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PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO: ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PAPÉI S E 

RESPONSABILIDADES  

Waldir Antonio Barnabé da Silva1, Wander Cleber Maria Pereira da Silva 2,  
Fundação Universa, Universidade Católica de Brasília 

Resumo: 
O planejamento da contratação de soluções de tecnologia da informação (TI) é um processo 
importantíssimo para a governança de TI. Este estudo teve como objetivo, propor eventuais 
adequações para obter a conformidade dos papéis e responsabilidades neste processo em um 
Órgão Público Federal do Poder Legislativo. Para isto foi feito um levantamento dos papéis e 
responsabilidades na legislação federal que trata deste tema e uma pesquisa nos autos de vinte 
processos de contratação de TI, para verificar como a questão tem sido tratada no referido 
órgão público. Verificou-se que a área de TI deste órgão tem se responsabilizado por tarefas e 
documentos que, segundo as normas usadas como referência, deveriam ser atribuídos ao 
requisitante da solução ou à área administrativa do órgão. Ficou demonstrado a importância, 
no órgão estudado, de uma melhor divulgação dos acórdãos do TCU e da elaboração ou 
adoção de uma regulamentação nos moldes do que foi feito no Poder Executivo com a 
elaboração da Instrução Normativa nº 4 de 2008 pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Palavras-chave: Governança de TI. Papéis e Responsabilidades. Contratação de TI. Serviço 
Público. 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão cada vez mais dependentes da tecnologia da informação (TI) e 
com isso têm canalizado recursos financeiros para suas áreas de TI. O questionamento que 
tem se colocado recorrentemente a estas organizações é se o orçamento de TI é simplesmente 
mais uma despesa ou um investimento que irá gerar retorno, permitindo o alcance de seus 
objetivos estratégicos. Por essa razão, o adequado alinhamento entre TI e os resultados 
obtidos pelas organizações é imprescindível para equacionar esta questão. 

Nos últimos anos, a disciplina que tem se ocupado de buscar formas e modelo para o 
alinhamento entre a TI e a estratégia da organização é a Governança de TI (WEILL e ROSS, 
2004, p. 1-2).  

Nas empresas de mercado, a adoção de modelos de Governança de TI tem se mostrado 
um instrumento eficaz na melhoria do desempenho organizacional. No caso do setor público a 
legislação obriga-o a adotar medidas de Governança de TI (BRASIL, 1967, Art. 6º; 1988, Art. 
37, caput; 2003, item 9.3.9; 2005b, item 9.4), ou seja, planejamento, definição de processos, 
papéis e responsabilidades e controle de todos os recursos empregados em TI de forma que 
ela contribua com a estratégia da organização. 

Por tratar essencialmente de como será gasto o dinheiro público com tecnologia da 
informação, o Planejamento da Contratação de TI é um dos momentos mais importantes para 
a Governança de TI no setor público. Mas, apesar da legislação existente sobre o tema, se faz 

                                                 
1 Aluno do MBA em Governança em Tecnologia da Informação da Fundação Universa, Universidade Católica de Brasília 
(waldir.barnabe@terra.com.br) 
2 Professor orientador (wandercleber@gmail.com) 
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necessário investigar se os papéis e as responsabilidades estão claros para os agentes da área 
de TI que cuidam dos processos de contratação, uma vez que existem evidências de que os 
vários atores da área de TI que atuam em processos de contratação não têm sido devidamente 
instruídos e muitas vezes nem sabem da existência de normas sobre o assunto (BRASIL, 
2006; RÊGO de ALMEIDA, 2010). 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem tentado mudar esta realidade, não só 
através de acórdãos, como também promovendo eventos e outras formas de divulgação e 
debate sobre contratação de TI no serviço público (BRASIL, 2006, 2008, 2009 e 2010c). Em 
decorrência da atuação do TCU o Poder Executivo iniciou a criação de normas para a 
contratação, como a Instrução Normativa (IN) nº 4 de 2008 da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP 
(BRASIL, 2008). 

Nos poderes Judiciário e Legislativo, que têm a opção de adotar a mesma norma ou 
editar outra específica, que trate do tema, a questão vai além da edição de normas: há que se 
criar condições para sua aplicação. 

Neste contexto, um dos grandes desafios está em definir os papéis e responsabilidades 
desempenhados pelos agentes evitando que, por exemplo, a área de TI assuma 
responsabilidades que legalmente, não são atribuídas a ela. 

Com o objetivo de identificar possíveis oportunidades de melhoria, com vistas a obter 
a conformidade dos papéis e responsabilidades nos processos de planejamento das 
contratações de soluções de TI em um Órgão Público Federal do Poder Legislativo, a presente 
pesquisa realizou um levantamento sobre como a questão foi tratada nas contratações de TI 
deste órgão, comparando-a com a legislação atual em relação aos papéis e responsabilidades. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GOVERNANÇA DE TI – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Para o ITGI (2007, p. 2) a implantação da governança em TI “ajuda a garantir que a TI 
suporte os objetivos de negócios, otimiza os investimentos em TI e apropriadamente os riscos 
e as oportunidades relacionados a TI”. Também propicia “a garantia de que papéis e 
responsabilidades em toda a organização sejam adequadamente desempenhados de modo que 
a gestão e o uso da TI efetivamente contribuam para o alcance das metas de negócio” (ITGI, 
2007; SIMONSSON e JOHNSON, 2006, p. 2; WEILL e ROSS, 2006, p. 8 apud CRUZ, 2008, 
p. 31). 

No setor público brasileiro, especialmente no Governo Federal, a busca por uma 
governança efetiva deixou de ser uma simples recomendação para se tornar uma imposição, 
não apenas por se lidar com o dinheiro público e, portanto, se ter que prestar contas à 
sociedade e atender ao princípio constitucional da eficiência, mas também por um marco legal 
explícito (BRASIL, 1967, Art. 6º; 1988, Art. 37, caput; 2003, item 9.3.9; 2005b, item 9.4). 

Ressalta-se, no entanto, que, no ambiente governamental, é um verdadeiro desafio 
para os gestores de negócio e de TI, ter uma governança de TI efetiva, devido à dificuldade 
em se estabelecer claramente os papéis e as responsabilidades para os diferentes tipos de 
decisões (MCCLURE, 2009). 

Um erro bastante comum, por exemplo, é o de se delegar decisões estratégicas, que 
deveriam ser tomadas pela alta administração ou por um comitê, ao diretor da área de TI 
(SHORT; GERRARD, 2009). Isto tem ocorrido apesar da noção que alguns gestores externos 
à área de TI já têm de que deveriam participar mais em muitas decisões que a TI têm tomado 
de forma solitária (RÊGO de ALMEIDA, 2010). 
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Além disso, tanto o marco legal, no caso da administração pública (CRUZ, 2008; 
BRASIL, 2005c, item 9.3.1), quanto as boas práticas a nível mundial apontam para um comitê 
estratégico (ITGI, 2007), com representantes das diversas áreas da organização, para 
assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da governança 
corporativa, identificando as necessidades de recursos atuais e futuras e estabelecendo 
prioridades quanto aos investimentos.  

