 31). Em função dos elementos dos estudos 
técnicos preliminares terem uma forte ligação com o negócio a ser suportado 
pela solução de TI, devem ser elaborados com grande participação da área 
requisitante da solução, além da área de TI (IN - SLTI 4/2010, art. 11, parágrafo 
único 32)”. (Grifo nosso) 

 Ainda, no Guia Boas Práticas, orientações e vedações para contratação de 
serviços de outsourcing de impressão da Secretaria de Tecnologia da Informação, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), pág. 08, item 1.10, 
afirma que para o dimensionamento da quantidade de páginas impressas e 
equipamentos devem ser levados em consideração durante o planejamento da 
contratação: 

1.10. 1. Consumo mensal de impressões e cópias por ambiente: 
a) Caso o órgão possua um histórico de volume mensal e anual conhecido, 
deve- se embasar o planejamento da contratação a partir dele, considerando 
inclusive a evolução anual - de acréscimo ou diminuição dos volumes de 
impressões e cópias; 
b) Caso o órgão desconheça seu volume histórico ou não possua controle 
sobre as impressões, deve-se recorrer a outras estratégias para obtenção de 
uma estimativa de consumo mensal por no mínimo 3 (três) meses ó, que mais 
se aproxime da realidade, através de:  
i) Coleta mensal dos contadores dos equipamentos (nos equipamentos que 
permitam essa medição);  
ii) Levantamento do gasto anual/mensal de insumos por equipamento;  
iii) Levantamento estimado do consumo de papel por equipamento;  
iv) Utilização de versão open source ou comercial demonstrativa (demo ou 
trial) de software de bilhetagem, instalada no servidor de impressão para 
obtenção do volume real das impressões dos usuários durante um 
determinado período; 
c) Em ambos os casos, devem ser levados em consideração para uma melhor 
estimativa de volume de páginas e posterior composição de franquia: 
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i) Sazonalidades conhecidas ou períodos com grande variação de volume de 
impressões; 
ii) Quantidade de usuários em tele trabalho, trabalho remoto ou à distância, 
pois nestes casos haverá um menor contingente de pessoal nos órgãos; 
iii) Implantação de sistemas informatizados para trâmite de processos 
eletrônicos nos órgãos, que resultam em redução de impressão por parte dos 
usuários (exemplo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações);  
(Grifo nosso). 

 

Contudo, o estudo preliminar é a relação entre a demanda prevista e a 
quantidade dos itens objetos do contrato, visando que na exposição dos resultados 
apresentados, durante a execução do contrato, fique demonstrado que os objetivos a 
serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos 
recursos materiais ou financeiros disponíveis, foram alcançados. 

 
Ademais, cumpre destacar que em análise a processos idênticos, a CGU, desde 

2012, já havia recomendado ao IFS sobre a necessidade de estudos para se estimar os 
quantitativos, conforme Constatação nº 002 do Relatório nº 201205211 da CGU: 

 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Estabelecer mecanismo de controle de modo a garantir a instrução dos autos 
dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de estudos de 
necessidade com base no consumo histórico ou outros parâmetros que a 
Unidade entenda mais adequado para estimativa dos quantitativos previstos. 

 
Observa-se que nenhum dos processos foram instruídos com documentos que 

evidenciassem de maneira clara, precisa e completa a realização de um adequado 
estudo das reais necessidades quantitativas e qualitativas do IFS. 

 
Acerca da necessidade da realização desse estudo, reza o inciso II, do § 7º, do art. 

15, da Lei 8.666/93: 
§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
(...) 
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função 
do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

 
Em decorrência disso, as contratações foram aprovadas sem elementos essenciais 

à devida quantificação e qualificação do material, contrariando o disposto nas legis 
supra. 

 
Nesse sentido, urge frisar, que a Auditoria Interna do IFS reiteradas vezes já 

recomendou em diversos relatórios de Auditoria, nesta temática de adequado 
planejamento, a necessidade de se realizá-lo tomando por base o consumo histórico, 
conforme constatações e recomendações a seguir delineadas:  

 
Relatório de Auditoria nº 001/2012/AUDINT 
001 - Aquisição de bens móveis sem adequado planejamento. Fato que tem 
ocasionado a perda da garantia e de parte da vida útil dos bens, sem que os 
mesmos sejam postos em efetiva utilização pela entidade. 001 - Que toda 
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aquisição de bens e serviços seja prescindida de adequado planejamento, a 
fim de evitar desperdícios de recursos públicos. 
012 - Ineficiência nos controles sobre os bens da entidade. 002 - 
Anteriormente às aquisições de bens e serviços, realize adequado 
planejamento, com o fim de garantir a necessária eficiência no uso dos 
recursos públicos. 
 
Relatório de Auditoria nº 005/2012/AUDINT  
069 - Falha na estimativa de consumo. 001 - Que a Gestão, nesse tipo de 
contratação, realize a estimativa prévia baseada no consumo anual, evitando 
assim discrepâncias de valores. 
069 - Falha na estimativa de consumo. 002 - Que, caso esta Gestão já venha 
realizando essa estimativa, anexe aos processos de contratação e prorrogação, 
justificando sua decisão e fundamentando sua defesa caso o consumo 
extrapole ou reduza excessivamente. 
085 - Inexistência, nos processos, de estudo de atualização e ampliação do 
parque de hardware e software e da infraestrutura de rede da reitoria e de 
cada campus, que evidencie o diagnóstico da necessidade de aquisição dos 
itens e sua adequação aos interesses da Administração. 001 - Planejar as 
contratações em TI alinhadas às metas e planos de ações previamente 
estabelecidos no Planejamento de Desenvolvimento Anual, e ratificados no 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do IFS. 
098 - Quantitativo adquirido do fornecedor HP, incompatível com o indicado 
no aceite formalizado pela empresa; bem como aceite pelo fornecedor, ao 
pedido de adesão, vinculado a condições não previstas na legislação aplicável 
a SRP. 002 - Execute o processo de planejamento das contratações de bens ou 
serviços de TI, inclusive no caso de adesão a SRP, em conformidade com as 
determinações contidas no item 9.3.3, do Acórdão no Acórdão nº 1.233/2012 – 
TCU -  Plenário. 
104 - Impropriedades nos controles gerais do gerenciamento da governança 
de Tecnologia da Informação do IFS.  001 - Elaborar plano de trabalho que 
preceda os processos de aquisição de bens e serviços de TI, no qual seja 
demonstrada a aderência da aquisição com o planejamento estratégico e com 
o PDTI do IFS, a justificativa detalhada da necessidade da contratação, a 
relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser licitada, a correlação da 
contratação com as metas, planos de ações, planos de aquisições e projeto de 
TI de que faz parte. 
 
Relatório de Auditoria nº 004/2015/AUDINT  
015 - Ausência de acompanhamento sistemático por parte dos gestores das 
aquisições, histórico de consumo, fundamentação dos quantitativos das 
solicitações e de outros indicadores gerenciais. 001 - Estabelecer diretrizes 
para área de aquisições que garantam o acompanhamento das aquisições, 
histórico de consumo, fundamentação dos quantitativos das solicitações e de 
outros indicadores gerenciais. 
 
Relatório de Auditoria nº 005/2015/AUDINT  
003 - Utilização de equipamentos acima do contratado. 003 - Realizar um 
planejamento adequado para que o próximo procedimento licitatório 
contemple todas as necessidades do Instituto, evitando ultrapassar o limite 
contratado, e nas prorrogações, o limite estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93. 
005 - Ausência de planejamento podendo causar danos ao erário. 001 - 
Adotar a sistemática de planejamento prévio para as despesas previsíveis a 
serem realizadas durante o exercício, evitando possível prejuízo ao erário. 
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 Então, é preciso que a Administração Pública, em seu planejamento embase o 
seu estudo preliminar, seja em um volume mensal de utilização de 
equipamentos/impressões, observando o aumento/diminuição dos mesmos, ou 
utilização de outras técnicas para averiguação do volume necessário, contanto que se 
esclareça qual requisito fora utilizado para apontar o quantitativo de 
máquinas/impressões, com uma estimativa que mais se aproxime da realidade da 
Reitoria/IFS. 
 
c) Causa: 
Ausência de instrumentos de controle, falha na fiscalização contratual e de 
planejamento adequado. 
 

d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 335/2017, de 08 de setembro de 2017, o Diretor 
de Tecnologia da Informação apresentou a seguinte manifestação: 
 

 “Recomendação 001: Providenciar a apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis, quantificação do dano e consequentemente o devido ressarcimento ao 
erário a quem deu causa ao prejuízo. 

 
No que diz respeito aos fatos identificados no Contrato IFS nº 07/2017 que esta 

diretoria tomou ciência, a partir da presente nota de auditoria que esclarece dentre 
outros fatos elencados a utilização de uma quantidade de ilhas de impressão inferior a 
contratada, informamos que tempestivamente e de forma contundente solicitamos a 
supressão na ordem de 25% do presente contrato visando sanar prontamente a 
inconsistência identificada, bem como após análise quantitativa e qualitativa incluímos a 
desativação de algumas ilhas de impressão com baixo consumo de cópias através do 
Memorando Eletrônico nº 333/2017/DTI-REI (Identificador: 201758766), promovendo 
maior economicidade, racionalização e fortalecimento da contratação no viés de sua 
vantajosidade para administração conforme ilustrado na “Tabela 1 – Memória de 
Cálculo para Supressão em 25% do Contrato nº 07/2017, a seguir: 
 
Tabela 1 – Memória de Cálculo para Supressão em 25% do Contrato nº 07/2017 

# Ação Motivo % Supressão Redução em 
R$ 

1. 1.     
   

