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RESUMO
O presente trabalho propõe a adesão a um modelo de contratação em soluções de TI no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo usando como referência o modelo
de contratação adotado pelo governo federal. A normatização se propõe a padronizar a forma
de trabalho no âmbito do órgão, além de engajar os setores envolvidos na contratação de
soluções de TI e aumentar a continuidade dos projetos frente a mudança na direção do órgão.

ABSTRACT
The present work proposes the adhesion to a model of contracting in IT solutions in the scope
of the Legislative Assembly of the State of São Paulo using as reference the contracting
model adopted by the brazilian federal government. The aim is to standardize the IT workflow
within the agency, in addition to engaging the sectors involved in contracting IT solutions and
increasing the continuity of projects in the face of the change in the direction of the agency.

Palavras-chave: administração pública, contratação pública, tecnologia da informação.
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INTRODUÇÃO
Toda compra ou contratação de soluções de TI no serviço público deve atender a uma
legislação específica, cuja base é a lei federal 8.666/93. A legislação tem por princípio
primordial que as compras públicas sejam feitas de forma a alcançar a melhor vantagem para
o interesse público. Essa vantagem pode ser definida e alcançada por meio de critérios
objetivos como a seleção por menor preço, por critério técnico ou, em casos específicos, por
dispensa de licitação.

Se por um lado a legislação exige e recomenda que certas características estejam presentes
nas compras públicas, por outro lado a legislação não indica, por si só, a forma processual
objetiva de como tais finalidades devem ser alcançadas. De forma que existe algum grau de
incerteza na forma como o órgão comprador ou contratante deve proceder objetivamente.

Nosso intuito inicial era no sentido de estabelecer um modelo de planejamento de
contratações próprio a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, cenário
escolhido para esta reflexão. Todavia entendemos que, na verdade, o atual modelo federal de
contratações pode ser amplamente seguido na Assembleia Legislativa.

Esse modelo está objetivado na Instrução Normativa nº4/2014 da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo
Federal. A IN 4/2014 é, de fato, um conjunto de boas práticas no planejamento da contratação
de soluções de TI no setor público. Sua gênese remete a acórdãos do Tribunal de Contas da
União, TCU, que sintetizaram recomendações dadas a diferentes órgãos federais cujas
contratações não se adequavam a legislação pertinente.

Iremos analisar os motivos pelos quais a IN 4/2014 se aplica ao cenário escolhido. Para tanto
faremos considerações para cada uma das nove diretrizes da Instrução Normativa, estudando
em qual grau cada uma delas se aplica às contratações da Alesp.
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Por fim consideramos se é o caso de normatizar a adesão no órgão ou se a mesma poderia ser
observada de forma não normatizada. A possibilidade se coloca mesmo no âmbito do direito
administrativo, pois como veremos, a referida instrução normativa tem caráter de
regulamentar legislação federal ao qual a Assembleia do Estado já está submetida.

REVISÃO DE LITERATURA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, define os princípios da administração
pública e a obrigatoriedade de licitação para a contratação de serviços, compras e obras. Esta
é a base para a regulamentação das licitações regulamentada pela lei 8.666/93 que institui
normas para licitação e contratos da Administração Pública. Em nosso estudo daremos
especial atenção ao artigo 23 que estabelece as modalidades de licitação e os limites de
valores que definem as formas licitatórias.

A gênese do modelo atual de planejamento de contratação nos remete às ações do Tribunal de
Contas da União que, ao julgar as contas da administração pública federal, fez apontamentos
relacionados a como a administração deve se constituir e como deve se planejar em relação a
contratação de soluções de TI. A peça que melhor reuniu tais recomendações é o Acórdão nº
786/2006 do referido órgão, cujo texto foi utilizado como base para a regulamentação feita
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão no ano de 2008 por meio da Instrução Normativa nº 4/2008. Esta
Instrução Normativa foi substituída pela IN nº 4/2010 que por fim foi substituída pela IN nº
4/2014, modelo que utilizaremos na presente análise.
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1. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na Constituição Federal de 1988 encontramos dois elementos relevantes para o modelo
estudado: os princípios da administração pública e obrigação do processo licitatório para
contratações realizadas pela administração.

