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A IN-04 – Um breve histórico

• A IN SLTI/MP 04 é um marco nas contratações públicas de TI. 

• IN 04/2008

• IN 04/2010 (atualizada pela IN-02/12)

• IN 04/2014 (atualizada pela IN-02/15)...
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A IN SLTI/MP 04/2014: principais alterações

Principais alterações da norma:

• Reorganização  / Segmentação da norma

• Definição de procedimentos mínimos para contratação das EPs
(Serviços Estratégicos) e das Soluções de TI que possam 
comprometer a segurança nacional (D8135)

• Necessidade de se reforçar o papel do Comitê de TI

• Simplificação da fase de Planejamento da Contratação

• Refinamento dos modelos de execução e de gestão do contrato
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Contratação das EPs e das Soluções de TI que 
possam comprometer a segurança nacional
Art. 1º (...) § 1º Esta IN não se aplica: 

II - às contratações dos Serviços Estratégicos de Tecnologia da Informação, que deverão 
observar o Plano de Capacidade, conforme disposto no inciso XIV do art. 2º desta IN, para 
confecção do Planejamento da Contratação nos termos da Lei, não se aplicando a estes 
casos os demais dispositivos desta IN, a exceção do disposto no § 2º deste artigo e do 
disposto no art. 4º desta IN.

[Plano de Capacidade: documento a ser elaborado, pela entidade prestadora dos Serviços 
Estratégicos de Tecnologia da Informação, que servirá de insumo para a confecção do 
Planejamento da Contratação, contendo dados que permitam o detalhamento e rateio dos 
custos da prestação de serviços entre os órgãos e entidades beneficiárias, a previsão do 
crescimento vegetativo do consumo dos recursos e insumos durante a vigência do contrato 
e a reserva técnica para absorver possíveis crescimentos não previstos] 
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Contratação das EPs e das Soluções de TI que 
possam comprometer a segurança nacional

Art. 1º (...) § 1º Esta IN não se aplica: 

III - às contratações de Soluções de Tecnologia da Informação que possam 
comprometer a segurança nacional, em que deverá ser observado o disposto 
no Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013, e suas regulamentações 
específicas. 
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Comitê de TI
Art. 4º As contratações de que trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em 
harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI. 

§ 1º O PDTI deverá estar alinhado à EGTIC e ao plano estratégico institucional e aprovado pelo 
Comitê de Tecnologia da Informação do órgão ou entidade. [alterado pela IN SLTI/MP n° 02, de 12 
de janeiro de 2015] 

(...)

§ 4º O Comitê de Tecnologia da Informação declarará quais são os Serviços Estratégicos de TI e 
quais são as Soluções de Tecnologia da Informação que possam comprometer a segurança nacional 
para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 1º desta IN. 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior deverá ser formalizado por meio de Portaria expedida pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade. 

§ 6º Não sendo o Comitê de Tecnologia da Informação de caráter deliberativo, as aprovações 
deverão ser feitas pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

§ 7º Inexistindo o Comitê de Tecnologia da Informação, o órgão ou entidade deverá instituí-lo e dar-
lhe pleno funcionamento, observando, no que couber, o Guia de Comitê de Tecnologia da 
Informação do SISP, acessível no Portal do SISP. 



Iº Fórum            de Governança de TI

Simplificação da fase de Planejamento da 
Contratação
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Simplificação da fase de Planejamento da 
Contratação
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Modelos de execução e de gestão do contrato
Art. 19. O Modelo de Execução do contrato deverá contemplar as condições necessárias ao fornecimento da 
Solução de Tecnologia da Informação, observando, quando possível: 

I - fixação das rotinas de execução, com a definição de processos e procedimentos de fornecimento da 
Solução de Tecnologia da Informação, envolvendo: 

a) prazos, horários de fornecimento de bens ou prestação dos serviços e locais de entrega, quando aplicáveis; 

b) documentação mínima exigida, observando modelos adotados pela contratante, padrões de qualidade e 
completude das informações, a exemplo de modelos de desenvolvimento de software, relatórios de execução 
de serviço e/ou fornecimento, controles por parte da contratada, ocorrências etc.; e 

c) papeis e responsabilidades, por parte da contratante e da contratada, quando couber. 

II - quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade de bens a serem 
fornecidos, para comparação e controle; 

III - definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para troca de informações entre a 
contratada e a Administração, adotando-se preferencialmente as Ordens de Serviço ou Fornecimento de 
Bens; 

VI - forma de pagamento, que será efetuado em função dos resultados obtidos; (...)
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Modelos de execução e de gestão do contrato
Art. 20. O Modelo de Gestão do contrato (...)

I - fixação dos Critérios de Aceitação dos serviços prestados ou bens fornecidos, abrangendo métricas, indicadores e níveis 
de serviços com os valores mínimos aceitáveis para os principais elementos que compõe a Solução de Tecnologia da 
Informação;

II - procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, 
conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e nos incisos XXII e XXIII do art. 2º desta IN, abrangendo:

a) metodologia, formas de avaliação da qualidade e adequação da Solução de Tecnologia da Informação às especificações 
funcionais e tecnológicas, observando:

1. definição de mecanismos de inspeção e avaliação da Solução, a exemplo de inspeção por amostragem ou total do 
fornecimento de bens ou da prestação de serviços;

2. adoção de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos indicadores estabelecidos;

3. origem e formas de obtenção das informações necessárias à gestão e à fiscalização do contrato, conforme disposto na 
alínea “b” do inciso I do art. 19 desta IN;

4. definição de Listas de Verificação e de roteiros de testes para subsidiar a ação dos Fiscais do contrato; e (...)

b) disponibilidade de recursos humanos necessários às atividades de gestão e fiscalização do contrato, inclusive quanto 
à qualificação técnica e disponibilidade de tempo para aplicação das Listas de Verificação e roteiros de testes; (...)

III - fixação dos valores e procedimentos para retenção ou glosa no pagamento (...) 

IV - definição clara e detalhada das sanções administrativas (...)
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Plano de Fiscalização do Contrato
II - elaboração do Plano de Fiscalização da contratada, pelo Gestor do Contrato 
e pelos Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, observando 
o disposto nos arts. 17, 18, 19 e 20 e a proposta da contratada, contemplando, 
no mínimo: 

a) o refinamento dos procedimentos de teste e inspeção detalhados no 
Modelo de Gestão do contrato, para fins de elaboração dos Termos de 
Recebimento Provisório e Definitivo; 

b) configuração e/ou criação de ferramentas, computacionais ou não, para 
implantação e acompanhamento dos indicadores; e 

c) refinamento ou elaboração de Listas de Verificação e de roteiros de testes 
com base nos recursos disponíveis para aplicá-los. 
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O Futuro...

• Avaliação da execução da IN.

• Reposicionamento das áreas de TIC

• Disseminação e reuso de Soluções de TIC

• Padronização e definição de modelos:
• Especificações técnicas
• Termos de Referência ou Projetos Básicos (amadurecimento  dos modelos de 

execução e gestão de contratos)

• Estímulo e disseminação de contratações conjuntas (uso do IRP)

• Revisão do D7174/10 (harmonização com Margem de Preferência e LC123)

• Automação do processo de contratação
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Obrigado!
Perguntas?
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