Manutenção de 21 Ilhas de Impressão em 
detrimento das 24 ilhas dimensionadas em 

contrato 

Início das Atividades do Campus 
Socorro e celebração pela unidade 
de Contrato específico para 
unidade através da Reitoria 
(Contrato IFS nº 16/2017) com 
vigência em 04/09/2017 

12,5% 
-R$ 925,00 / 

mês 

1. 2.     
   

Recolhimento do Equipamento nº 6515, 
Série: LZK6255882, localizado na DIPOP 

Baixo Consumo de Cópias em 
detrimento a franquia mensal de 
3.000/mês, sendo que 
em Julho/2017 foram 
registradas apenas 170 cópias 

4,166666% 
-R$ 308,33 / 

mês 

1. 3.     
Recolhimento do Equipamento nº 6519, 
Série: LZK6256115, localizado na AUDINT 

Baixo Consumo de Cópias em 
detrimento a franquia mensal de 

4,166666% 
-R$ 308,33 / 

mês 
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# Ação Motivo % Supressão Redução em 
R$ 

   3.000/mês, sendo que 
em Julho/2017 foram registradas 
apenas 69 cópias 

1. 4.     
   

Recolhimento do Equipamento nº 6761, 
Série: LZK6256350, localizado na antiga 

sede do Campus Socorro 

Início das Atividades do Campus 
Socorro e celebração pela unidade 
de Contrato específico para 
unidade através da Reitoria 
(Contrato IFS nº 16/2017) com 
vigência em 04/09/2017 

4,166666% 
-R$ 308,33 / 

mês 

TOTAL SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 07/2017 25% -R$ 1.850,00 

VALOR CONTRATO Nº 07/2017 APÓS SUPRESSÃO 
R$ 5.550,00 / Mês 
R$ 66.600,00 / Ano 

 
  No que diz respeito ao quantitativo de ilhas de impressão/equipamentos em 
produção ser inferior ao estipulado em contrato, resultando em faturamento 
equivocado por ilhas de impressão/equipamento não fornecidas a instituição por parte 
da CONTRATADA, informamos que foi solicitado por esta diretoria através do 
Memorando Eletrônico nº 334/2017/DTI-REI (Identificador: 201758767) a aplicação de 
retenção ou glosa no pagamento da fatura de Agosto/2017 correspondente ao 
faturamento das ilhas de impressão não fornecidas realizado desde início da vigência 
contratual em 02/05/2017 fulcro na cláusula 5.7 do Contrato nº 07/2017 transcrita logo 
abaixo: 
  

5.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou 
glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 
constate que a Contratada: 
5.7.1. não produziu os resultados acordados; 
  
5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não 
as executou com a qualidade mínima exigida; 
  
5.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos 
exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os 
com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. (Grifo nosso) 

 
  Neste sentido, o valor da retenção ou glosa de pagamento a ser realizada na 
fatura de Agosto/2017 será proporcional ao valor constante na “Tabela 2 – Contrato 
07/2017 - Retenção ou Glosa de Pagamento pelo faturamento de ilhas de 
impressão/equipamentos não fornecidos”, a seguir: 

  
Tabela 2 – Contrato nº 07/2017 - Retenção ou Glosa de Pagamento pelo faturamento 

de ilhas de impressão/equipamentos não fornecidos 
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# Competência 
Quantidade 

Equipamento 
Fornecidos 

Quantidade 
Equipamento 
Contratados 

Valor Faturado / Valor Devido Valor da Glosa 

1. 1.        
Maio/2017 20 24 R$ 7.400,00 R$ 6.166,66 R$ 1.233,34 

1. 2.        
Junho/2017 21 24 R$ 7.400,00 R$ 6.475,00 R$ 925,00 

1. 3.        
Julho/2017 21 24 R$ 7.400,00 R$ 6.475,00 R$ 925,00 

CONTRATO Nº 07/2017 
TOTAL DA GLOSA A SER EXECUTADA EM AGOSTO/2017 

R$ 3.083,34 

 
No que diz respeito a recomendação 001 em especial “[...] Identificação dos 
responsáveis, quantificação do dano e consequentemente o devido ressarcimento ao 
erário a quem deu causa ao prejuízo” nos fatos conexos ao Contrato IFS nº 
05/2016 discordamos cordialmente desta conceituada Auditoria Interna por trata-se de 
um problema institucional sistêmico pautado na baixa qualificação quanto ao 
entendimento da Lei 8.666/93, IN 04/2014/SLTI e normas infralegais correlatas, assim 
como ações profícuas, sistemáticas e contínuas norteado por um plano de capacitação 
das equipes de gestão e fiscalização dos contratos de TI no âmbito do Instituto Federal 
de Sergipe que pode ser melhor compreendido a partir dos considerandos abaixo 
relacionados: 
 
Considerando que a preocupação em estabelecer instrumentos de controle cada vez 
mais eficazes e eficientes, pautados em uma política de melhoria contínua das ações de 
Governança de TI principalmente no âmbito do planejamento e gestão das contratações 
e serviços de TI no IFS é uma preocupação antiga e recorrente desta diretoria, 
esclarecemos que temos um projeto aprovado e em execução junto a PROPEX com a 
seguinte proposta “Implantação de Solução de TI para Gestão da Fiscalização dos 
Contratos de TI no IFS” que teve início no dia 06/03/2017. (Grifo nosso) 
  
Considerando que o projeto “Implantação de Solução de TI para Gestão e Fiscalização 
de Contratos de TI no IFS” tem como objetivo principal Implantar sistema informatizado 
para automatização das atividades relacionadas a gestão e fiscalização dos contratos de 
TI no âmbito do IFS, em consonâncias a Instrução Normativa SLTI/MP Nº 4, de 11 de 
Setembro de 2014 e o Guia de Boas Práticas na Contratação de Soluções de Tecnologia 
da Informação V.2.0, buscando proporcionar os seguintes benefícios: 

1. Maior conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MP Nº 4, de 
11 de Setembro de 2014; 

2. Melhor implementação do Guia de Boas Práticas na Contratação 
de Soluções de Tecnologia da Informação V.2.0; 

3. Maior controle sobre a Gestão e Fiscalização dos Contratos de TI 
no IFS; 

4. Padronização; 
5. Sistematização da Fiscalização e Gestão dos Contratos de TI no IFS. 
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Considerando o Memorando Eletrônico nº 129/2017/DTI-REI (Identificador: 201753838) 
enviado em 23/04/2017 às 23h59min que trata do envio para todos os fiscais e gestores 
de contratos de TI dos campi do IFS do seguinte questionário “Diagnóstico da 
fiscalização e gestão de Contratos de TI no IFS” acessível através do link 
“https://goo.gl/nLpmDG” que teve como finalidade “Obter informações de fiscais e ex-
fiscais de contratos de TI dos campi do Instituto Federal de Sergipe, visando a coleta de 
requisitos que irão auxiliar na proposta de uma solução WEB para automatizar a Gestão 
e Fiscalização de Contratos de TI” através das seguintes perguntas: 

1. Atualmente você é fiscal de algum contrato de TI? 
2. Possui cópia do contrato ou termo de Referência? 
3. Conhece o Gestor do Contrato? 
4. Quais são suas responsabilidades como fiscal? 
5. Como você avaliaria seu conhecimento acerca da IN 04/2014/SLTI? 
6. Como você avaliaria seu conhecimento acerca da Lei 8.666/93? 
7. Como você avaliaria seu conhecimento acerca do Guia de Boas Práticas em 

Contratação de TI? 
8. Conhece o Plano de Inserção da Contratada e Plano de Fiscalização; 
9. Já participou da “Reunião Inicial” no início do Contrato? 
10. Você conhece as atribuições previstas na legislação para o fiscal técnico? 
11. Costuma emitir o Termo de Recebimento Provisório? 
12. Após avaliar a qualidade dos itens recebidos com os critérios de aceitação 

definidos no Contrato, a quem encaminha o processo? 
13. Complemento da pergunta anterior: Essa avaliação é feita em conjunto com o 

fiscal requisitante? 
14. Você conhece as atribuições previstas na legislação para o fiscal administrativo? 
15. Você conhece as atribuições previstas na legislação para o fiscal requisitante? 
16. O seu contrato possui um fiscal administrativo designado formalmente por 

portaria? 
17. Você julga importante que o integrante técnico da equipe de planejamento da 

contratação atue como fiscal técnico durante a execução contratual? 
18. Você participou ativamente do planejamento da contratação em que atua como 

fiscal técnico atualmente? 
19. Qual a última vez em que você participou de uma atividade formal de 

capacitação na fiscalização de contratos de TI? 
20. Em poucas palavras, quais são as principais dificuldades encontradas por você 

na fiscalização de contratos de TI no IFS? 
21. Quais problemas demandam novas soluções? Para cada problema cite a causa, 

como é resolvido hoje e como você gostaria de resolvê-lo? 
22. Você conhece o fluxo de processo do Guia de Boas Práticas em Contratação de 

TI referente a Execução do Contrato? 