Os princípios da administração pública definidos no caput do artigo 37 são cinco: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao citar José Cretella Júnior, Di Pietro
assinala que princípios “são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam
todas as estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido, são alicerces da ciência”. Nesse
sentido os princípios são relevantes pois orientam todos os elementos seguintes do
ordenamento jurídico e normativo. Dessa forma toda a legislação infraconstitucional deve
seguir esse fundamento. Ademais, onde houver espaço para interpretação, aquela
interpretação que melhor se adequar aos princípios será preferida.

Vale mencionar que os cinco princípios citados não os únicos princípios que regem a
administração pública. A lei 9.874/99, que regulamenta o processo administrativo, não
somente faz referência a novos princípios como estabelece o rol como não exaustivo:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Por fim vale mencionar que a Constituição do Estado de São Paulo define, em seu artigo 111,
os princípios da administração pública:

Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e
eficiência.
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2. LEI 8.666/93 E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/14

A Lei 8.666/93 regulamenta as compras públicas, estabelecendo diferentes formas de
contratação e definindo as características de enquadramento de cada forma de contratação. A
IN 4/14 regulamenta a Lei 8.666/93 especificando com maior granularidade o processo de
contratação estipulando a criação de determinados modelos de documentos a serem
elaborados, bem como a composição de grupos de trabalhos com responsabilidades bem
definidas.

A IN 4/14 tem valor normativo para todos os órgãos do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Governo Federal. O SISP abrange os
ministérios, autarquias e fundações do Poder Executivo federal. Portanto a adesão a norma é
voluntária para todos os outros entes da administração pública e pode ser feita por meio de
termo firmado entre o órgão e o SISP.

Qual seria a vantagem em aderir ao SISP e se comprometer a cumprir a IN 4/14 ou suas
futuras revisões?

Em primeiro lugar haveria uma repercussão administrativa. Todo órgão é obrigado a seguir a
legislação em vigor. Como vimos, existem muitas normas cujos efeitos impactam na
contratação de soluções de TI, havendo desde Decreto-Lei de 1967 até lei federal editada a
poucos anos. Aderir ao SISP é oferecer ao gestor público um compêndio de boas práticas
elaborado ao longo dos anos e levando em consideração toda esta legislação que certamente
se apresenta como um confuso cipoal para a maioria dos gestores.

Em segundo lugar tornaria obrigatório aos atos administrativos do órgão que aderiu a
observação de norma estabelecida fora do âmbito daquele órgão, podendo suscitar
questionamentos quanto a independência de Poderes e de esferas de governo.
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Pois imagine uma situação em que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa tivesse
decidido aderir ao SISP em 2009, época em que vigia a IN 4/08. Por força de Decisão de
Mesa da Assembleia Legislativa ficaria todas as unidades daquele órgão obrigadas a
observação da IN 4/08. A princípio poderia não existir problema algum relacionado a
interferência entre poderes. Mas imagine o que aconteceria no ano seguinte quando o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editasse a IN 4/2010: ficaria a
administração da Alesp sujeita a tal norma? Certamente que não, pois desta maneira a Mesa
Diretora estaria delegando atividade exclusiva do Poder Legislativo estadual para um ente
externo, ferindo a independência entre poderes.

Outra possibilidade seria editar uma Decisão de Mesa repetindo todo o conteúdo da IN 4/14.
Não nos parece prático este procedimento que tornaria o ordenamento jurídico confuso, além
de abrir a possibilidade de alterações pontuais.

O procedimento adequado para adesão às Instruções Normativas do SISP deve ser por meio
de Decisão de Mesa que estipule a adesão a IN vigente e eventualmente revogue a Decisão de
Mesa anterior com referência a norma anterior. Neste caso o termo de adesão pode ser feito na
condição de órgão observador ou participante do SISP mas sem a vinculação automática à
edição de normas futuras.