É importante ressaltar ainda que, para Weill e Ross (2004, p. 8), a tomada das decisões 
é tratada pelo gerenciamento, ao passo em que a governança determina quem toma as 
decisões. E que a segregação de funções também é um princípio muito importante na 
definição dos papéis e responsabilidades, pois é por meio dele que se reduz “a possibilidade 
de um único indivíduo subverter um processo crítico” (ITGI, 2007, p. 48)  

 
 

2.2 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NAS CONTRATAÇÕES DE TI PELO 
GOVERNO 

No que se refere especificamente às contratações de serviços e ativos de TI para o 
Governo Federal brasileiro, a legislação vigente define alguns papéis e responsabilidades. 
Mas nem tudo está explícito. Por exemplo, “nem a lei 8.666/1993, nem a legislação do Pregão 
são claros sobre a origem dos requisitos de contratação e a responsabilidade sobre eles. Porém 
a responsabilidade pela aprovação do projeto básico ou termo de referência é claramente 
atribuída à autoridade competente.” (BRASIL, 20073) 

Para suprir estas e outras faltas de clareza da legislação federal, o Tribunal de Contas 
da União - TCU realizou um estudo que resultou no Quadro Referencial Normativo (QRN) 
(BRASIL, 2007), endossado e tornado público por determinação do Acórdão nº 1.215/2009-
TCU-Plenário (BRASIL, 2009, item 9.1.1) “como forma de informar e orientar, à 
Administração Pública e à sociedade, sobre a existência do conjunto de normas que regem as 
aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação, bem como jurisprudência deste 
Tribunal sobre o assunto”. 

A respeito, por exemplo, do papel do requisitante no planejamento da contratação de 
uma solução de TI, consta no Quadro Referencial Normativo – QRN: 

Vez que a área de TI via de regra não é a área responsável pela produção do 
benefício final, a autoridade competente deverá encontrar os meios de obter a 
concordância do cliente, cuja demanda originou a necessidade da contratação, para 
com os seguintes aspectos: • todos os requisitos do cliente foram contemplados; • os 
benefícios pretendidos realmente compensam os custos estimados; • o cliente 
assume integralmente a responsabilidade por todos os processos de trabalho a seu 
cargo que excedem à contratação, mas que são cruciais para o seu sucesso; • o 
cliente assume a responsabilidade de efetivamente transformar os recursos colocados 
à disposição, principalmente o contrato de serviço, para gerar os benefícios 
projetados • o cliente concorda com o modelo de prestação de serviços escolhido e 
com a necessidade de não existir ingerência sobre a gestão da firma contratada; • o 
cliente assume contabilmente o custo decorrente do contrato (centro de custo). 
(BRASIL, 20074) 

O QRN (BRASIL, 2007) também sugere certos passos a serem dados no planejamento 
da contratação de TI, que não estavam explícitos na legislação. Um exemplo disto é a 
importância atribuída por ele à decisão sobre o prosseguimento da contratação antes das 

                                                 
3Em Planejamento da Contratação: Planejamento Preliminar da Contratação: Definição dos requisitos da 
contratação, item 10. 
4 Em Planejamento da Contratação: Planejamento Preliminar da Contratação: Aprovação dos Estudos Técnicos 
preliminares, item 3. 
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demais atividades necessárias para o planejamento, de forma a se evitar que o trabalho de 
planejamento seja perdido, pois 

A atividade de planejamento é altamente especializada, requerendo os melhores 
talentos para sua realização. Por essa razão, é uma atividade de alto custo e de alto 
risco, pois erros nessa etapa poderão resultar em prejuízos muito grandes na fase de 
execução. Por isso, a autoridade competente deve certificar-se de que todos os 
elementos necessários à tomada de decisão bem fundamentada estão presentes e 
decidir com base em elementos claramente expostos na documentação do 
planejamento, procurando registrar, inclusive, as discordâncias. (BRASIL, 20075). 

Desta forma o QRN recomenda que 

A autoridade competente autorizará o prosseguimento do planejamento de cada 
contratação, considerando: • a razoabilidade dos objetivos de uma contratação; • a 
sua capacidade de realmente produzir benefícios interessantes à sociedade, 
considerado o contexto político, cultural, técnico, orçamentário etc. que possa afetar 
a produção dos benefícios pretendidos; • a disponibilidade de servidores 
adequadamente capacitados para o planejamento da contratação pretendida e para a 
gestão efetiva do contrato dela decorrente. (BRASIL, 20076). 

Um fruto desta iniciativa do TCU foi a publicação, pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, 
da Instrução Normativa (IN) nº 4 de 2008 (BRASIL, 2008) que, trouxe, de forma clara e 
condensada, várias determinações legais a respeito da contratação de serviços de TI pelo 
governo, para um plano mais prático. No entanto, está em andamento uma revisão para esta 
IN, que a revogará e deverá gerar um documento mais detalhado (BRASIL, 2010c). 

A IN SLTI/MP nº 4/2008 disciplina apenas os órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP (BRASIL, 2008, 
Art. 1º), o que não é o caso do órgão que será objeto do estudo de caso apresentado neste 
artigo. No entanto, o recente Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, cuja regulamentação 
atinge toda a administração pública federal, direta ou indireta, atribui ao MP a competência 
para “expedir normas complementares sobre o processo de contratação de bens e serviços de 
informática e automação” (BRASIL, 2010a, Art. 2º). Assim, existe a possibilidade de a nova 
Instrução Normativa ter uma abrangência além do Poder Executivo, apesar disto ainda não 
estar espelhado no documento de Referência da Consulta Pública (BRASIL, 2010c). 

 
 

3 METODOLOGIA 

De acordo com Godoy (1995) existem pelo menos três possibilidades para a pesquisa 
qualitativa: pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Este trabalho é fruto de uma 
pesquisa qualitativa que consistiu em pesquisa documental e estudo de caso em um Órgão 
Público Federal brasileiro do Poder Legislativo.  

 
 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A instituição pesquisada é um órgão do Poder Legislativo brasileiro, portanto não está 
obrigada aos marcos legais do Poder Executivo, como a IN SLTI/MP nº 4/2008. Tem sede em 

                                                 
5 Em Planejamento da Contratação: Planejamento Preliminar da Contratação: Aprovação dos Estudos Técnicos 
preliminares, item 1. 
6 Em Planejamento da Contratação: Planejamento Preliminar da Contratação: Designação da equipe projetista, 
item 3. 



10 
 

Brasília, e “exerce atividades que viabilizam a realização dos anseios da população, mediante 
discussão e aprovação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, 
saúde, transporte, habitação, entre outras, sem descuidar do correto emprego, pelos Poderes da 
União, dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos.” (BRASIL, 
2010b). 

Trata-se de uma instituição com autonomia para definir normas e procedimentos 
internos e que está passando por transformações em sua área administrativa, no sentido de 
implementar a governança corporativa e a governança de TI. Em 2009 foi feito o primeiro 
planejamento estratégico corporativo e, alinhado a ele, em 2010 foi elaborado um 
planejamento estratégico da área de TI. 

 
3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, primeiramente, realizou-se um levantamento prévio da 
legislação federal vigente para identificação dos papéis e responsabilidades, com isso foi 
elaborado um quadro contendo os passos necessários ao planejamento de uma contratação de 
TI e os responsáveis por cada passo. Em um segundo momento, com o quadro de referências 
em mãos, foi procedida a pesquisa documental em 20 (vinte) processos de aquisição de 
soluções de TI no órgão público eleito para o estudo de caso. 