Considerando o relatório sintético das respostas coletadas junto ao 
questionário “Diagnóstico da fiscalização e gestão de Contratos de TI no IFS” através 
do recebimento de 20 respostas coletadas constantes na “Tabela 3 – Respostas 
coletadas no Diagnóstica da Fiscalização e gestão de Contratos de TI no IFS”, a seguir: 

  
Tabela 3 – Respostas coletadas no Diagnóstico da Fiscalização e gestão de Contratos de TI no IFS 

# Pergunta Resposta 

1. 1.        Atualmente você é fiscal de algum 
contrato de TI? 

90% Sim e 10% Não 
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# Pergunta Resposta 

1. 2.        Possui cópia do contrato ou termo de 
Referência? 

70% Sim, 25% Não e 5% Não possuo de 
todos os contratos do qual sou fiscal 

1. 3.        
Conhece o Gestor do Contrato? 75% Sim e 25% Não 

1. 4.        Quais são suas responsabilidades como 
fiscal? 

Cobrar o funcionamento do serviço 
contratado. 

Atestar nota. 

Ateste da prestação do serviço e dar 
entrada nos processos mensais de 
pagamento 

GCTI-P1: Início do Contrato; GCTI-P3: 
Monitoramento da Execução; 
GCTI-P4: Transição Contratual; GCTI-P5: 
Encerramento do Contrato. 

Emitir a nota fiscal e Despacho para 
pagamento via Sipac para a montagem do 
processo. 

Zelar pelo equipamento, garantir o 
funcionamento do contrato, verificar se os 
valores cobrados estão de acordo atestando 
a nota, caso não dialogar com a empresa 
para sanar o problema, se a empresa está 
com os requisitos legais para receber o 
valor, dialogar com a empresa quanto a 
questões técnicas. 

Atestar que os serviços estão sendo 
prestados corretamente 

Identificar possiveis problemas e tomar as 
devidas providências 

Analisar se o contrato está sendo executado 
corretamente, seja ele de equipamento ou 
serviço. E atestar o pagamento para a 
administração. 

Fiscalizar a prestação do serviço, abrir 
chamados quando necessário, iniciar o 
processo de pagamento do fornecedor, ser 
o canal de comunicação entre o campus e a 
empresa prestadora do serviço. 

Fiscalizar a correta execução do serviço 
prestado. 

Cabe ao Fiscal do Contrato acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato, fazendo o 
recebimento provisório, tratando das faltas 
e defeitos de execução e encaminhando 
situações extraordinárias a seu superior. 

auditar serviços prestados e fazer o 
acompanhamento do pagamento das 
faturas 

Verificar se os serviços estão sendo 
executados de forma satisfatória. 

Fiscalizar a prestação de serviço prestado 
pela empresa. 

Fiscalizar se os serviços estão sendo 
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# Pergunta Resposta 

presentado como acordado no contrato 

Verificar se os serviços foram prestados. 
Entrar em contato com a 

Emitir relatório mensal e abrir o processo 
para pagamento. 

Fiscalizar 

Acompanhamento, fiscalização, ateste de 
nota fiscal, verificar especificações em 
consonancia com o contrato. 

1. 5.        Como você avaliaria seu conhecimento 
acerca da IN 04/2014/SLTI? 

25% - 0 
10% - 1 
15% - 3 
05% - 4 
20% - 5 
10% - 6 
05% - 7 
10% - 8 

1. 6.        Como você avaliaria seu conhecimento 
acerca da Lei 8.666/93? 

20% - 0 
15% - 1 
05% - 2 
10% - 3 
05% - 4 
25% - 5 
10% - 7 
10% - 8 

1. 7.        
Como você avaliaria seu conhecimento 
acerca do Guia de Boas Práticas em 
Contratação de TI? 

30% - 0 
05% - 2 
15% - 3 
10% - 5 
20% - 6 
10% - 7 
05% - 8 
05% - 9 

1. 8.        Conhece o Plano de Inserção da 
Contratada e Plano de Fiscalização; 

100% Não 

1. 9.        Já participou da “Reunião Inicial” no início 
do Contrato? 

10% Sim, 85% Não e 05% Reuniões da DTI 

1. 10.    Você conhece as atribuições previstas na 
legislação para o fiscal técnico? 

45% Sim, 50% Não e 05% Parcialmente 

1. 11.    Costuma emitir o Termo de Recebimento 
Provisório? 

25% Sim e 75% Não 

1. 12.    
Após avaliar a qualidade dos itens 
recebidos com os critérios de aceitação 
definidos no Contrato, a quem encaminha 
o processo? 

35% Fiscal Administrativo 
30% Gestor do Contrato 
25% Nenhuma das Alternativas 
10% Fiscal Técnico 

1. 13.    
Complemento da pergunta anterior: Essa 
avaliação é feita em conjunto com o fiscal 
requisitante? 

35% Sim e 65% Não 

1. 14.    Você conhece as atribuições previstas na 
legislação para o fiscal administrativo? 

15% Sim, 80% Não e 05% Parcialmente 

1. 15.    Você conhece as atribuições previstas na 
legislação para o fiscal requisitante? 

10% Sim, 85% Não e 05% Parcialmente 
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# Pergunta Resposta 

1. 16.    
O seu contrato possui um fiscal 
administrativo designado formalmente 
por portaria? 

45% Sim, 50% Não e 05% Não Sei 

1. 17.    
Você julga importante que o integrante 
técnico da equipe de planejamento da 
contratação atue como fiscal técnico 
durante a execução contratual? 

90% Sim e 10% Não 

1. 18.    
Você participou ativamente do 
planejamento da contratação em que 
atua como fiscal técnico atualmente? 

15% Sim e 85% Não 

1. 19.    
Qual a última vez em que você participou 
de uma atividade formal de capacitação 
na fiscalização de contratos de TI? 

40% Nunca 
10% Mais de 02 Anos 
05% 12 a 24 Meses 
10% 06 a 12 Meses 
10% Menos de 6 Meses 
05% Nunca 
05% Nunca Participei 
05% Ainda não tive essa oportunidade 
05% Nunca participei 
05% Nunca fiz capacitação nesta área 

1. 20.    
Em poucas palavras, quais são as 
principais dificuldades encontradas por 
você na fiscalização de contratos de TI no 
IFS? 

Sem capacitação 

Muita burocracia e nunca recebi 
treinamento para ser fiscal. 

Minha dificuldade é a compreensão dos 
procedimentos para geração dos artefatos 

Falta de um fluxo de processo interno de 
execução 

Os contratos da BR27 geralmente tenho 
problemas pelas divergências de 
monitoramento do IFS e da BR27. Já o da 
Qualycopy não tenho problemas. 

Porque meu contrato não é considerado de 
T.I., mesmo que seja. 

Falta de informação 

Conhecimento de legislação e ferramentas 
de gerenciamento 

Falta de conhecimento dos demais setores 
sobre contratação de TI 

Pouco tempo para treinamento, as 
informações que tenho foram obtidas via 
boca a boca ou no grupo de coordenadores 
de ti no whatsapp. 

No IFS não existe a divisão de Fiscal técnico, 
Fiscal Administrativo e Fiscal requerente. 
Apenas uma pessoa se torna Fiscal do 
contrato e faz tudo. 

Conhecimento pelos Atores do seu papel. 
Montagem do processo de pagamento deve 
ser executado pelo Fiscal administrativo 
mas isso não ocorre. 

falta de melhor acompanhamento do 
contrato, não há como saber sobre o 
andamento dos pagamentos 
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# Pergunta Resposta 

Conhecimento acerca da legislação vigente. 

Informações sobre o fluxo dos processos 
entre os setores da instituição. 

Falta de orientação de como realizar a 
primeira fiscalização 

Falta de treinamento 

Falta de Capacitação. e treinamentos. Envio 
das faturas dentro do vencimento por parte 
da contratada. 

A medição da qualidade do serviço 
prestado. 

Informação 

1. 21.    
Quais problemas demandam novas 
soluções? Para cada problema cite a 
causa, como é resolvido hoje e como você 
gostaria de resolvê-lo? 

Não sei 

Recebendo treinamento 

Não digo exatamente problema, mas a 
complicação para geração das certifidões 
em inúmeros locais 

Falta de um fluxo de processo interno de 
execução 

Eu sempre acionou o diretor de Tecnologia 
da Informação quando necessito e o mesmo 
informa qual procedimento devo proceder. 

Problemas referentes a valores do contrato, 
hoje sou eu que tenho que resolver, sendo 
que essa deveria ser uma atribuição do 
fiscal administrativo, que não existem neste 
contrato. 

Troca de equipamento, automatizar as 
tarefas 

Integração de todas as ferramentas da TI 
para facilitar a gestão 

A deficiência na gestão de contratos é 
resolvida com uma continua capacitação 

Notas ou faturas enviadas erradas ou 
faltando informações. A resolução é feita 
contatando a empresa prestadora do 
serviço e os fiscais de outros campi. 

A divisão de fiscais. Existe apenas um Fiscal 
e este faz toda a fiscalização. Seria 
importante existir a divisão correta dos 
fiscais. 

Falta de conhecimento da IN 04. 
Treinamento principalmente dos 
responsáveis pela gestão do contrato. 

verificação de pagamento de faturas 

solicita ao financeiro 

ter acesso ao sistema financeiro somente 
para leitura e eu mesmo verificar 

Falta de conhecimento dos envolvidos no 
contrato, para resolver é necessário 
treinamento constante sobre fiscalização de 
contratos. 

Processo fica enorme quando enviado para 
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# Pergunta Resposta 

pagamento. Ideal que tudo fosse online e 
apenas uma folha confirmando as 
informações fosse impressa. 