Vale ressaltar que os órgãos que não seguem as práticas do SISP continuam tendo a obrigação
de cumprir a legislação em vigor. Portanto se um órgão não planeja, por exemplo, a
contratação usando as indicações da IN 4/14 isso implica que o órgão deverá desenvolver
procedimentos próprios para cumprir os requisitos de planejamento exigidos pela legislação.

Nesse sentido podemos entender que os tribunais de contas, corregedorias e procuradorias
poderia usar os aspectos da IN 4/14 como roteiro de fiscalização de contratos. Pois mesmo
que um contrato não tenha obrigação de seguir os passos indicados na norma, ele deve
cumprir a finalidade daquele dispositivo, mesmo que usando outros meios.
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3. PLANEJAMENTO DE CONTRATO

A fase de planejamento está relacionada a previsão da necessidade no planejamento
estratégico do órgão, reserva dos recursos financeiros e organizacionais necessários para levar
a cabo a atividade planejada. O novo modelo trabalha com a filosofia de que a Administração
Pública deve delegar, sempre que possível, as tarefas executivas e focar nas tarefas gerenciais.

É comum que gestores de TI indiquem a escassez de funcionários do quadro pessoal próprio,
em quantidade e capacitação adequada como o motivo do setor de tecnologia não ser capaz de
resolver todas as demandas do órgão. Essa ideia contraria o Decreto 2.271/97 que estabelece a
administração pública brasileira com um modelo voltado a gerencia por meio de resultados e
descentralização. Nesse sentido todas as atividades centrais dos órgãos devem ser
desempenhadas por corpo técnico fixo, sendo desejável contratar os demais serviços. Ou seja,
aos funcionários de carreira deve ser atribuído as tarefas de planejamento, contratação,
monitoramento de serviços cuja a execução passa a ficar a cargo de empresas contratadas com
este objetivo.

Se por um lado a administração pública não deve depender demasiadamente de mão de obra
própria para a execução de serviços passíveis de serem terceirizados, por outro lado é papel
dos tribunais de contas impedirem que o esvaziamento do quadro de funcionários dos órgãos
resulte em inaptidão daquele órgão em manter domínio sobre as atividades de TI.

Ainda que o modelo de administração pública voltada a terceirização de serviços date de
1997, o fundamento legal para a contratação de soluções de TI é muito mais antigo,
remetendo Decreto-Lei nº 200/1967. Este decreto, ainda em vigor, estabelece os seguintes
princípios da administração pública:
•

Planejamento;

•

Coordenação;

•

Descentralização;
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•

Delegação de Competência;

•

Controle.

Esse mesmo decreto, de 1967, indica que a Administração deve contratar, sempre que
possível, serviços executivos de forma que o seu corpo possa focar na excelência nas tarefas
de planejamento, coordenação, supervisão e controle. Por outro lado, a lei de 1997 também
ressalta a necessidade de se evitar o crescimento excessivo da máquina pública.

A terceirização de serviços só deve se limitar em três casos. Sempre que a capacidade do
mercado não é adequada para prover a qualidade necessária; Para assegurar o interesse
público; Para assegurar a Segurança nacional.
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4. MACRO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

O processo todo do contrato é composto de três fases:
1) Planejamento da contratação;
2) Seleção do fornecedor;
3) Gestão do contrato;
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A IN 4/14 oferece modelos de documentos para cada atividade do processo de forma a
otimizar a coleta de dados pelos atores envolvidos na contratação. Mesmo que um ator não
esteja completamente familiarizado com o quadro geral da norma, ou mesmo que seja um
agente público menos preparado os modelos de documentos a serem entregues em cada passo
induz o agente a cumprir com a legislação vigente e até com algumas boas práticas de
mercado.

