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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 
Auditoria Interna Governamental 
Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização; deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem 
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
 

Auditoria de  
Acompanhamento da Gestão  
na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte  (UFRN). 
 

A auditoria analisou a gestão 
de ativos físicos de  tecnologia 
da Informação e 
Comunicação (TIC). 

 

Os trabalhos de campo foram 
realizados entre os dias 
19.11.2019 e 10.01.2020. 

 

 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 
Para fins de avaliação da estratégia adotada 
pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte no gerenciamento do ciclo de vida dos 
ativos físicos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), considerando critérios de 
racionalização de custos e a otimização de 
riscos e benefícios para a sociedade. 
 
QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 
 
Com base nas informações apresentadas pela  
Unidade e nas inspeções realizadas pela 
equipe de auditoria, conclui-se que a gestão de 
ativos físicos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação na UFRN é executada de 
maneira descentralizada, e que há aspectos 
passíveis de aperfeiçoamento, sobretudo no 
que diz respeito a formalização de políticas e 
estudos previstos em normas legais. Sendo 
eles: 
- Não houve definição de política que oriente a 
Instituição quanto à renovação do parque 
tecnológico (Política de Gestão de Ativos de 
TIC). 
- Não há formalização dos estudos para 
identificar o tempo e os níveis mínimos de 
serviço de garantia técnica dos produtos 
contratados, que demonstrem a razoabilidade 
de custos e de atendimento ao interesse da 
Administração. 
- Não há monitoramento sistemático da 
totalidade dos ativos de TIC. 
- Os ativos físicos de TIC não são 
suficientemente monitorados quanto à 
segurança da informação. 
- Não há política formalizada de aquisição de 
ativos de TIC. 
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 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação  

SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  

SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação  

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação   

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

SISP  - Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação  

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

SINFO - Superintendência de Informática 

DOD - Documento de Oficialização da Demanda    

ETP - Estudo Técnico Preliminar  

POP - Procedimento Operacional Padrão 
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INTRODUÇÃO 
 

A auditoria teve como objetivo avaliar a estratégia adotada pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte  (UFRN)  no  gerenciamento  do  ciclo  de  vida  dos  ativos  físicos  
de  Tecnologia  da Informação e Comunicação (TIC), considerando critérios de 
racionalização de custos e a otimização de riscos e benefícios para a sociedade. O escopo 
incluiu avaliar as etapas de aquisição/alocação  dos ativos;  uso  e  monitoramento;  
realocação de microcomputadores, notebooks, monitores e outros periféricos menores.  

A  Gestão  de  Ativos  de  TIC  é  um  importante processo  organizacional  que  tem como 
objetivo garantir economicidade nas aquisições de ativos de TIC, definindo as 
especificações técnicas a fim de que a aquisição seja posicionada adequadamente 
dentro do ciclo de vida dos bens. Envolve o equilíbrio de custos, oportunidades e riscos 
frente ao desempenho desejado dos ativos para atingir os objetivos organizacionais. 

Durantes os trabalhos, realizou-se uma  série  de verificações a fim de responder às 
seguintes questões de auditoria:   

Q1)   Na etapa de aquisição dos ativos físicos de TIC, a UFRN considera critérios de 
racionalização de custos e de otimização do valor agregado dos ativos? 

Q2)   A Universidade monitora sistematicamente os ativos físicos de TIC, de maneira a 
identificar desperdício ou restrição de recursos computacionais, frente às suas 
necessidades corporativas? 

Q3)   Nas etapas de realocação e reuso dos ativos físicos de TIC, a UFRN considera  
parâmetros  objetivos,  transparentes  e  que  permitem  a  racionalização de custos e a 
realização de benefícios ao Estado e à sociedade? 

Q4)  O processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 96/2017 - Sistema de 
Registro de Preços - foi regular? 

Considerando principalmente a materialidade, o Pregão nº 96/2017 - Sistema de 
Registro de Preços - (Processo 23077.055678/2017-98) foi escolhido para ser examinado 
em vários aspectos, tais como: legalidade da licitação, existência de estudos técnicos 
preliminares, processo de recebimento e alocação, inventário e monitoramento.  
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RESULTADOS DOS EXAMES  
A) As análises realizadas para responder à questão de auditoria : “Na etapa de 
aquisição dos ativos físicos de TIC, os órgãos consideram critérios de racionalização de 
custos e de otimização do valor agregado dos ativos?” resultaram nos seguintes 
achados: 

1. Não houve definição de política que oriente a Instituição 
quanto à renovação do parque tecnológico (Política de Gestão 
de Ativos de TIC).  