Treinamento 

Problemas com cumprimento das 
atribuições por parte da contratada. 

Regras claras para medir os serviços 
prestados. 

Não tenho 

Problema: ausência de procedimentos para 
acompanhamento correto Causa: falta de 
treinamento ou instrução por parte da 
coordenação de contratos. 

1. 22.    
Você conhece o fluxo de processo do Guia 
de Boas Práticas em Contratação de TI 
referente a Execução do Contrato? 

35% - 0 
10% - 1 
05% - 2 
10% - 3 
05% - 4 
15% - 5 
15% - 7 
05% - 8 

  
 

Considerando que após tabulação e análise preocupante dos dados coletados no 
questionário que trata do “Resultado do Diagnóstico da Fiscalização e Gestão de 
Contratos de TI no IFS” que claramente demonstram a insegurança e necessidades de 
capacitação da equipe responsável pela gestão e fiscalização dos Contratos de TI no IFS 
foi enviado por esta diretoria o Memorando Eletrônico nº 181/2017/DTI-REI 
(Identificador: 201755174) que trata da solicitação do Magnífico Reitor em caráter 
emergencial de cursos de capacitação para as Equipes de Planejamento das 
Contratações, Fiscalização de Contratos e Seleção de Fornecedores através do Programa 
“ENAP em Rede” cuja instituição mantém parceria através da Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas do IFS, sendo que a proposta de cursos enviada está aderente ao Plano de 
Capacitação de TIC 2014-2019 e em conformidade com Programa de Aperfeiçoamento 
dos Servidores de TI proposta pelo SISP para exercício 2017 disponível através do link 
“http://www.sisp.gov.br/gestaodepessoas/wiki/aperfeicoamento” que até o presente 
momento não recebemos manifestação quanto a aprovação ou indeferimento da 
proposta enviada. 
  
Considerando a abertura de chamado na Central de Serviços C3S do SISP no Grupo 
responsável: Governança de TI e Tipo de Serviço: Esclarecimento de Dúvidas – 
Governança objetivando organizar um ciclo tempestivo de capacitação para nossas 
equipes de planejamento de contratações de TI, gestão e fiscalização de contratos de TI 
abaixo transcrito: 
  

“Data: 09/06/2017 14:19:56 
Para: M. I. S. <manuela@ifs.edu.br> 
Remetente: Central de Serviços e Suporte do SISP 
<sisp@sisp.gov.br> 
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Assunto: C3S - Notificação de encerramento de chamado 
Prezado(a) usuário(a) M. I. S., 
Seu chamado, de Nº 7786, acaba de ter o seu atendimento 
técnico encerrado. Seguem as informações do 
chamado: 
- Eixo: Governança de TI 
- Classe: Serviços C3S 
- Grupo responsável: Governança de TI 
- Tipo de Serviço: Esclarecimento de Dúvidas – Governança 
- Solicitação: Estamos tentando viabilizar Capacitação das 
Equipes de Planejamento das Contratações, Fiscalização 
dos Contratos e Seleção dos Fornecedores de TI,in 
company, nos cursos: 
PCTI - Planejamento da Contratação de Tecnologia da 
Informação, SFTI - Seleção de Fornecedores de 
Tecnologia da Informação, GCTI - Gestão de Contratos de 
Tecnologia da Informação e PDTI - 
Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação. Os consultores do SISP ministram 
treinamento? Como conseguir orçamento? Tabela em ane 
- Data e hora de abertura: 07/06/2017 17:28:53 
- Data e hora do encerramento: 09/06/2017 14:19:56 
- Observação(ões) de Encerramento: Por É. J. A. em 
09/06/2017 14:19 
Prezado Demandante, Agradecemos o seu contato e 
informamos que a SETIC/MP não oferece treinamentos e, 
sim, workshops, dependendo da área de interesse. Sobre 
orçamento, solicitamos esclarecer melhor a real 
necessidade, contexto da demanda, etc. Assim, favor 
detalhar melhor os pontos sobre a capacitação de pessoal, 
bem como o orçamento. Atenciosamente, 
Equipe SISP 
A Central de Serviços e Suporte do SISP agradece o seu 
contato. Em caso de problemas ou solicitações, 
estamos à disposição para atendê-lo. 
Esta é uma mensagem automática, favor não responder. 
--- 
--- 
Central de Serviços e Suporte do SISP”  

Considerando o e-mail enviado em 27/06/2017 às 14:50:22 pela chefe do 
Departamento de Normas, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do IFS, servidora E. 
M. S. L. abaixo transcrito: 

Subject: 
Enc: RES: [URGENTE] Capacitação das Equipes de 
Planejamento das Contratações, Fiscalização dos Contratos 
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e Seleção dos Fornecedores de TI - Autorização do 
Magnífico Reitor 
From: DSDP Departamento de selecao e desenvolvimento 
de pessoas <dsdp@ifs.edu.br> [+] [x] 
Date: Jun 27, 2017 2:50:22 PM 
To: eduardo.paracencio@enap.gov.br 
Cc: progep@ifs.edu.br, fernando.oliveira@ifs.edu.br, 
dti@ifs.edu.br [...] 
Prezado Eduardo, 
 
Conforme contato telefônico no dia de hoje, visando 
atender a necessidade de capacitação das Equipes de 
Planejamento das Contratações, Fiscalização dos Contratos 
e Seleção dos Fornecedores de TI do Instituto Federal de 
Sergipe, conforme registrado no histórico deste e-mail, 
solicitamos verificar a possibilidade de ser ofertado os 
cursos descritos abaixo, através do Programa Enap em 
Rede ou por meio de outro programa existente dentro da 
ENAP: 
PCTI - Planejamento da Contratação de Tecnologia da 
Informação - 40h; 
SFTI - Seleção de Fornecedores de Tecnologia da 
Informação - 30h; 
GCTI - Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação - 
30h; 
PDTI - Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação - 40h. 
Desde já agradecemos a colaboração e aguardamos 
retorno. 
Att., 
-- 
E. M. S. L. 
Chefe do Departamento de Normas, Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoal 
DNSDP/PROGEP/IFS 
E-mail: dsdp@ifs.edu.br 
Tel.: 79-3711-1417 

 
Considerando o e-mail enviado pelo Técnica em Assuntos Educacionais da 
CGEEX/DEC/ENAP, servidora V. P. informando a impossibilidade de atender nosso 
pleito emergencial de capacitação das nossas equipes de planejamento das 
Contratações, Fiscalização de Contratos e Seleção de Fornecedores de TI abaixo 
transcrito: 

Subject: 
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RES: [URGENTE] Capacitação das Equipes de Planejamento 
das Contratações, Fiscalização dos Contratos e Seleção dos 
Fornecedores de TI - Autorização do Magnífico Reitor 
 
From: V. P. S. <vania.silva@enap.gov.br> [+] [x] 
Date: Jun 27, 2017 10:33:57 AM 
To: DSDP Departamento de selecao e desenvolvimento de 
pessoas <dsdp@ifs.edu.br> 
Cc: "progep@ifs.edu.br" <progep@ifs.edu.br>, 
"dti@ifs.edu.br" <dti@ifs.edu.br>, 
"fernando.oliveira@ifs.edu.br" 
<fernando.oliveira@ifs.edu.br> [...] 
Attachments: image001.png (19.8 KB) image002.jpg (2.2 
KB) image003.jpg (2.3 KB) image004.jpg (2.4 KB) 
image005.jpg (2.1 KB) image006.jpg (2.3 KB) image007.jpg 
(2.1 KB) [All attachments] 
Prezada Elissandra, 
Bom dia. Neste ano, os cursos referidos estão sendo 
ofertados apenas para a carreira de Analista de 
Tecnologia da Informação. De qualquer forma, já 
comuniquei ao coordenador destes cursos sobre o 
interesse do IFS em capacitar os seus servidores. 
 
Att, 
V. P. 
Técnica em Assuntos Educacionais/CGEEX/DEC/ENAP 
+55 (61) 2020 3446 
SAIS – Área 2A – 70610-900, Brasília-DF, Brasil 
vania.silva@enap.gov.br 
www.enap.gov.br 

  
Considerando o disposto na auditoria TC 014.815.2014-1 que foi apreciada em sessão 
ordinária do Plenário de 22/04/2015 sob a relatoria do ministro-substituto Augusto 
Sherman Cavalcanti, resultando no Acórdão 916/2015-TCU-Plenário que foi incorporado 
a publicação “Auditorias na Gestão de Contratos de TI” publicada pelo Tribunal de 
Contas da União na seção que dispõe sobre a Qualificação técnica do gestor e dos fiscais 
de contratos de TI esclarece o seguinte: 
 

“[...] Essa falta de capacitação técnica dos servidores 
envolvidos no acompanhamento e fiscalização contratual 
eleva o risco de ineficácia dessas atividades e, por 
conseguinte, de ineficácia da própria contratação, 
sobretudo considerando o número elevado e reiterados de 
problemas encontrados no planejamento e na gestão 
contratual.” 
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                   Neste contexto, esclarecemos que temos desprendido esforço hercúleo 
visando a promoção de atividades formais de capacitação das equipes de planejamento 
das contratações de TI, Seleção de Fornecedores, Gestão e Fiscalização de Contratos de 
TI contudo pelo atual cenário de contingenciamento orçamentário-financeiro não 
logramos êxito, contudo, diante do agravamento do problema sistêmico de falta de 
capacitação das equipes promoveremos em até 60 dias o “I Encontro sobre Gestão e 
Fiscalização de Contratos de TI” que reunirá por 02 dias, os servidores integrantes de 
equipes de planejamento de contratações de TI, gestão e/ou fiscalização de contratos 
de TI para participação de palestras e minicurso que visem nivelar os conhecimentos 
acerca da Lei 8.666/93, IN 04/2014/SLTI, Guia de Boas Práticas em Contratações de 
Soluções de Tecnologia da Informação – SETIC/MP, versão 2.0, Boas práticas, 
orientações e vedações para contratações de serviços de outsourcing de impressão e 
legislação e normas infralegais correlatas. 