É o caso do primeiro modelo a ser preenchido no início do processo pela área que faz a
requisição da contratação por meio do Documento de Oficialização da Demanda. Neste
documento são atribuídos agentes para desempenhar papeis de gerente e fiscal da área
demandante, gerente e fiscal da área de TI e gerente e fiscal da administração. Mesmo sem ter
conhecimentos de Cobit ou PMBOK o gestor estará preenchendo os requisitos da matriz de
responsabilidades, que é um modelo de governança sugerido pelas melhores práticas do
mercado.
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5. AS DIRETRIZES DO MODELO DE CONTRATAÇÃO
Assim como a legislação trabalha com princípios, a Instrução Normativa trabalha com
diretrizes gerais.

Estas diretrizes têm por base toda a legislação vigente relacionada além da influência de boas
práticas de governança corporativa em TI. Uma vez que estas diretrizes estão amplamente
amparadas no ordenamento jurídico vigente é notável que todo e qualquer órgão da
administração pública podem segui-los como meio de cumprir as exigências legais.

Diretriz nº 1– Planejamento da Contratação
O planejamento da contratação deve ser observado tanto nos seus aspectos jurídicos quanto
técnicos. A IN 4/2014 provê uma série de modelos de documentos que devem compor o
processo de planejamento da contratação bem como uma série de grupos de trabalho com
responsabilidades no processo.

Como exemplo voltamos ao Documento de Oficialização de Demanda: este modelo deve ser
preenchido logo no início do processo pela área requisitante da solução. Neste documento a
solução deve ser descrita, justificado o pedido e feito uma relação com o planejamento
estratégico vigente, que idealmente é um Plano Diretor de TI (PDTI) ou na falta deste um
plano estratégico do órgão ou ainda uma peça orçamentária que demonstre a dotação para o
período.

Neste documento também devem ser indicados os resultados desejados e diversos papeis a
serem desempenhados durante o planejamento, aquisição e execução do contrato da solução
de TI. Estas indicações preenchem os papeis da matriz de responsabilidades.

Diretriz nº 2 – Parcelamento do Objeto
O objeto a ser contratado deve ser fracionado o tanto quanto for tecnicamente viável, e a
contratação de uma parte deve ser independente das demais.
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Diretriz nº 3 – Mensuração e pagamento dos serviços por resultado
O pagamento por hora trabalhada é um modelo antigo e que está cada vez mais em desuso,
sendo utilizado somente em casos muito excepcionais. A modalidade de hora trabalhada leva
a situação paradoxal onde a empresa que leva mais horas para executar uma tarefa recebe
maior remuneração.

Faz parte do planejamento e execução da administração pública estabelecer meios técnicos
para estipular unidades de serviços executados. Estas unidades devem ser usadas tanto para
monitorar a execução do serviço quanto para aferir a qualidade do serviço prestado conforme
veremos a seguir.

Diretriz nº 4 – Avaliação da qualidade dos bens adquiridos e serviços prestados
Como alternativa ao método de contrato por hora trabalhada deve se utilizar métricas dos
serviços desenvolvidos ou prestados. Durante o planejamento deve ser estipulado níveis
mínimos de qualidade para aferição.

Diretriz nº 5 – Estruturação do quadro de pessoal de TI
O órgão deve delegar ao máximo as tarefas executivas que devem ser realizadas por meio de
contratos. Por outro lado, o órgão deve dispor de corpo técnico fixo que desempenhe as
tarefas de planejamento, contratação e controle dos contratos de soluções de TI. A estrutura do
quadro próprio deve ser pensada de maneira alinhada a estes princípios.

Em relação a estrutura do quadro terceirizado deve ser considerado dentro dos limites da lei
que veda à Administração qualquer gerência no sentido de estipular valor de remuneração de
terceiros, veda a seleção de pessoal e veda a criação de vínculo hierárquico entre funcionário
público e funcionário terceirizado.
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Diretriz nº 6 – Governança de TI
A governança de TI se relaciona a definição de um Plano Diretor de TI (PDTI) alinhado ao
Plano Estratégico do órgão. Um bom plano estratégico é feito segundo recomendações de
mercado, como Cobit, e mobiliza todos os níveis administrativos, em especial a alta direção.