Os critérios para seleção dos processos foram: 
• As licitações ou contratações que já tivessem ocorrido e, portanto os processos 

não estivessem sujeitos a sigilo; 
• Processos cujos Projetos Básicos ou Termos de Referências tivessem sido 

feitos nos últimos 5 (cinco) anos (entre 2006 e 2010); 
• Que estivessem distribuídos uniformemente nas seguintes faixas de valores 

(cinco processos em cada faixa): 
o Faixa 01: processos que resultaram em contratações ou atas de registro 

de preços de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – limite para 
realização de convite, segundo Art. 23 da Lei 8.666/1993 (BRASIL, 
1993); 

o Faixa 02: processos que resultaram em contratações ou atas de registro 
de preços superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e limitados a 
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) – limite para 
realização de tomada de preços, segundo Art. 23 da Lei 8.666/1993 
(BRASIL, 1993); 

o Faixa 03: processos que resultaram em contratações ou atas de registro 
de preços entre a R$ 650.000,01 (seiscentos e cinqüenta mil reais e um 
centavo) e limitados a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); 

o Faixa 04: processos que resultaram em contratações ou atas de registro 
de preços com valores maiores que R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais); 

Finalmente, estabeleceu-se que, dentre os vinte processos selecionados, pelo menos 
cinco deveriam tratar de contratação de serviços, cinco de aquisição de equipamentos e cinco 
de aquisição de programas de computador (software). 

Em cada um destes processos foi verificado quem se responsabilizou por cada passo 
do planejamento da contratação. Os dados obtidos foram então comparados aos resultantes da 
pesquisa na legislação para identificar eventuais discrepâncias. Para esta comparação, 
considerou-se que, para estar em conformidade, pelo menos os responsáveis apontados no 
quadro de referências para determinada tarefa ou documento, deveriam aparecer como 
responsáveis pela tarefa ou documento equivalentes no processo analisado. 
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Assim, por exemplo, se determinado documento que deveria ter sido assinado pela 
área de TI e pelo requisitante da solução, estava assinado apenas pela área de TI, a 
responsabilidade foi considerada “não conforme”. Mas se este mesmo documento estivesse 
assinado pela área de TI, pelo requisitante da solução e ainda pela área administrativa, a 
responsabilidade teria sido considerada “conforme”. 

Após esta comparação foi analisada como está a conformidade dos papéis e 
responsabilidades no processo de planejamento da contratação de TI no órgão pesquisado e 
propostas as correções necessárias para que esta conformidade seja plena. 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PESQUISA NA LEGISLAÇÃO 

Verificou-se que, dentre as fontes pesquisadas, a mais rica em termos de definição de 
documentos a serem gerados, tarefas, papéis e responsabilidades na contratação de TI é o 
Documento de Referência da Consulta Pública 0033 sobre a revisão da Instrução Normativa 
SLTI/MP Nº 04/2008 (BRASIL, 2010c), que será referido, de agora em diante como “IN X”. 
Esta IN X aproveita muito da IN SLTI/MP nº 4/2008 (BRASIL, 2008), mas cria novos papéis 
e reorganiza alguns documentos. O Quadro 5, contido no Anexo 1, apresenta todos os 
documentos e tarefas verificados nas fontes pesquisadas e os papéis e responsabilidades de 
acordo com a IN X e com a IN SLTI/MP nº 4/2008. 

No Quadro 6 do mesmo Anexo 1 são apresentados os papéis e responsabilidades 
encontrados nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e nos Decretos nº 3.555/2000 e 
nº 5.450/2005 (BRASIL, 1993; 2002; 2000; 2005a). Foi usada a mesma numeração de itens 
nos dois quadros mencionados. Observe-se que foram omitidos, no Quadro 6, os itens para os 
quais não havia definição explícita de responsabilidade nas normas referidas neste Quadro, ao 
passo que, no Quadro 5, foram listados todos os itens, inclusive o item 10.13 (“aprovação do 
Termo de Referência ou Projeto Básico”), que só tem responsabilidade definida na 
Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 5.450/2005, conforme Quadro 6. 

Ao final do Anexo 1, no Quadro 7, foram consolidadas as informações de 
responsabilidade dos dois quadros anteriores. Para isto foram consideradas as seguintes 
regras: 

a. Como alguns papéis criados pela IN X não são encontrados, ainda, no órgão 
pesquisado, optou-se por colocar os órgãos de onde sairão estes papéis, como 
os responsáveis pelos documentos ou tarefas que lhes seriam atribuídos se a 
IN X já estivesse em vigor. Assim: 

o A responsabilidade do “Integrante Técnico” da IN X tornou-se 
responsabilidade da “Área de TI” na consolidação; 

o A responsabilidade do “Integrante Administrativo” da IN X tornou-se 
responsabilidade da “Área Administrativa” na consolidação; 

o A responsabilidade do “Integrante Demandante” da IN X tornou-se 
responsabilidade do “Requisitante” na consolidação; 

o A responsabilidade da “Equipe de Planejamento” da IN X tornou-se 
responsabilidade conjunta da “Área de TI” do “Requisitante” e da 
“Área Administrativa” na consolidação; 

o A responsabilidade do “Gestor do Contrato” da IN SLTI/MP nº 4/2008 
(que segundo o Art. 14 desta norma seria indicado pela Área de TI, 
ainda durante a fase de Planejamento da Contratação) tornou-se 
responsabilidade da “Área de TI” na consolidação. 
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Também foram excluídas da consolidação as tarefas de indicação e instituição 
destes novos papéis. 
Esta regra “a” fez com que a maioria dos papéis da IN X coincidisse com os da 
IN SLTI/MP nº 4/2008. 

b. Foram unificados os nomes de alguns papéis que se referiam ao mesmo agente: 
o “Requisitante da Solução” (IN X) e “Requisitante do Serviço” 

(IN SLTI/MP nº 4/2008) passaram a ser chamados simplesmente de 
“Requisitante” na consolidação; 

o A “área competente” para a elaboração do orçamento detalhado a que 
se refere a IN SLTI/MP nº 4/2008, passou a ser considerada a “Área 
Administrativa”, como na IN X (após aplicação da regra “a” acima). 

c. Como quem aprova ou assina determinado documento assume a 
responsabilidade sobre o seu conteúdo, as tarefas para elaboração do 
documento foram consideradas como responsabilidade da autoridade de 
escalão mais baixo entre as que aparecem nas diferentes normas. Assim, por 
exemplo, apesar da Lei nº 10.520/2002 definir que a “autoridade competente” 
será responsável pela fundamentação da contratação, que é parte integrante do 
Termo de Referência ou Projeto Básico, na consolidação a responsabilidade 
por esta tarefa ficou com a “Área de TI” (conforme IN SLTI/MP nº 4/2008 e 
IN X), pois a “autoridade competente” já será a responsável pela aprovação do 
Termo de Referência ou Projeto Básico. 

Estas regras permitiram resolver quase todas as diferenças de atribuição de 
responsabilidade que haviam entre as fontes usadas nesta pesquisa. Verificou-se também, que 
estas diferenças não são inconsistências na legislação, mas apenas que as normas consultadas 
não chegam todas ao mesmo nível de detalhamento das responsabilidades. 