  
              Desta forma, diante dos esclarecimentos prestados em epígrafe e alhures não 
há que se falar em identificação de responsáveis, quantificação de dano e o devido 
ressarcimento ao erário e SIM em desenvolvimento de um plano amplo, contínuo, 
sustentável e sistemático de capacitação dos servidores da área técnica, administrativa 
e requisitante que integram as equipes de planejamento das contratações de soluções 
de TI, Seleção de Fornecedores, Gestão e Fiscalização de Contratos de TI no âmbito do 
Instituto Federal de Sergipe, uma vez que, a recomendação proposta dentro do 
contexto apresentado é desproporcional e conflitantes aos princípios da autotutela, 
razoabilidade e proporcionalidade já que é notório o esforço desta diretoria e seu time 
em dirimir problemas ocasionados pela ausência de Governança dos Contratos 
Administrativos por parte dos setores especializados do IFS, fato comprovado pela não 
prorrogação do Contrato nº 05/2016 que foi fruto de uma adesão a ata de registro de 
preços do Instituto Federal Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa que no decurso de sua 
execução contratual não se mostrou vantajoso para administração, tendo sido emitido 
parecer desfavorável a sua renovação e promoção de encaminhamentos a celebração 
de novo contrato 07/2017 fruto do pregão eletrônico SRP nº 12/2016 realizado pelo IFS 
que representando uma redução em 31,58% do custo mensal do novo contrato em 
relação ao anterior. 
 

Recomendação 002: Revisar todos os contratos de serviços de outsourcing de 
impressão em andamento no IFS, com cancelamento daqueles que comprovadamente 
estejam em situações análogas 

 
Em atendimento a recomendação supra informamos que foi enviado no dia 

08/09/2017 às 09:28:03 por esta diretoria e-mail para Gerente de Contratos da 
QUALYCOPY, senhora L. S. solicitando relatório analítico com demonstrativo de 
consumo dos equipamentos locados pelos campi Propriá, Lagarto, Itabaiana, Estância, 
Glória, Tobias Barreto, Aracaju, São Cristóvão, conforme pode ser constatado a seguir: 
  

“Subject: [DTI] [CONTRATOS] [OUTSOURCING DE 
IMPRESSÃO] Relatório Analítico - Consumo de Franquia - 
Contratos nº 01/2016 - CPR, 01/2016 - LAG, 01/2016 - ITA, 
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01/2016 - EST, 01/2016-GLO, 02/2016-CTB, 02/2017-AJU e 
09/2016-SC 
From: F. L. O. F. <fernando.oliveira@ifs.edu.br> [+] [x] 
Date: Sep 8, 2017 9:28:03 AM 
To: louise.santos@qualycopy.com.br 
Cc: eduardo.figueiredo@ifs.edu.br, manuela@ifs.edu.br, 
reitoria@ifs.edu.br [...] 
Prezada L. S., 

 
 Em atendimento a Recomendação 002 "Revisar todos os 
contratos de serviços de outsourcing de impressão em 
andamento no IFS, com cancelamento daqueles que 
comprovadamente estejam em situações análogas" da 
nota de Auditoria Preliminar nº 00X/2017 - Contratação de 
Serviços de Outsourcing de Impressão, solicitamos 
cordialmente em caráter emergencial o envio do 
demonstrativo dos últimos 06 meses dos contratos de 
outsourcing de impressão celebrados entre os campi 
Propriá, Lagarto, Itabaiana, Estância, Glória, Tobias Barreto, 
Aracaju, São Cristóvão e a QUALYCOPY demonstrando o 
consumo mensal por ilha de impressão/equipamento 
contratado e o total mensal da franquia global consumida 
em detrimento a franquia contratada por cada unidade. 
 
       Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição 
para dirimir quaisquer dúvidas acerca dos 
encaminhamentos solicitados em epígrafe. 
 
 -- 
Att, 
F. L. O. F. (195****) 
Diretor de Tecnologia da Informação (Port.313/2016) 
Instituto Federal de Sergipe - Reitoria 
www.ifs.edu.br 
+55 79 3711-3166 / +55 79 99886-3654 
Esta mensagem,  juntamente com seus anexos, é 
confidencial e  protegida  por   lei,  e  somente  os  seus  
destinatários são autorizados a usá-la.  Caso você a tenha 
recebido por engano, favor comunicar ao remetente, pois 
qualquer outra pessoa não tem autorização  para  
encaminhar,  imprimir,  usar,  copiar  ou armazenar o seu 
conteúdo. 
This message, together with its attachments, is confidential 
and protected by law, and the recipients are only allowed 
to use it. If you have received in error, please notify the 
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sender as any other person not authorized to forward, 
print, use, copy or store the content. 

 
Recomendação 003: Estabelecer mecanismo de controle de modo a garantir a 

instrução dos autos dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de 
estudos de necessidade com base no consumo histórico ou outros parâmetros que a 
Unidade entenda mais adequado para estimativa dos quantitativos previstos. 

 
Informamos que uma das etapas do estudo técnico preliminar realizado pelo 

time desta diretoria é o levantamento de necessidades perante a Reitoria e os campi do 
IFS para que seja assegurado que os resultados pretendidos com a contratação sejam 
alcançados e a necessidade que gerou a contratação seja atendida, bem como 
orientamos que o consumo informado pelas unidades seja baseado no histórico de 
volume mensal e anual de impressões para suprimir ou mitigar eventuais 
subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda pelo serviço a ser 
contratado, conforme pode ser constatado através do Memorando Eletrônico nº 
184/2016/DTI-REI (Identificador: 201640404) e Memorando Eletrônico nº 267/2016/DTI-
REI (Identificador: 201643427) em anexo”.   

 
e) Análise da Manifestação:  

Apesar de o gestor apresentar manifestação das recomendações 
preliminarmente apresentadas por essa auditoria interna, a resposta da Gestão não 
afasta o achado de auditoria, uma vez que o Diretor de Tecnologia da Informação, 
reconhece a utilização de uma quantidade de ilhas de impressão inferior a contratada, 
informando que foi solicitado, inclusive, a supressão na ordem de 25% do contrato 
007/2017, um dos objetos de análise dessa nota de auditoria, com o objetivo de sanar a 
inconsistência identificada no fato.  

 
Além disso, em relação ao quantitativo de ilhas de impressão/equipamentos ser 

inferior ao estipulado no contrato 007/2017, a gestão informa que foi solicitado pela DTI, 
através do Memorando Eletrônico nº 334/2017/DTI/REI a aplicação de retenção/glosa no 
pagamento da fatura de Agosto de 2017, no valor de R$ 3.083,34 (três mil, oitenta e três 
reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 07 (sete) equipamentos não utilizados 
nos meses de Maio (4), Junho (3) e Julho (3) de 2017, porém, não ficou demonstrado 
ainda, a concretização do solicitado. 

 
No que diz respeito a quantificação do dano, dos responsáveis e o devido 

ressarcimento ao erário a quem deu causa ao prejuízo apontado especificamente no 
contrato 005/2016 (conforme descrição nos fatos dessa nota de auditoria), o gestor 
apesar de discordar do que fora apontado por essa auditoria interna, afirmando tratar-se 
de um problema institucional sistêmico pautado na baixa qualificação quanto ao 
entendimento da lei 8.666/93 e a IN 04/2014/SLTI e demais normas infralegais correlatas, 
não afastamos a referida constatação, pois entendemos que a falta de capacitação 
técnica dos servidores envolvidos no acompanhamento e fiscalização contratual não é 
suficiente para eliminar a ideia de que sejam apurados os fatos, uma vez que foi 
identificado prejuízo a Instituição. 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                                   NOTA DE AUDITORIA Nº 007/2017 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 

 

27 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 
Apontamos a seguir os motivos que justificam a manutenção dessa constatação e 

de sua recomendação (001): 
 
Inicialmente, vale frisar, que a eficiência de um contrato está diretamente 

relacionada com o acompanhamento de sua execução, e a equipe de acompanhamento 
e fiscalização de contratos tem grande responsabilidade pelos seus resultados, devendo 
observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento 
contratual.  

 
Conforme preconiza o artigo 66 da Lei 8.666/93, “O contrato deverá ser executado 

fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”.  

 

Sendo assim, os contratos administrativos necessitam de um efetivo 
acompanhamento e, diante disso, é preciso que o gestor atente para a necessidade de 
uma fiscalização e acompanhamento eficientes ao longo da realização de cada contrato. 
   