Para tal o SISP oferece um Guia de Boas Práticas em TI onde existem instruções detalhadas
sobre como criar um PDTI. O documento é direcionado ao Governo Federal, mas pode ser
transplantado para outras esferas sem grandes problemas.

Infelizmente a adoção de um planejamento estratégico não é a regra nos órgãos da
Administração Pública. Na falta de um instrumento do gênero sempre é possível utilizar as
peças orçamentárias, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA).

Diretriz nº 7 – Gestão de TI
Os aspectos executivos da gestão de TI devem estar alinhadas com o direcionamento dado
pela alta cúpula. É o alinhamento da prática com a missão, visão e valores do órgão.

Diretriz nº 8 – Controle efetivo da execução contratual
Para haver um controle efetivo é necessário que a contratação seja bem feita desde o
planejamento, criando métricas e cláusulas que sirvam de efetivo instrumento para a execução
do contrato.

Diretriz nº 9 – Observância da legislação e jurisprudência pertinentes
“Caso não existisse a Instrução Normativa os administradores deveriam desenvolver alguma
forma de contratar que de todo o modo viesse a observar tais diretrizes” CAVALCANTI.

O Guia PMBOK define “boa prática” como a “existência de consenso geral de que a
aplicação correta de habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de
sucesso em uma ampla gama de projetos” (Guia PMBOK, 4ª edição, 2008).
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Dessa forma a diretriz nº 9 sintetiza o papel de guia de boas práticas que a Instrução
Normativa desempenha. Este é o seu principal motivo de ser.

CONCLUSÃO

A IN (Instrução Normativa) nº 4/14 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão oferece um guia de boas práticas
relacionadas a contratação de soluções de TI na Administração Pública. A norma foi
desenvolvida a partir da fiscalização do TCU a diversos órgãos federais e a sua sistematização
é o resultado do consenso de como deve ser feito o processo de planejamento, contratação e
controle de contratos de solução de TI.

Certamente a IN 4/14 é a melhor sistematização de contratação de TI levando em conta os
princípios da administração pública, a legislação de licitação e de reforma administrativa
voltada a descentralização da máquina pública.

Neste sentido é benéfica a adesão ao SISP por todos e quaisquer órgãos da administração
pública que deve seguir todos dispositivos ali constantes naquilo que couber a realidade do
órgão. A adesão ao SISP deve ser feita por meio de termo próprio firmado entre os dirigentes
das entidades e o titular do Órgão Central do SISP levando-se sempre em conta que as
características de tal termo não devem ferir a independência entre os poderes e nem o pacto
federativo.

Recomendamos que a norma seja adotada formalmente pela Administração da Assembleia
Legislativa por meio de adesão da Mesa Diretora a Instrução Normativa vigente. Que o
processo de contratação seja alterado de forma a refletir as exigências do novo modelo.
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Por fim, a Instrução Normativa também pode ser utilizada como roteiro ou check list aos
órgãos fiscalizadores, seja aqueles de fiscalização externa, como os Tribunais de Contas, ou
aqueles de caráter interna corpori, como a Corregedoria e a Procuradoria.

Em relação ao sucesso da aplicação da nova norma, caberia a Secretaria Geral de
Administração (SGA) monitorar a efetividade da aplicação da norma nos casos concretos,
sendo sensível a eventuais situações onde a norma não se aplica ao cenário da Alesp.

A participação ativa no SISP poderia trazer ganhos ao modelo, participando da evolução do
modelo naqueles aspectos que poderiam beneficiar a Administração Pública no geral.

Ao Instituto do Legislativo Paulista, órgão da Assembleia Legislativa, se coloca a
oportunidade de firmar relação de cooperação entre o SISP e a Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP) para trazer treinamento e eventos de difusão do modelo de
contratação para a Assembleia Legislativa, demais órgãos da administração pública estadual e
municípios paulistas.
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