Mesmo as diferenças que restaram (itens 10 e 10.1 do Quadro 7) podem ser 
esclarecidas quando se analisa o contexto da norma: O item 10, que trata da elaboração do 
Termo de Referência é atribuído ao “órgão requisitante” pelo Decreto nº 5.450/2005 e ao 
“requisitante e área de compras” pelo Decreto nº 3.555/2000. E o item 10.1 (definição do 
objeto) também é atribuído ao “órgão requisitante” pelo Decreto nº 5.450/2005. Mas estes 
decretos tratam de pregões de uma maneira geral e não especificamente de contratação de 
soluções de TI. Além disso, eles não consideram a existência de todos os documentos que, de 
acordo com as IN SLTI/MP nº 4/2008 e IN X, devem ser elaborados em conjunto com o 
requisitante e a área administrativa (que inclui a área de compras) antes de se chegar à 
definição do objeto e à elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico. Assim, como a 
consolidação considera todos estes documentos, atribuiu-se a responsabilidade do Termo de 
Referência e da definição do objeto à “Área de TI”. 

Após a consolidação, promoveu-se um agrupamento de algumas tarefas, para facilitar 
a próxima fase desta pesquisa. O resultado deste trabalho encontra-se no Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1: Resumo dos Papéis e Responsabilidades no Planejamen to da 

Contratação de TI no Governo  

Item Documento ou tarefa Responsável 

Fontes (Artigos) 

C
o
n
s.
 P
ú
b
. 0

03
3 

IN
 S
L
T
I/M

P
 0
4/
20

08
 

L
ei
 n
.º
 8
.6
66

/1
99

3 

L
ei
 n
.º
10

.5
20

/2
00

2 

D
ec

. n
.º
 3
.5
55

/2
00

0 

D
ec

. n
.º
 5
.4
50

/2
00

5 

1 Oficialização de Demanda, contendo: Requisitante 8º --- --- --- --- --- 

1.1 
alinhamento das necessidades à estratégia 

da organização 
Requisitante 8º 10 --- --- --- --- 

1.2 motivação e resultados esperados Requisitante 8º 10 --- --- --- --- 

1.3 fonte de recursos Requisitante 8º --- --- --- --- --- 

3 decisão sobre prosseguimento de contratação Área administrativa 8º --- --- --- --- --- 

6 
Análise de Viabilidade da Contratação, 
contendo: 

Requisitante e área de TI 10 10 --- --- --- --- 

6.1 a 
6.7 

requisitos funcionais Requisitante 11 11 --- --- --- --- 

6.8 a 
6.16 

requisitos técnicos Área de TI 12 12 --- --- --- --- 

6.17 identificação das soluções possíveis Requisitante e Área de TI 10 10 --- --- --- --- 

6.18 justificativa da solução escolhida Área de TI 10 10 --- --- --- --- 

6.19 avaliação das necessidades de adequação Requisitante e Área de TI 10 --- --- --- --- --- 

6.20 
aprovação e assinatura da Análise de 

Viabilidade da Contratação 
Requisitante e Área de TI 10 10 --- --- --- --- 

7 Plano de Sustentação Área de TI 13 13 --- --- --- --- 

7.2 
aprovação e assinatura do Plano de 

Sustentação 
Requisitante e Área de TI 13 --- --- --- --- --- 

8 Estratégia da Contratação, contendo: 
Requisitante, Área de TI 
e Área administrativa 

14 14 --- --- --- --- 

8.1 a 
8.3 e 
8.7 

indicação da Solução a ser contratada, 
definição das responsabilidades da 
contratada, indicação dos termos contratuais 
e definição dos critérios técnicos de 
julgamento da proposta 

Área de TI 14 14 --- --- --- --- 

8.4 elaboração do orçamento detalhado Área administrativa 14 14 --- --- --- --- 

8.5 indicação da fonte de recursos Requisitante 14 14 --- --- --- --- 

8.6 planejamento da reunião inicial (modelos) 
Requisitante, Área de TI 
e Área administrativa 

14 14 --- --- --- --- 

8.8 
aprovação e assinatura da Estratégia de 

Contratação 
Requisitante e Área de TI 14 14 --- --- --- --- 

9 Análise de Riscos Área de TI 16 16 --- --- --- --- 

9.1 
aprovação e assinatura da Análise de 

Riscos 
Requisitante 16 --- --- --- --- --- 

10 Termo de Referência ou Projeto Básico Área de TI 17 17 --- --- 8º 9º 
10.11 

e 
10.12 

avaliação da viabilidade de parcelamento e 
avaliação da necessidade de licitações e 
contratações separadas 

Requisitante, Área de TI 
e Área administrativa 

17 --- --- --- --- --- 

10.13 
aprovação do Termo de Referência ou 

Projeto Básico Autoridade competente --- --- 7º --- --- 9º 
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4.2 CONSULTA AOS AUTOS DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE TI NO 
ÓRGÃO PÚBLICO 

Os processos foram selecionados de acordo com os critérios mencionados na 
metodologia e classificados segundo o tipo de contratação (“serviços”, “equipamentos” ou 
“programa de computador”), e segundo o requisitante, se estivesse “identificado” ou “não 
mencionado” nos autos (caso que a Área de TI assumiu completamente o papel do 
requisitante). Então os processos foram agrupados segundo esta classificação de requisitantes 
e identificados com a letras de “A” a “T. 

O Quadro 2 a seguir apresenta os dados para classificação das vinte aquisições 
coletadas. 

 
Quadro 2: Dados de classificação das aquisições col etadas 

Aquisição  Tipo Valor  Ano do 
TR ou PB  Requisitante 

A serviços R$ 1.449.990,82 2007 identificado 
B serviços e equipamentos R$ 2.334.110,00 2009 identificado 
C programas de computador R$ 2.800.287,00 2010 identificado 
D equipamentos R$ 20.750,00 2009 identificado 
E equipamentos R$ 2.099.999,00 2008 identificado 
F programas de computador R$ 217.420,00 2008 identificado 
G programas de computador R$ 1.004.990,00 2009 identificado 
H programas de computador R$ 94.875,00 2008 identificado 
I programas de computador R$ 834.500,00 2007 identificado 
J programas de computador R$ 4.360,00 2008 identificado 
K equipamentos R$ 29.000,00 2008 identificado 
L equipamentos R$ 487.358,00 2009 identificado 
M equipamentos R$ 291.670,00 2007 identificado 
N equipamentos R$ 42.000,00 2008 identificado 
O equipamentos R$ 12.145.000,00 2008 não mencionado 
P serviços R$ 567.695,04 2007 não mencionado 
Q equipamentos R$ 870.000,00 2006 não mencionado 
R serviços R$ 18.146.519,76 2009 não mencionado 
S serviços R$ 1.842.454,59 2007 não mencionado 
T serviços R$ 47.957,76 2006 não mencionado 

 
Nos processos “L”, “M” e “N” há vários requisitantes e, apesar de pelo menos um 

deles ser da área de TI, todos foram tratados da mesma forma, pois se tratam de aquisições de 
equipamentos de uso comum (não específico da TI) e, nos três casos, o órgão da TI que 
requisitou não é o mesmo que elaborou o Termo de referência ou Projeto Básico. 

Para apresentar o resultado das consultas realizadas nos autos dos processos (Quadro 3 
e Quadro 4), foram utilizadas as seguintes siglas: 

• AA para “área administrativa”; 
• AC para “autoridade competente”; 
• RQ para “requisitante(s)”; 
• TI para “área de TI”. 