 Dessa forma, em atenção ao princípio do interesse público, não pode a 
administração pública esperar o término do contrato para verificar se houve uma 
correta execução contratual, é o que dispõe o voto do relator do TCU em seu Acórdão 
1632/2009 – Plenário:  

9. A propósito, vale registrar que a prerrogativa conferida à Administração de 
fiscalizar a implementação da avença deve ser interpretada também como 
uma obrigação. Por isso, fala-se em um poder-dever, porquanto, em 
deferência ao princípio do interesse público, não pode a Administração 
esperar o término do contrato para verificar se o objeto fora de fato concluído 
conforme o programado, uma vez que, no momento do seu recebimento, 
muitos vícios podem já se encontrar encobertos.  

 

Caso fosse observado o que determina a lei, durante a execução do contrato 
005/2016, falhas poderiam ter sido corrigidas eliminando os prejuízos que foram 
efetivamente causados a Administração Pública. 

Ou seja, para que um contrato administrativo seja executado de modo 
satisfatório e tenha seu objeto plenamente atendido, é necessário que ele seja 
monitorado pela Administração, conforme exigido pelo art. 67 da Lei nº 8.666/93, que os 
contratos devem ser executados com o devido acompanhamento e fiscalização, vejamos: 
 

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. 
§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
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Destacamos então que, os contratos devem ser executados com o devido 

acompanhamento e fiscalização a cargo de um representante da Administração 
especialmente designado para esse fim, e que a função do fiscal é acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato, seja anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas, tais como falhas, atrasos, inadimplemento, descumprimento de 
cláusulas contratuais, bem como orientações repassadas à contratada para que esta se 
adeque aos termos do contrato. Podendo até, em caso de reincidência de faltas por 
parte da empresa, vir a ser penalizada ou, até mesmo, gerar a rescisão do contrato, 
nesse caso, deve o fiscal informar a autoridade competente, para que este tome as 
medidas que o caso requer. 
 

Além disso, não pode a Administração ficar inerte, aguardando que o contratado 
cumpra todas as obrigações contratuais, muito menos esperar o fim do termo de 
contrato para verificar se o objetivo foi efetivamente alcançado. É dever da 
Administração durante a própria execução do contrato verificar se o contratado está 
cumprindo o que foi estabelecido no contrato.  

 
Percebe-se então que, essa forma de agir preventivamente, verificando se o 

contratado está cumprindo o que fora firmado em contrato, trará benefícios para a 
Administração. Daí a importância do papel do fiscal, que deve acompanhar a execução e 
tomar as providências necessárias para o fiel cumprimento das condições contratuais 
estabelecidas. O Tribunal de Contas da União, em um de seus acórdãos (Acórdão nº 
540/2008-Plenário) manifestou-se ainda, acerca do assunto: 
 

Somente por meio do acompanhamento e da fiscalização da execução do 
contrato, tem a Administração oportunidade de verificar tempestivamente o 
cumprimento, por parte do contratado, das obrigações acordadas e impor a 
adoção de medidas corretivas no tempo oportuno, caso sejam identificadas 
falhas na implementação do ajuste. Trata-se de dever da Administração, ao 
qual não pode se furtar de exercer. (grifo nosso) 

 
Não é possível negar que a capacitação de servidores é indispensável para a 

melhoria do processo de fiscalização, para tanto, entende-se também que é papel da 
Administração proporcionar a capacitação dos fiscais de contratos, dando a esses 
profissionais o conhecimento e as habilidades necessárias ao desenvolvimento das 
atividades inerentes a função, para que se tenha um processo de fiscalização mais 
eficiente. 

 
 Ainda, o Acórdão nº 675/2015 - TCU – Plenário, onde são relatados e discutidos 
relatório de auditoria realizada junto ao Tribunal Regional do Trabalho no Estado do 
Ceará - TRT-7ª Região, com o objetivo de avaliar a maturidade do processo de trabalho 
de gestão de contratos de Tecnologia da Informação, dispõe o seguinte: 
 

74. [...] a inadequada capacitação dos servidores responsáveis por executar o 
processo de trabalho de gerenciamento do contrato prejudica a eficácia dessa 
atividade, a qual inclui a atividade de fiscalização dos contratos 
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administrativos, poder-dever da Administração Pública, previsto no art. 58, 
inciso III, da Lei 8.666/1993. 
 
75. A maioria dos servidores indicados como fiscais e gestores dos contratos 
verificados não possui capacitação acerca dos temas que abrangem suas 
atividades de fiscalização e gestão de contratos de TI, o que não se coaduna 
com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, tampouco com a boa 
prática prevista no Cobit 5, APO07.03 - manter as habilidades e competências 
da equipe (tradução livre), razão pela qual propõe-se recomendação ao órgão 
auditado. 
 
9.1. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE que: 
9.1.2. implemente mecanismos que garantam que os fiscais e gestores de 
contrato de TI detenham a qualificação técnica necessária para o exercício de 
suas atividades, à semelhança das boas práticas contidas no Cobit 5, APO07.03 
- manter as habilidades e competências da equipe, de forma a atender ao 
disposto na Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da eficiência), bem 
como no Decreto 5.707/2006, incisos I e III, e nos Acórdãos 594/2012-TCU-
Plenário, item 9.3.1, e Acórdão 1.382/2009-TCU-Plenário, itens 9.2.28 e 9.2.29; 

 
Por outro lado, verifica-se, nos Acórdãos do TCU – Plenário 859/2006 e 

2512/2009, que uma atuação deficiente do fiscal de contratos tem potencial para causar 
dano ao erário, o que atrai para si a responsabilização pela irregularidade praticada. 
 

[...] A negligência de fiscal da Administração na fiscalização de obra ou 
acompanhamento de contrato atrai para si a responsabilidade por eventuais 
danos que poderiam ter sido evitados, bem como às penas previstas nos arts. 
57 e 58 da Lei n° 8.443/92. [Acórdão 859/2006 – TCU – Plenário] 
Ao atestar notas fiscais concernentes a serviços comprovadamente não 
prestados, o agente administrativo [...] tornou-se responsável pelo dano 
sofrido pelo erário e, consequentemente, assumiu a obrigação de ressarci-lo 
[...] [Acórdão 2512/2009 – TCU – Plenário] 

 

  Ademais, dispõe o TCU na Revista Licitações e Contratos: Orientações e 
Jurisprudências, publicada em 2010, pág. 781: 
 

São de responsabilidade do contratado os danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
contrato. 
Acompanhamento e fiscalização do contrato pela Administração não excluem 
ou reduzem essa responsabilidade. (grifo nosso) 

 

  Sendo assim, é preciso que se adotem medidas que garantam o cumprimento da 
quantidade de equipamentos/impressões contratados pelo IFS e o pagamento apenas 
dos serviços que foram efetivamente executados, o que não ocorreu no contrato 
005/2016, necessitando então que haja uma devolução dos valores pagos a maior, já 
que houve um descumprimento parcial por parte da contratada. 
  

Contudo, embora essa auditoria interna reconheça os esforços da DTI em 
solucionar os problemas ora apontados, faz necessária a apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e consequentemente o devido 
ressarcimento ao erário a quem deu causa ao prejuízo, pela execução do contrato 
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(005/2016) que somente foi reconhecido que não se demonstrava vantajoso para a 
administração após sua conclusão, quando na verdade, essa análise deveria ter sido feita 
durante a sua execução, quando já se apresentava prejuízos para a Administração 
Pública (conforme análise dos demonstrativos de pagamento descritos nos fatos dessa 
nota de auditoria) ou até mesmo no momento do planejamento da contratação. 

 
Quanto a recomendação 002, a mesma se mantem, uma vez que o gestor em sua 

manifestação informou que foi enviado e-mail a Qualycopy, no dia 08/09/2017 com 
solicitação de relatório analítico com demonstrativo de consumo dos equipamentos 
locados pelos campi, não ficando demonstrado, ainda, o resultado deste trabalho com a 
provável revisão dos contratos de serviços de outsourcing de impressão em andamento 
no IFS. 

 
 No que diz respeito a recomendação 003, relacionada ao planejamento, 
justificamos a sua manutenção, uma vez que a Gestão, demonstrou que solicitou, por 
meio do Memorando 184/2016, às Unidades Gestoras do IFS as necessidades por 
Impressoras (Monocromáticas e Coloridas de Pequeno, Médio e Grande Porte – 
Substituição do Contrato 19/2011), e através do Memorando nº 267/2017/DTI/REI a 
confirmação do quantitativo de impressoras a serem locadas por campi, na contratação 
promovida pela Reitoria, através do Pregão Eletrônico 12/2016, porém sem comprovar 
que a contratação foi baseada em estudos com base no consumo histórico ou outros 
parâmetros para estimativa do quantitativos previstos aproximando-o da real 
necessidade do IFS.  
  

Contudo, fica claro na manifestação apresentada pela gestão que esforços estão 
sendo empreendidos para solucionar os problemas apontados, e essa auditoria interna 
confere a necessidade de se verificar se os contratos de outsourcing de impressão 
promovidos pelo instituto estão sendo efetivamente fiscalizados por parte da gestão 
pública.  

 
Nesse sentido, após avaliarmos a manifestação da gestão e todos os documentos 

apresentados, considerando que a contratação de TI é calcada no planejamento e no 
controle efetivo da execução contratual, e que foram encontradas desconformidades 
que precisam ser sanadas, observamos que as manifestações apresentadas pela 
Unidade não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
Descumprimento das disposições contratuais e ausência de planejamento adequado 
podendo causar prejuízo ao erário. 
 
Recomendação 001: 
Providenciar a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do 
dano e consequentemente o devido ressarcimento ao erário a quem deu causa ao 
prejuízo. 
 
