
10 falhas comuns na gestão 

de contratos de TI
e controles para preveni-las

PALESTRA 3



Importância da gestão contratual

Planejamento 
da 

contratação

Seleção do 
fornecedor

• Licitação

• Dispensa

• inexigibilidade

Contrato

“É na gestão contratual que o órgão efetivamente
tem a possibilidade de obter os resultados
pretendidos, compatíveis com os dispêndios
previstos e com todo o esforço administrativo feito
durante o processo licitatório.”

Guia de boas práticas de soluções de TI do TCU

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2511467.PDF


• Viabilizar a execução do objeto

• Evitar aplicação de sanções

• Prevenir o surgimento de lides judiciais

• Reduzir o desgaste do gestor do contrato no caso de
demandas judiciais

• Manter clima favorável entre contratante e contratada,
evitando desgaste do gestor/fiscal do contrato

3

Objetivos da gestão contratual
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Fonte: ANGC/2014 (Associação Nacional de 

Gestores de Contratações - via R7)

não controlam níveis de
serviços contratados

não utilizam nenhuma
metodologia de gestão

contratual

usam email para fazer
gestão do contrato

34%

75% 90%

Empresas

Há espaço para melhorar...

http://noticias.r7.com/dino/tecnologia-e-ciencia/voce-sabe-a-importancia-de-gestao-de-contratos-02052014


Fontes

Ac. 916/2015

Ac. 3.117/2014

Ac. 2.585/2012

Ac. 2.308/2010



6



1) Falta de recursos para viabilizar a gestão 
pretendida

Exemplos:
•Fábrica de métricas e/ou servidor capacitado 

para contagem (em contratos de 
desenvolvimento medidos por PF)

•Ferramenta para contabilização de tickets

•Ferramenta para coleta de indicadores

IN 4/2014, art. 12, inciso VI
Res. CNJ 182/2013, art. 18, inciso III, alínea "a" 
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Considerar, durante planejamento, 
os recursos para viabilizar a gestão 
do contrato que vier a ser celebrado

Ac. 916/15, 9.1.6.4
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2) Falta de aferição sistemática dos níveis de 
serviço 

Considerando:
• a fórmula de cálculo do indicador
• os vários indicadores
• as respectivas periodicidades
• as consequências pecuniárias previstas

12

Recursos e 
ferramentas ?

2) Falta de aferição sistemática dos níveis de 
serviço 



Como evitar?

IN 2/2008, art. 11, § 4º 
e art. 17

Indicadores 
Simples

Objetivos

Relevantes
Evitar 

sobreposição

Obtenção 
automatizada

Ac. 916/15, 9.1.6.5
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3) Medição diferente do previsto
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UST (1/2)

1) Serviços que não geram qualquer produto ou resultado
aferível:

não é viável o pagamento pelo número de ocorrências 
(quantidade é praticamente impossível de ser monitorada)

Exemplos:

“Monitorações físicas e lógicas (..) , por meio de visualizações, testes de 
comunicações e controles automatizados com ferramentas 
especializadas, (..) análise de logs” 

“Administrar proativamente todos os equipamentos que constituem a 
infraestrutura de rede e telefonia IP”



Riscos no uso de UST / UMS em contratos de 
sustentação

Serviços que não geram qualquer produto ou resultado aferível:
não é viável a quantificação do número de ocorrências
(quantidade é praticamente impossível de ser monitorada).

Exemplos:

“Monitorações físicas e lógicas (..) , por meio de visualizações, testes de 
comunicações e controles automatizados com ferramentas especializadas, (..) 
análise de logs” 

“Administrar proativamente todos os equipamentos que constituem a 
infraestrutura de rede e telefonia IP”

Descrição da tarefa

Freq. 

mensal 

prevista

Ocorrências

mês X

Ocorrências 

mês y

Monitorações físicas e lógicas (..) , por
meio de visualizações, testes de
comunicações e controles
automatizados com ferramentas
especializadas, (..) análise de logs

88 395 579

Monitoração de e-mail corporativo para
detecção de (..)

6,67 79 186

Administração do uso dos recursos de
tecnologia da informação

3 16 9

Estruturar em projetos as atividades (..)
– Atualizar informações do projeto em
ambiente informado pelo órgão
contratante

0,87 6 4



UST (2/2)

2) A própria empresa
prestadora dos serviços
classifica e contabiliza a
respectiva quantidade
mensal de ocorrências
sem possibilidade de
contestação pelo
contratante



1) Evitar UST para remunerar serviços de TI cuja

medição não seja passível de verificação pelo ente
contratante (sobretudo se forem rotineiras)

2) Não deixar à própria empresa contratada o controle pela

classificação e da contabilização das demandas
(responsabilidade do ente contratante)

UST

Ac. 916/15, 9.1.6.8 
e 9.1.6.9
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4) Aditivos para aumento do objeto por situações 
previsíveis

•Excesso

•Escassez de serviço (>25%)

•Risco e Custo administrativo do aditivo

•Perda de possível economia de escala

4) Aditivos para aumento do objeto por situações 
previsíveis



3) Como evitar?

Estimativa

Método Entradas Premissas Limitações

Documentada



3) Como evitar?
Ac. 916/15-P, 9.2.4.2

Situação atual
Demandas
informadas 
pelos campi

Estimativa
Volume de 

serviços 
estimado

Margem?

TOTAL xxxx

𝐴 = 𝜋𝑟2

𝑥 =
−𝑏 ± 𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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5) Designação incompleta de fiscais e gestor do 
contrato Ac. 916/15, 

parág. 76

designam o gestor e 
todos os fiscais de 

contrato

NÃO designam toda a 
equipe de fiscalização

50%

Organizações públicas





5) Designação completa de fiscais e gestor do 
contrato

3 fiscais
gestor

Ac. 916/15, 9.1.6.1 
e 9.1.6.2

Se necessário: preveja em 
norma interna a necessidade 
da designação quadripartite
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6) Não manutenção dos requisitos contratados

Exemplos:

• Certificações da empresa

• Perfil profissional mínimo da equipe

• Certificações de funcionários da equipe chave



• Definir periodicidade para a verificação do
cumprimento das obrigações

• Exigir a comprovação em tal periodicidade por parte da
empresa

• Checklists para o recebimento definitivo

6) Como evitar?

Ac. 916/15-P, 9.1.5



1.Recursos para gestão do contrato

2.Aferição do nível de serviço

3.Mensuração dos serviços diversa do previsto

4.UST: serviço que não geram entregáveis ou
produtos

5.UST: contabilização pela própria empresa

6.UST: pagamento pela indisponibilidade da
infraestrutura

7.Estimativa do volume contratado

8.Designação de fiscais e gestor

9. Manutenção dos requisitos técnicos exigidos

10. Rastreabilidade
31



OBRIGADO!!

bit.ly/descomplicada 
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