Além disso, o asterisco (*) na linha do item 10 indica que o processo correspondente 
não continha um Termo de Referência ou Projeto Básico assim nominado, mas apenas um 
documento equivalente e mais simples (por exemplo, um memorando com as justificativas 
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necessárias, as especificações do que se pretende contratar e as estimativas de custo). 
Verificou-se isto nos processos “D”, “J”, “K”, “N” e “T” e nota-se que todos estes resultaram 
em contratações de baixo valor (Faixa 01, conforme descrito na metodologia). Esta 
simplificação é bem comum em aquisições de baixo custo, pois não seria coerente que o custo 
processual de uma aquisição de pequeno vulto ficasse próximo ao custo processual de uma 
aquisição de grande vulto. 

 
Quadro 3: Papéis e responsabilidades  nas aquisições  em que o requisitante 

é claramente identificado 

Item Conso- 
lidação  

Aquisição  
A B C D E F G H I J K L M N 

1.1 RQ ---- RQ TI ---- TI TI ---- RQ RQ ---- ---- TI TI ---- 

1.2 RQ TI RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ TI e 
RQ RQ 

1.3 RQ ---- ---- TI ---- TI TI RQ RQ RQ ---- ---- TI TI ---- 
3 AA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

6.1 a 
6.7 RQ TI e 

RQ TI TI RQ TI RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ TI e 
RQ RQ 

6.8 a 
6.16 TI TI e 

RQ TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI 

6.17 RQ e 
TI 

TI e 
RQ TI TI TI TI TI TI e 

RQ 
RQ 
e TI 

TI e 
RQ 

RQ 
e TI 

RQ 
e TI TI TI RQ 

e TI 

6.18 TI TI e 
RQ TI TI TI TI TI TI e 

RQ 
RQ 
e TI 

TI e 
RQ 

RQ 
e TI 

RQ 
e TI TI TI RQ 

e TI 

6.19 RQ e 
TI ---- TI e 

AA ---- ---- TI ---- ---- ---- TI ---- RQ 
e TI ---- ---- ---- 

6.20 RQ e 
TI 

TI e 
RQ TI TI TI TI e 

RQ TI TI RQ 
e TI 

TI e 
RQ TI RQ 

e TI TI TI TI 

7 TI ---- TI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

7.2 RQ e 
TI ---- TI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

8.1 a 
8.3 e 
8.7 

TI TI TI TI TI TI TI TI RQ 
e TI TI TI TI TI TI TI e 

AA 

8.4 AA AA TI TI TI TI TI AA e 
RQ TI TI TI TI TI TI TI 

8.5 RQ AC TI AA ---- TI TI RQ RQ TI ---- AA TI TI AA 

8.6 RQ, TI 
e AA ---- TI ---- ---- TI ---- ---- TI ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

8.8 RQ e 
TI AC TI TI TI TI e 

RQ TI TI e 
RQ 

RQ 
e TI 

TI e 
RQ TI TI TI TI 

RQ, 
TI e 
AA 

9 TI ---- ---- ---- ---- TI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

9.1 RQ ---- ---- ---- ---- TI e 
RQ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

10 TI TI TI TI TI* TI TI TI TI TI TI* TI* TI TI TI* 
10.11 

e 
10.12 

RQ, TI 
e AA ---- TI 

TI 
e 

AA 
TI TI TI ---- RQ ---- ---- ---- ---- TI ---- 

10.13 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
 
Nos quadros que apresentam os resultados das consultas (Quadro 3 e Quadro 4), foram 

hachuradas de verde (███) as conformidades, ou seja, as células nas quais o(s) 
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responsável(is) pelo item no processo verificado correspondeu ou incluiu o(s) responsável(is) 
pelo mesmo item na consolidação (segunda coluna de cada quadro). Também foram 
hachuradas, mas de vermelho (███), as células nas quais o documento ou tarefa prevista no 
item não aparece nos autos do processo. As células com fundo branco (não hachuradas) são 
aquelas nas quais um ou mais agentes (na maioria das vezes a área de TI) se 
responsabilizaram por documentos ou tarefas que, segundo a legislação pesquisada, deveriam 
ter sido atribuídas ou incluído a participação de outros agentes, ou seja, são as “não 
conformidades”. 

 
Quadro 4: Papéis e responsabilidades  nas aquisições  em que a área de TI 

assumiu completamente o papel do requisitante 
Item Cons olidação  O P Q R S T 
1.1 RQ TI TI TI TI TI TI 
1.2 RQ TI TI TI TI TI TI 
1.3 RQ TI TI TI TI TI TI 
3 AA ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

6.1 a 6.7 RQ TI TI TI TI TI TI 
6.8 a 6.16 TI TI TI TI TI TI TI 

6.17 RQ e TI TI TI TI TI TI TI 
6.18 TI TI TI TI TI TI TI 
6.19 RQ e TI ---- ---- TI TI TI ---- 
6.20 RQ e TI TI TI TI TI TI TI 

7 TI ---- TI TI ---- ---- ---- 
7.2 RQ e TI ---- TI TI ---- ---- ---- 

8.1 a 8.3 e 8.7 TI TI TI TI TI TI TI 
8.4 AA TI TI TI AA e TI TI TI 
8.5 RQ TI TI TI TI TI ---- 
8.6 RQ, TI e AA TI ---- ---- ---- TI ---- 
8.8 RQ e TI TI TI TI TI TI TI 
9 TI ---- ---- ---- ---- TI ---- 

9.1 RQ ---- ---- ---- ---- TI ---- 
10 TI TI TI TI TI TI TI* 

10.11 e 10.12 RQ, TI e AA TI e AA TI ---- ---- ---- ---- 
10.13 AC AC AC AC AC AC AC 

 
Verifica-se nos dois quadros acima, que a área de TI do órgão público objeto deste 

estudo, tem assumido responsabilidades que deveriam ser do requisitante ou ao menos em 
conjunto com ele (BRASIL, 2007, 2008, 2010c). 

Nota-se ainda que o requisitante raramente aponta o alinhamento de suas necessidades 
de TI à estratégia da organização e raramente indica a fonte de recursos. E muitas vezes a área 
de TI desempenha também estas tarefas por ele ou, pelo menos, se responsabiliza por elas. 

De fato, não é possível saber, com base apenas nesta pesquisa realizada, se a área de 
TI executa todas as tarefas pelas quais se responsabiliza, ou se apenas deixa de registrar nos 
autos as conversas, mensagens eletrônicas ou reuniões com os requisitantes. 

Nos processos “O” a “T” (Quadro 4) até a motivação é apresentada pela Área de TI. 
Nestes processos a Área de TI se comportou como requisitante da solução da TI. Mas na 
verdade as soluções contratadas por meio destes processos se destinaram a resolver problemas 
de negócio, ou seja, havia um requisitante demandando (mesmo que indiretamente) a solução 
contratada. São casos típicos em que o papel do requisitante deveria ter sido assumido pelo 
comitê gestor de TI. 
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Mas não se verificou em nenhum dos processos pesquisados, nenhum documento no 
qual o comitê gestor de TI tenha participado ou tenha sido mencionado. Isto sugere que, ao 
contrário do que é definido, tanto o marco legal, quanto nas boas práticas a nível mundial 
(CRUZ, 2008; BRASIL, 2005c, item 9.3.1; ITGI, 2007, p. 7, p. 44), algumas decisões 
estratégicas, que deveriam ser tomadas pela alta administração ou por um comitê, podem estar 
sendo delegadas ao diretor da área de TI (SHORT; GERRARD, 2009), ou pelo menos, a 
responsabilidade por estas decisões está sendo assumida formalmente por ele. 