Recomendação 002:  
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Revisar todos os contratos de serviços de outsourcing de impressão em andamento no 
IFS, com cancelamento daqueles que comprovadamente estejam em situações 
análogas. 
  
Recomendação 003: 
Estabelecer mecanismo de controle de modo a garantir a instrução dos autos dos 
processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de estudos de necessidade com 
base no consumo histórico ou outros parâmetros que a Unidade entenda mais 
adequado para estimativa dos quantitativos previstos.  
 
 
CONSTATAÇÃO 002: 
Deficiências da fiscalização contratual atestando os documentos da despesa sem que 
houvesse a comprovada execução total, fiel e correta dos serviços. 
 
a) Evidências: 
- Contrato 05/2016; 
- Pregão 10/2015; 
- Manual de Fiscalização e Contratos do IFS; 
- Processo nº 23060.000160-2017-04; 
- Processo nº 23060.001808-2016-71; 
- Processo nº 23060.001969-2016-64; 
- Processo nº 23060.001625/2016-55. 
- Processo nº 23060.001187/2017-14. 
 
b) Fato: 
  Ao realizar a análise dos processos de pagamento listados acima, evidências, em 
seus respectivos demonstrativos do faturamento referente ao contrato 05/2016 
(processo administrativo nº 23290.002303/2015-39), que trata da contratação de 
serviços especializados em Outsourcing de Impressão incluindo a cessão de direito de 
uso, serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos com 
fornecimento de peças e suprimentos necessários, inclusive papel, para atender as 
demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS 
(Reitoria), pelo período de 12 (doze) meses, verificamos que: 
 
1-No Processo 23060.000160/2017-04, o equipamento nº 3667, consta localizado no 
Departamento Qualycopy Filial, porém não identificamos esse departamento como 
setor pertencente ao IFS. 
 
2-No Processo nº 23060.001808/2016-71, o equipamento nº 6524 está sem 
departamento localizado, bem como os processos nºs 23060.001969/2016-64, 
23060.001625/2016-55, equipamentos 4392 e 6524, respectivamente, sem localização 
do departamento. 
 
 Sobre o objeto do contrato em questão, destacamos o Manual de Fiscalização e 
Contratos do IFS, publicado em 2013, que dispõe em seu item 1.8.3. Atestação do 
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Recebimento do Objeto: 
 

“Ao atestar o recebimento do objeto, deve o responsável verificar se o bem foi 
entregue, a obra executada, ou o serviço prestado em conformidade com o 
contrato. Objeto contratado deve estar de acordo com as especificações 
licitadas, apresentadas e aceitas”. (Grifo nosso) 

 

Sendo assim, a Administração Pública efetuou o pagamento de equipamentos de 
impressão que não estavam devidamente identificados no demonstrativo do 
faturamento do contrato 05/2016.  

 
 Além disso, dispõe o referido contrato, anexo ao processo administrativo nº 
23290.000735/2017-77, fls. 54, item 9. Cláusula Nona – Obrigações da Contratante: 
 

9.9. Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato; 
9.13. A contratante fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, 
o exato cumprimento dos itens e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência e cláusulas do contrato; 
9.14. Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução dos serviços, 
atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total, 
fiel e correta dos serviços. 
(Grifo nosso) 

 
 Ou seja, uma vez que não foram identificados no respectivo demonstrativo do 
faturamento a localização dos equipamentos de impressão em questão, temos uma 
execução contratual incoerente com as cláusulas contratuais por deficiências na sua 
fiscalização. 
 
 Além disso, em análise ao processo de pagamento nº 23060.001187/2017-14, 
contrato 005/2016, verificamos a ausência do Demonstrativo de faturamento para o 
respectivo mês de faturamento, ou seja, mês de maio/2017, 12ª fatura. 
 

Por outro lado, no processo de pagamento em questão, fl. 07, consta o Relatório 
Mensal de acompanhamento do contrato, devidamente assinado pelo fiscal do contrato 
e constatando que os serviços foram corretamente executados pela contratada. 

 
 Apenas nesse processo não consta o referido demonstrativo, documento 
indispensável que deve ser fornecido mensalmente ao contratante, conforme dispõe o 
contrato 05/2016, na Cláusula Decima – Obrigações da Contratada, fls. 58: 
 

10.12. Fornecer mensalmente ao CONTRATANTE relatório de todos os serviços 
de manutenção, especificando equipamento, local de instalação, defeitos 
apresentados ou providências adotadas, quando for o caso; 
10.13. Apresentar a leitura mensal de cópias efetivamente produzidas e 
excedentes, quando for o caso, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, com o 
devido aceite da fiscalização da contratante, registrando a dedução de cópias 
imperfeitas por defeito do equipamento e/ou insuficiência de materiais, ou 
ainda, cópias para teste do equipamento, caso existam;  
(Grifo nosso) 
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Percebemos então que sem o relatório detalhado não há como verificar se houve 
uma prestação do serviço conforme o contrato, depreendendo-se que houve equívocos 
durante a fiscalização e acompanhamento do mesmo, uma vez que não se apontou 
determinado descumprimento por parte da contratada.  

 
Ainda, dispõe o item 21.1 Da Fiscalização; subitem 21.2.2, do Termo de 

Referência anexo ao Pregão Eletrônico nº 10/2015, pág. 39, que o fiscal do contrato 
pode recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar por 
escrito ajustes ou correções, porém verificamos que nenhum apontamento por parte do 
fiscal foi realizado, mesmo ocorrendo o fato em questão. Vejamos: 
 

21.2 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes 
rotinas: 
21.2.1 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 
21.2.2 Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e 
determinar por escrito, instruções ou comunicados de desfazimento, ajustes 
ou correções; 
(Grifo nosso) 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
realização de fiscalização contratual coerente com as cláusulas contratuais. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Por meio do Memorando Eletrônico nº 335/2017, de 08 de setembro de 2017, o Diretor 
de Tecnologia da Informação apresentou a seguinte manifestação: 
 
Em relação a Recomendação 001: 

“Informamos que as orientações contidas nesta recomendação serão transmitidas aos 
Coordenadores de TI da Reitoria e Campi do IFS na 9ª Reunião Ordinária dos 
Coordenadores de TI dos campi que será realizada na próxima segunda-feira 
(11/09/2017) às 09h na sala de reuniões do Campus Aracaju, bem como durante o “I 
Encontro sobre Gestão e Fiscalização de Contratos de TI do IFS” a ser realizado no mês 
de Outubro/2017”. 
 
Em relação a Recomendação 002: 
“Informamos que as orientações contidas nesta recomendação serão transmitidas aos 
Coordenadores de TI da Reitoria e Campi do IFS na 9ª Reunião Ordinária dos 
Coordenadores de TI dos campi que será realizada na próxima segunda-feira 
(11/09/2017) às 09h na sala de reuniões do Campus Aracaju, bem como durante o “I 
Encontro sobre Gestão e Fiscalização de Contratos de TI do IFS” a ser realizado no mês 
de Outubro/2017”. 
 
Em relação a Recomendação 003: 
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“Solicitar o reequilíbrio financeiro do contrato nos casos em que a quantidade 
demandada mensalmente ficar muito abaixo da contratada 
Em atendimento a presente recomendação, informamos que após análise dos fatos 
conexos a gestão do contrato IFS nº 07/2017, informamos que foi solicitado por esta 
diretoria através do Memorando Eletrônico nº 333/2017/DTI-REI (Identificador: 
201758766) a supressão em 25% do presente contrato, visando a manutenção de sua 
vantajosidade para administração conforme esclarecimentos prestados no presente 
documento”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
 Apesar de o gestor apresentar manifestação da recomendação preliminarmente 
apresentada por essa auditoria interna, percebemos que o mesmo corrobora com as 
situações descritas no fato da constatação, uma vez que informa que será transmitido 
no mês de outubro aos coordenadores de TI dos campi o que ficou provisoriamente 
demonstrado nas recomendações dessa nota de auditoria. 
 

Sendo assim, não ficou esclarecido os motivos que ensejaram as falhas 
identificadas nos fatos dessa constatação que trata do ateste dos documentos da 
despesa sem comprovação da execução total, fiel e correta dos serviços, restando 
apenas informado, além da reunião com os coordenadores, que será solicitado o 
reequilíbrio financeiro do contrato nos casos análogos aos apontados por essa auditoria 
interna. 

Apresentamos a seguir os fatos apontados nessa nota de auditoria, referentes ao 
contrato 005/2016, que ainda não foram esclarecidos pela gestão:  

Processo de 
Pagamento 

Achado de Auditoria Apresentar 

23060.000160/2017-04 

Equipamento nº 3667, consta localizado no Departamento 
Qualycopy Filial, porém não identificamos esse departamento 
como setor pertencente ao IFS. 
 

Justificativas ou 
ressarcimento ao 
erário. 

23060.001808/2016-71 Equipamento nº 6524, sem departamento localizado. 
Justificativas ou 
ressarcimento ao 
erário. 

23060.001969/2016-64 Equipamento nº  4392, sem departamento localizado. 
Justificativas ou 
ressarcimento ao 
erário. 

23060.001625/2016-55 
Equipamento nº 6524, sem localização do departamento. 
 

Justificativas ou 
ressarcimento ao 
erário. 

23060.001187/2017-14 
Ausência do Demonstrativo de faturamento: mês de maio/2017, 
12ª fatura. 
 