Chama a atenção o fato de que, em nenhum dos processos verificou-se, formalizada, a 
decisão sobre o prosseguimento da contratação antes das atividades necessárias para o 
planejamento (item 3). Mas como um dos critérios de seleção dos processos era que as 
correspondentes licitações ou contratações que já tivessem ocorrido, não foi possível verificar 
se há casos em que se perde o trabalho de planejamento por falta desta decisão. 

Muitas vezes também a área de TI deixa de envolver o requisitante ou até mesmo de 
colher sua assinatura concordando com o que foi feito na análise de viabilidade da contratação 
e na elaboração da estratégia de contratação e do Termo de referência ou Projeto Básico. 

Também há tarefas que deveriam ser feitas pela área de TI e raramente o são: a 
elaboração do plano de sustentação e a análise de riscos (itens 7 e 9 respectivamente). Mas 
nestes casos ninguém assume as tarefas no lugar da área de TI: elas simplesmente deixam de 
ser feitas. 

Por outro lado a área de TI quase sempre elabora o orçamento detalhado que, pelo 
princípio de segregação de funções (ITGI, 2007, p. 48), deveria ser feito pela área 
administrativa. 

O planejamento da reunião inicial nem sempre é feito porque muitas contratações não 
necessitam desta reunião, principalmente quando se trata de contratação de uma solução 
padrão, sem necessidade de nenhuma personalização ou definição de critérios para instalação 
ou prestação de outros serviços. No entanto, quando há este planejamento, ele é feito somente 
pela área de TI (segundo os autos), sem participação explícita do requisitante ou da área 
administrativa. 

Da mesma forma, nem sempre é necessário avaliar a viabilidade de parcelamento da 
contratação, pois muitas vezes está se adquirindo uma ou mais unidades de um mesmo 
produto. 

É importante destacar, no entanto, que as responsabilidades pelas tarefas e documentos 
mencionados pelas Leis e Decretos consultados (BRASIL, 1993; 2002; 2000; 2005a) estão 
conformes. Todas as discrepâncias que aparecem, são em relação a instruções normativas do 
Ministério do Planejamento (BRASIL, 2008, 2010c) às quais, como já foi dito, o Órgão 
Público em estudo não está diretamente submetido. Assim, não se verificou ilegalidade nestas 
discrepâncias. Mas algumas recomendações do TCU (BRASIL, 2006, 2007, 2009) acabam 
não sendo seguidas. 

 
 

5 CONCLUSÕES 

Uma constatação inicial do presente estudo é que a legislação federal não deixa claros 
todos os papéis e as responsabilidades de cada agente no processo de planejamento da 
contratação de uma solução de TI. Mesmo considerando que já existe uma norma no Poder 
Executivo (BRASIL, 2008) que esclarece alguns destes papéis e responsabilidades, e que sua 
revisão está em curso (BRASIL, 2010c) para organizar ainda mais este processo, criando 
inclusive novos papéis. 

No órgão público que foi objeto do estudo de caso, verificou-se que as poucas 
responsabilidades que são claramente definidas na legislação federal (BRASIL, 1993; 2002; 
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2000; 2005a) estão conformes. Mas os demais papéis e responsabilidades do processo não 
estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela IN SLTI/MP nº 4/2008 (BRASIL, 
2008), à qual o órgão, que pertence ao Poder Legislativo, não está obrigado. 

Percebe-se, a julgar pelas responsabilizações verificadas nos processos consultados, 
que a área de TI do órgão público pesquisado, tem se responsabilizado mais do que deveria se 
a IN SLTI/MP nº 4/2008 ou uma norma equivalente fosse adotada. Principalmente, a área de 
TI tem assumido responsabilidades que deveriam ser do requisitante ou em conjunto com ele. 
E corre-se o risco de, devido a uma eventual falha na comunicação, contratar-se uma solução 
que não seja exatamente o que o requisitante esperava. 

Mais grave ainda, a Área de TI tem assumido completamente o papel do requisitante 
nos casos em que o comitê gestor de TI deveria fazê-lo. 

Além disso, a área de TI também têm se responsabilizado, quase sempre, pelo 
orçamento detalhado que deveria ser feito pela área administrativa. Mas nenhuma outra área 
assume as responsabilidades atribuídas à área de TI pela IN SLTI/MP nº 4/2008: ou são 
executadas pela área de TI mesmo ou simplesmente não são executadas. 

Ainda pode ser verificado que os planejamentos das contratações de TI têm sido feitos 
antes de uma decisão formal sobre a contratação por parte da área administrativa ou da 
autoridade competente. Mas esta pesquisa não permitiu verificar se há casos nos quais o 
trabalho de planejamento é perdido por falta desta decisão prévia. Este pode ser um aspecto a 
ser estudado futuramente. 

Também não foi possível concluir se a área de TI executa todas as tarefas pelas quais 
se responsabiliza, ou se apenas deixa de registrar nos autos as conversas, mensagens 
eletrônicas ou reuniões com os requisitantes. É possível, então, que algumas definições 
possam ter vindo dos requisitantes ou de um superior hierárquico, e esta informação não foi 
registrada nos autos por descuido, ou até por desconhecimento das possíveis consequências de 
se responsabilizar por determinadas decisões. A realização de entrevistas para esclarecer esta 
questão poderia, portanto, ser outro tema para estudo futuro. 

Neste estudo ficou demonstrado a importância da elaboração e ampla divulgação 
interna de uma regulamentação, nos moldes da IN SLTI/MP nº 4/2008 (BRASIL, 2008), para 
direcionar o planejamento da contratação de soluções de TI em órgãos públicos com 
características semelhantes ao do caso estudado. 

A simples adoção das orientações contidas nesta norma do Executivo (até porque são 
oriundas de recomendações do TCU, que fiscaliza todos os três poderes) além de organizar o 
processo e permitir uma melhor sistematização, com a padronização dos documentos a serem 
gerados, poderia aliviar a área de TI, retirando dela as tarefas que deveriam ser executadas 
pelo requisitante da solução ou pela área administrativa e regulamentando a necessária 
segregação de funções (ITGI, 2007, p. 48). 

No caso de elaboração de uma nova regulamentação, devem ser explicitados também, 
quais seriam os papéis e responsabilidades do comitê gestor de TI no planejamento das 
contratações. 

Além disso, verifica-se a necessidade de melhor instruir os agentes envolvidos no 
processo de contratação de TI. Isto é proposto porque, mesmo não havendo uma 
regulamentação explícita, há diversos acórdãos do TCU que sugerem a adoção de medidas 
que estão contidas na IN SLTI/MP nº 4/2008, mas há evidências de que estes acórdãos não 
são de domínio dos envolvidos, especialmente aqueles da área de TI. 

Uma melhor definição de papéis e responsabilidades no planejamento da contratação 
de TI é um passo importantíssimo rumo à Governança da TI no órgão público pesquisado. As 
ações propostas neste estudo poderão contribuir para facilitar o controle do processo de 
contratação de TI, otimizar os recursos e garantir que as contratações contribuam para o 
alcance dos objetivos estratégicos e que o dinheiro público seja bem aplicado. 
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Um aprofundamento futuro da presente pesquisa poderia, não apenas, como já foi dito: 
• verificar se a falta da decisão prévia tem causado perda do trabalho de 

planejamento e 
• esclarecer se a área de TI executa todas as tarefas pelas quais se responsabiliza. 

Mas também: 
• checar junto aos signatários dos documentos nos processos pesquisados se há 

concordância deles com a análise feita e as conclusões obtidas, já que, por 
questões de exiguidade de tempo, isto não foi possível neste estudo; 

• saber se cada um dos signatários dos documentos possuía conhecimento do que 
diz a legislação a respeito de quem deveria ser o responsável por cada 
definição ou decisão constante no documento e 

• “mapear” quais pontos do processo são mais críticos no que se refere à 
definição de papéis e responsabilidades no planejamento da contratação. 
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ANEXO 1 
 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NO PLANEJAMENTO DA CONTR ATAÇÃO 
DETI PELO GOVERNO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL E  REVISÃO 

IMINENTE 
 

Quadro 5: Papéis e Responsabilidades de acordo com a I N SLTI/MP nº 04/2008 
e Documento de Referência para sua revisão  

Item Documento ou tarefa 
Consulta Pública 0033 (BRASIL, 2010c) 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2008 
(BRASIL, 2008) 

Art. Responsabilidade Apoio Art. Responsabilidade Apoio 

1 
Oficialização de Demanda, 
contendo: 

8º Requisitante da Solução --- --- --- --- 

1.1 
necessidades X objetivos 

estratégicos x PDTI 
8º Requisitante da Solução --- 10 

Requisitante do 
Serviço 

Área de TI 

1.2 
motivação e resultados 

esperados 
8º Requisitante da Solução --- 10 

Requisitante do 
Serviço 

--- 

1.3 fonte de recursos 8º Requisitante da Solução --- --- --- --- 

1.4 
indicação de Integrante 

Demandante para a Equipe 
de Planejamento 

8º Requisitante da Solução --- --- --- --- 

2 
indicação de Integrante 
Técnico para a Equipe de 
Planejamento 

8º Área de TI --- --- --- --- 

3 
decisão sobre 
prosseguimento de 
contratação 

8º 
autoridade máxima da Área 
administrativa 

--- --- --- --- 

4 
indicação de Integrante 
Administrativo para a Equipe 
de Planejamento 

8º 
autoridade máxima da Área 
administrativa 

--- --- --- --- 

5 
instituição da Equipe de 
Planejamento da 
Contratação 

8º 
autoridade máxima da Área 
administrativa 

--- --- --- --- 

6 
Análise de Viabilidade da 
Contratação, contendo: 

10 
Integrante Técnico e 
Integrante Demandante 

--- 10 --- --- 

6.1 
requisitos funcionais de 

negócio 
11 Integrante Demandante Requisitante da Solução 11 

Requisitante do 
Serviço 

--- 

6.2 
requisitos de 

necessidade de capacitação 
11 Integrante Demandante Requisitante da Solução 11 

Requisitante do 
Serviço 

Área de TI 

6.3 requisitos legais 11 Integrante Demandante Requisitante da Solução 11 
Requisitante do 
Serviço 

--- 

6.4 
requisitos de 

necessidade de manutenção 
11 Integrante Demandante Requisitante da Solução 11 

Requisitante do 
Serviço 

--- 

6.5 requisitos de prazo 11 Integrante Demandante Requisitante da Solução 11 
Requisitante do 
Serviço 

--- 

6.6 
requisitos de 

segurança 
11 Integrante Demandante 

Requisitante da Solução 
e Área de TI 

11 
Requisitante do 
Serviço 

Área de TI 

6.7 
requisitos sociais, 

ambientais e culturais 
11 Integrante Demandante Requisitante da Solução 11 

Requisitante do 
Serviço 

--- 

6.8 
requisitos de 

arquitetura tecnológica 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.9 requisitos de projeto 12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.10 
requisitos de 

implantação 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.11 
requisitos de garantia e 

manutenção 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.12 
requisitos de 

capacitação 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.13 
requisitos de 

experiência profissional 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.14 requisitos de formação 12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 



23 
 

Quadro 5: Papéis e Responsabilidades de acordo com a I N SLTI/MP nº 04/2008 
e Documento de Referência para sua revisão  

Item Documento ou tarefa 
Consulta Pública 0033 (BRASIL, 2010c) 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2008 
(BRASIL, 2008) 

Art. Responsabilidade Apoio Art. Responsabilidade Apoio 

6.15 
requisitos de 

metodologia de trabalho 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 Área de TI --- 

6.16 
demais requisitos 

aplicáveis 
12 Área de TI Requisitante da Solução 12 --- --- 

6.17 
identificação das soluções 

possíveis 
10 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da Solução 10 
Área de TI e 
Requisitante do 
Serviço 

--- 

6.18 
justificativa da solução 

escolhida 
10 Área de TI --- 10 Área de TI --- 

6.19 
avaliação das 

necessidades de adequação 
10 

Requisitante da Solução e 
Área de TI 

--- --- --- --- 

6.20 
aprovação e assinatura 

da Análise de Viabilidade da 
Contratação 

10 
Requisitante da Solução e 
Área de TI 

--- 10 
Requisitante do 
Serviço e Área de TI 

--- 

7 Plano de Sustentação 13 Integrante Técnico 
Integrante Demandante 
e Área de TI 

13 Área de TI 
Requisitante do 
Serviço 

7.1 
estratégia de 

independência 
13 Integrante Técnico 

Integrante Demandante 
e Área de TI 

14 Área de TI --- 

7.2 
aprovação e assinatura 

do Plano de Sustentação 
13 

Requisitante da Solução e 
Área de TI 

--- --- --- --- 

8 
Estratégia da Contratação, 
contendo: 

14 --- --- 14 --- --- 

8.1 
indicação da Solução a 

ser contratada 
14 Integrante Técnico Área de TI 14 Área de TI --- 

8.2 
definição das 

responsabilidades da 
contratada 

14 Integrante Técnico Área de TI 14 Área de TI --- 

8.3 
indicação dos termos 

contratuais 
14 Integrante Técnico 

Integrante Demandante 
e Área de TI 

14 Área de TI 
Requisitante do 
Serviço 

8.4 
elaboração do orçamento 

detalhado 
14 Integrante Administrativo Integrante Técnico 14 "área competente" Área de TI 

8.5 
indicação da fonte de 

recursos 
14 Requisitante da Solução --- 14 

Requisitante do 
Serviço 

--- 

8.6 
planejamento da reunião 

inicial (modelos) 
14 

Integrante Técnico, 
Integrante Demandante e 
Integrante Administrativo 

--- 14 Área de TI 
Requisitante do 
Serviço 

8.7 
definição dos critérios 

técnicos de julgamento da 
proposta 

14 Integrante Técnico Área de TI 14 Área de TI --- 

8.8 
aprovação e assinatura 

da Estratégia de 
Contratação 

14 
Requisitante da Solução e 
Área de TI 

--- 14 
Requisitante do 
Serviço e Área de TI 

  

9 Análise de Riscos 16 Integrante Técnico 
Área de TI e Integrante 
Demandante (com 
auxilio da Requisitante) 

16 Gestor do Contrato 
Área de TI e 
Requisitante do 
Serviço 

9.1 
aprovação e assinatura 

da Análise de Riscos 
16 Requisitante da Solução --- --- --- --- 

10 
Termo de Referência ou 
Projeto Básico, contendo: 

17 
Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.1 definição do objeto 17 
Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.2 
fundamentação da 

contratação 
17 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 
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Quadro 5: Papéis e Responsabilidades de acordo com a I N SLTI/MP nº 04/2008 
e Documento de Referência para sua revisão  