Justificativas ou 
apresentação do 
demonstrativo de 
faturamento nos 
autos. 

 
Nesse sentido, após avaliarmos a manifestação da gestão e todos os documentos 

apresentados, observando que foram encontradas desconformidades que precisam ser 
sanadas, conforme demonstrado na tabela acima, ratificamos que as manifestações 
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apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos 
termos. 

 
f) Riscos e Efeitos 
Ausência de efetivo acompanhamento dos demonstrativos de faturamento e relatórios 
mensais apresentados pela contratada, pode gerar prejuízo ao erário por não atender as 
cláusulas contratuais. 
 
Recomendação 001: 
Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução dos serviços, durante todo o 
contrato, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total, 
fiel e correta dos serviços. 
 
Recomendação 002: 
Verificar mensalmente se o quantitativo de equipamentos e impressões utilizados pelo 
IFS condizem com o estabelecido nos contratos de serviços de outsourcing de 
impressão.  
 
Recomendação 003: 
Solicitar o reequilíbrio financeiro do contrato de serviços de outsourcing de impressão, 
nos casos em que a quantidade demandada mensalmente ficar muito abaixo da 
contratada. 
 
Recomendação 004: 
Certificar a real localização dos equipamentos de impressão nºs 3667, 6524, 4392 e 
6524 na Reitoria do IFS e, caso contrário, providenciar o devido ressarcimento ao erário, 
bem como apresentar o demonstrativo de faturamento no processo de pagamento nº 
23060.001187/2017-14.  
 
 
CONSTATAÇÃO 003: 
Deficiências na fiscalização contratual no tocante à formalização dos processos de 
pagamento. 
 
a) Evidências: 
- Contrato 05/2016; 
- Solicitação de Auditoria nº 078/2017/AUDINT; 
- SIPAC; 
- SIAFI; 
- Constituição Federal/1988; 
- Lei nº 8.666/93; 
- Lei nº 9784/99. 
 
b) Fato: 
 Durante a realização dessa Nota de Auditoria, solicitamos à PROAD, através da 
SA nº 078/2017/IFS todos os processos de pagamento, inclusive os dois processos 
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referentes aos meses de março e abril, não localizados no SIPAC/SIAFI, referentes ao 
contrato 05/2016, anexado ao processo administrativo nº 23290.002303/2015-39, que 
trata da contratação de serviços especializados em Outsourcing de Impressão incluindo 
a cessão de direito de uso, serviços de manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos com fornecimento de peças e suprimentos necessários, inclusive papel, 
para atender as demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Sergipe – IFS (Reitoria), pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 Em resposta, o Pro Reitor afirmou que não localizou os processos em questão na 
PROAD, encaminhando o extrato das notas fiscais constantes no SIPAC que também não 
constam as faturas dos meses citados, concluindo que não houve pagamento dos 
referidos meses, uma vez que não houve processo de pagamento. 
 

Inicialmente, verificamos que houve o inadimplemento da Administração Pública 
ao contratado, e que a essa é facultado propor ações de cobrança e de execução, 
conforme o caso, a fim de receber o que lhes é devido.   

 
Além disso, aqueles que contratam com a Administração precisam encontrar nela 

razões de credibilidade e expectativas concretas de que o pactuado será cumprido. Para 
tanto, é fundamental que haja segurança ao contratado, que garantam o direito ao 
adimplemento por parte da Administração, é o que destacamos no artigo 37 da 
Constituição Federal, inciso XXI: 

 
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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.  
(Grifo nosso) 

 

 Por outro lado, não há como verificar se o serviço fora devidamente prestado 
pela empresa nos meses em que não foram efetuados os pagamentos, uma vez que não 
identificamos processos que constem fatura contendo os detalhes dos serviços 
executados, conforme prevê o contrato 05/2016, anexado ao processo administrativo 
23290.002303/2015-39, fls. 116, item 5. Cláusula Quinta – Do Pagamento: 
 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 
dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem 
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 
5.5. O pagamento somente será efetuado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionando este à verificação da conformidade da 
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Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente 
prestados e aos materiais empregados. 

 

Dentro desse contexto, convém destacar norma jurídica encartada no caput do 
art. 5º da Lei nº 8.666/93, cujo teor prescreve que os pagamentos devem ser realizados 
na ordem cronológica das datas de suas exigibilidades: 

Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como 
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 
42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 
prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 
estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 
(Grifo nosso) 

 

Cumpre ressalvar a parte final do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/93, afirmando 
que somente seria permitido à Administração Pública quebrar a ordem cronológica para 
os pagamentos se presentes relevantes razões de interesse público devidamente 
justificadas e publicadas, o que não verificamos na análise do referido contrato. 

 Portanto, para coibir o inadimplemento da Administração é importante requerer 
dela motivação sobre todos os atos que lhe sejam pertinentes. É o que trata o inciso I do 
art. 50 da Lei nº 9.784/99 que exige que todos os atos administrativos que afetem 
direitos ou interesses sejam motivados. Ainda, o § 1º do mesmo artigo prescreve que a 
motivação deve ser “explícita, clara e congruente”.  

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato.  
(Grifo nosso) 

Diante da situação em questão, não identificamos pagamento da empresa 
contratada, bem como não conseguimos precisar se houve a efetiva execução dos 
serviços nos referidos meses. 

c) Causa:  
Ausência de Instrumentos de Controle para acompanhamento da execução contratual e 
avaliação dos processos de pagamento. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 335/2017, de 08 de setembro de 2017, o Diretor 
de Tecnologia da Informação apresentou a seguinte manifestação: 
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 “Recomendação 001: Apresentar todos os processos de pagamento referentes aos 
meses de vigência do respectivo contrato e no caso de comprovada inexecução 
contratual injustificada, aplicar penalidade e abster-se de realizar o pagamento.  
 
Informamos que por fato pontual e fortuito os processos de pagamento 
correspondentes aos meses de Março/2017 e Abril/2017 não foram instruídos pelo 
fiscal técnico do Contrato nº 05/2016, contudo, após convalidação da plena prestação 
dos serviços dentro dos requisitos pactuados eles foram instruídos sob nº 
23290.001485/2017-92 (Março/2017) e 23290.1488/2017-26 (Abril/2017)”. 
 
e) Análise da Manifestação: 

A manifestação apresentada pela gestão, corrobora o achado de auditoria, uma 
vez que reconhece que os processos de pagamento dos meses de março e abril do 
contrato 005/2016, não foram instruídos pelo fiscal do referido contrato, afirmando que 
após confirmada a realização da prestação do serviço, foram instruídos os processos de 
pagamento em análise.  

 
Posto isso, a gestão ainda afirma em manifestação que os processos de 

pagamento já foram devidamente instruídos sob os nºs 23290.001485/2017-92 
(Março/2017) e 23290.1488/2017-26 (Abril/2017), porém, até o momento não ficou 
demonstrado, se os serviços foram devidamente prestados pela empresa nos meses em 
que não foram efetuados os referidos pagamentos, muito menos se os referidos 
pagamentos já foram realizados pelo Instituto. 

 
Sendo assim, após avaliarmos a manifestação da gestão e todos os documentos 

apresentados, observando que foram encontradas desconformidades que precisam ser 
sanadas, ratificamos que a manifestação apresentada pela Unidade não afasta a 
constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 

  
c) Riscos e Efeitos 
Ausência de processos de pagamento podendo causar inadimplemento da 
administração pública. 
Deficiência da fiscalização pode gerar a inexecução dos serviços contratados. 
  
Recomendação 001: 
Apresentar os processos de pagamento referentes aos meses de março e abril/2017, 
devidamente instruídos, referentes ao contrato 05/2016.  
 
 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face das análises realizadas e as recomendações exaradas pela AUDINT, 
orienta-se que se planejem contratações de bens e serviços de TI, de forma a alcançar 
os resultados almejados pelo IFS, pois a intenção é que tenhamos contratos celebrados 
e uma execução cada vez mais efetiva, eficaz e eficiente, evitando posteriores danos ao 
erário e constatações pelos órgãos de controle.  
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Propõe-se que, a Administração Pública ao planejar as contratações de TI, evite 

problemas já conhecidos, e que inclusive já foram identificados em relatórios anteriores 
apresentados por essa auditoria interna. Para tanto, a execução do objeto deverá ser 
efetivamente fiscalizada pelo IFS, de forma que o objeto do contrato seja fornecido nas 
condições estabelecidas. 

 
Orienta-se, pois, que essas contratações devem ser bem concebidas, executadas 

e gerenciadas, pois envolvem recursos públicos significativos, e para tanto é preciso que 
o IFS atue com um planejamento adequado que afaste todo e qualquer indício de 
prejuízo à economicidade.  

 
Desta maneira, conclui-se que as situações aqui relatadas exigem da gestão que 

nos certames futuros de contratação de serviços de outsourcing de impressão, seja feito 
um estudo prévio/planejamento com base no consumo histórico ou outros parâmetros 
que a Unidade entenda mais adequado para estimativa dos quantitativos previstos, 
contratando uma solução que efetivamente atenda a demanda da entidade a um menor 
custo, considerando que o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, desde o 
seu início até o seu encerramento. 

 
 

 
Aracaju/SE, 25 de setembro de 2017. 

 
 
 

Rosangela de Moraes estevam 
Auditora Interna do IFS 

 
Giulliano Santana Silva do Amaral 

Chefe da Auditoria Interna IFS 
Portaria nº 3017 de 25/10/2016 
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