Item Documento ou tarefa 
Consulta Pública 0033 (BRASIL, 2010c) 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2008 
(BRASIL, 2008) 

Art. Responsabilidade Apoio Art. Responsabilidade Apoio 

Integrante 
Administrativo 

10.3 
descrição da Solução 

de TI 
17 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.4 requisitos da solução 17 
Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.5 
modelo de prestação 

de serviços ou de 
fornecimento de bens 

17 
Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.6 
elementos para gestão 

do contrato 
17 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.7 estimativa de preços 17 
Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.8 
definições dos critérios 

de sanções 
17 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

--- --- --- 

10.9 
critérios de seleção do 

fornecedor 
17 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.10 
adequação 

orçamentária 
17 

Área de TI e Integrante 
Técnico 

Requisitante da 
Solução, Integrante 
Demandante e 
Integrante 
Administrativo 

17 Gestor do Contrato 
Requisitante do 
Serviço e Área 
de TI 

10.11 
avaliação da viabilidade 

de parcelamento 
17 

Integrante Técnico, 
Integrante Demandante e 
Integrante Administrativo 

--- --- --- --- 

10.12 
avaliação da necessidade 

de licitações e contratações 
separadas 

17 
Integrante Técnico, 
Integrante Demandante e 
Integrante Administrativo 

--- --- --- --- 

10.13 
aprovação do Termo de 

Referência ou Projeto 
Básico 

--- --- --- --- --- --- 
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Quadro 6: Papéis e Responsabilidades de acordo com as Leis 8. 666/1993 e 
10.520/2002 e os Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005  

Item 
Documento ou 

tarefa 

Lei nº 8.666/1993 
(BRASIL, 1993) 

Lei nº 10.520/2002 
(BRASIL, 2002) 

Decreto nº 3.555/2000 
(BRASIL, 2000) 

Decreto nº 5.450/2005 
(BRASIL, 2005a) 

Art. Responsabilidade Art. Responsabilidade Art. Responsabilidade Art. Responsabilidade 

10 

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico, 
contendo: 

--- --- --- --- 8º 
requisitante e área de 
compras 

9º órgão requisitante 

10.1 
definição do 

objeto 
--- --- 3º 

autoridade 
competente 

8º 

autoridade competente ou 
ordenador de despesa ou 
agente encarregado da 
compra 

9º órgão requisitante 

10.2 
fundamentaçã

o da contratação 
--- --- 3º 

autoridade 
competente 

8º 

autoridade competente ou 
ordenador de despesa ou 
agente encarregado da 
compra 

--- --- 

10.6 
elementos 

para gestão do 
contrato 

--- --- 3º 
autoridade 
competente 

8º 

autoridade competente ou 
ordenador de despesa ou 
agente encarregado da 
compra 

--- --- 

10.7 
estimativa de 

preços 
--- --- --- --- 8º 

autoridade competente ou 
ordenador de despesa ou 
agente encarregado da 
compra 

--- --- 

10.8 
definições dos 

critérios de sanções 
--- --- 3º 

autoridade 
competente 

8º 

autoridade competente ou 
ordenador de despesa ou 
agente encarregado da 
compra 

--- --- 

10.9 
critérios de 

seleção do 
fornecedor 

--- --- 3º 
autoridade 
competente 

8º 

autoridade competente ou 
ordenador de despesa ou 
agente encarregado da 
compra 

--- --- 

10.13 

aprovação do 
Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico 

7º 
autoridade 
competente 

--- --- --- --- 9º 
autoridade 
competente 
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Quadro 7: Consolidação dos Papéis e Responsabilidades de acor do com a 
legislação consultada  
Item Documento ou tarefa Consolidação 

1 Oficialização de Demanda, contendo: Requisitante 

1.1 necessidades X objetivos estratégicos x PDTI Requisitante 

1.2 motivação e resultados esperados Requisitante 

1.3 fonte de recursos Requisitante 

1.4 indicação de Integrante Demandante para a Equipe de Planejamento --- 

2 indicação de Integrante Técnico para a Equipe de Planejamento --- 

3 decisão sobre prosseguimento de contratação Área administrativa 

4 indicação de Integrante Administrativo para a Equipe de Planejamento --- 

5 instituição da Equipe de Planejamento da Contratação --- 

6 Análise de Viabilidade da Contratação, contendo: Requisitante e área de TI 

6.1 requisitos funcionais de negócio Requisitante 

6.2 requisitos de necessidade de capacitação Requisitante 

6.3 requisitos legais Requisitante 

6.4 requisitos de necessidade de manutenção Requisitante 

6.5 requisitos de prazo Requisitante 

6.6 requisitos de segurança Requisitante 

6.7 requisitos sociais, ambientais e culturais Requisitante 

6.8 requisitos de arquitetura tecnológica Área de TI 

6.9 requisitos de projeto Área de TI 

6.10 requisitos de implantação Área de TI 

6.11 requisitos de garantia e manutenção Área de TI 

6.12 requisitos de capacitação Área de TI 

6.13 requisitos de experiência profissional Área de TI 

6.14 requisitos de formação Área de TI 

6.15 requisitos de metodologia de trabalho Área de TI 

6.16 demais requisitos aplicáveis Área de TI 

6.17 identificação das soluções possíveis Requisitante e Área de TI 

6.18 justificativa da solução escolhida Área de TI 

6.19 avaliação das necessidades de adequação Requisitante e Área de TI 

6.20 aprovação e assinatura da Análise de Viabilidade da Contratação Requisitante e Área de TI 

7 Plano de Sustentação Área de TI 

7.1 estratégia de independência Área de TI 

7.2 aprovação e assinatura do Plano de Sustentação Requisitante e Área de TI 

8 Estratégia da Contratação, contendo: --- 

8.1 indicação da Solução a ser contratada Área de TI 

8.2 definição das responsabilidades da contratada Área de TI 

8.3 indicação dos termos contratuais Área de TI 

8.4 elaboração do orçamento detalhado Área administrativa 

8.5 indicação da fonte de recursos Requisitante 

8.6 planejamento da reunião inicial (modelos) Requisitante, Área de TI e Área administrativa 

8.7 definição dos critérios técnicos de julgamento da proposta Área de TI 

8.8 aprovação e assinatura da Estratégia de Contratação Requisitante e Área de TI 
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Quadro 7: Consolidação dos Papéis e Responsabilidades de acor do com a 
legislação consultada  
Item Documento ou tarefa Consolidação 

9 Análise de Riscos Área de TI 

9.1 aprovação e assinatura da Análise de Riscos Requisitante 

10 Termo de Referência ou Projeto Básico, contendo: Área de TI 

10.1 definição do objeto Área de TI 

10.2 fundamentação da contratação Área de TI 

10.3 descrição da Solução de TI Área de TI 

10.4 requisitos da solução Área de TI 

10.5 modelo de prestação de serviços ou de fornecimento de bens Área de TI 

10.6 elementos para gestão do contrato Área de TI 

10.7 estimativa de preços Área de TI 

10.8 definições dos critérios de sanções Área de TI 

10.9 critérios de seleção do fornecedor Área de TI 

10.10 adequação orçamentária Área de TI 

10.11 avaliação da viabilidade de parcelamento Requisitante, Área de TI e Área administrativa 

10.12 avaliação da necessidade de licitações e contratações separadas Requisitante, Área de TI e Área administrativa 

10.13 aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico autoridade competente 
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