 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou em 2014 uma série de normas 
técnicas voltadas à gestão de qualquer tipo de ativo dentro de uma corporação.  Dentre 
essas normas está a ABNT NBR ISO 55000. Esta norma orienta os princípios norteadores 
de uma eficiente gestão de ativos em uma instituição. 
 
No âmbito da Administração Pública Federal, por intermédio da Portaria MP/STI nº 20, 
de 14.06.2016, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão definiu boas práticas acerca da gestão de 
ativos de TIC. Uma política de aquisição, realocação e descarte de ativos de TIC passa a 
ser recomendada por esta Secretaria. 
 
Com o intuito de verificar a adequação da UFRN a essa norma, solicitou-se a 
Universidade, por intermédio da Solicitação de Auditoria nº: 201902592/01, de 
27.09.2019, uma política de aquisição de ativos formalizada pela Instituição. Em 
resposta à solicitação de auditoria, a UFRN informou: 
 

No PDTIC 2019 – 2022 foi detectado e incluso a necessidade da criação de 
diretrizes para aquisições de ativos de TIC: 
 
EQUI. Políticas de aquisição, manutenção e descarte de equipamentos de TI; 

EQUI1: Promover diretrizes institucionais sobre contratação, manutenção e 
descarte de equipamentos de TI. 

No que diz respeito às diretrizes de contratação e manutenção de 
equipamentos de TI, a UFRN executou ações de adequação do processo de 
gestão de contratos à Instrução Normativa nº 01/2019 IN SGD/ME, de 04 de 
abril de 2019, editada pela Secretaria de Governo Digital – SGD, do Ministério 
da Economia. A IN01 dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de 
Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP do Poder 
Executivo Federal, iniciou o projeto de classificação hierárquica para os 
equipamentos de TIC com a finalidade de melhor controlar o inventário de 
equipamentos da instituição e planejar as novas aquisições, elabora 
anualmente o Plano Anual de Aquisições de TIC para a Instituição e estimula 
a reutilização de bens da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), através do sistema REUSE (https://reuse.ufrn.br/reuse/). 
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No esforço de evoluir na criação de diretrizes institucionais para contratação, 
aquisição, racionalização, manutenção e descarte de ativos de TIC a UFRN, 
manteve em plano diretor de tecnologia da informação 2019 a 2022, a 
necessidade de se elaborar novas diretrizes que possam nortear as aquisições 
de TIC em todo seu ciclo de vida. 

N08 - Elaboração de diretrizes institucionais para contratação, aquisição, 
racionalização, manutenção e descarte de equipamentos, softwares e 
serviços, visando economicidade e eficiência no uso dos recursos de TI. 

M14 - Elaborar diretrizes institucionais para contratação, aquisição, 
racionalização, manutenção e descarte de equipamentos, softwares e 
serviços. 

 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2019-2022 da UFRN estabelece como 
uma necessidade de prioridade alta a “Elaboração de diretrizes institucionais” (página 28) e 
define como meta a ser realizada até fevereiro de 2022 (Meta 14 – página 31). O PDTI ainda 
informa a criação do sistema Informatizado REUSE (https://reuse.ufrn.br/reuse/) para 
gerenciar a reutilização dos ativos físicos (computadores e notebooks) da Instituição.  
 
Diante do exposto, é possível verificar alguma maturidade da Universidade com relação à 
necessidade de gestão dos ativos de tecnologia e comunicação existentes, assim como 
aqueles a serem adquiridos pela Instituição. Contudo, constata-se a ausência de uma 
política de renovação do parque tecnológico.  
 
B) Nesse tópico busca-se responder a seguinte questão de auditoria levantada no período 
de planejamento desse trabalho: “Os ativos são minimamente monitorados no tocante a 
aspectos de segurança da informação?”. 
 

2. Não há formalização dos estudos para identificar o tempo e os 
níveis mínimos de serviço de garantia técnica dos produtos 
contratados, que demonstrem a razoabilidade de custos e de 
atendimento ao interesse da Administração. 
 

A UFRN optou no Pregão nº 96/2017 pela contratação da garantia por todo o tempo de 
vida dos ativos adquiridos, conforme recomendação constante no documento “BOAS 
PRÁTICAS, ORIENTAÇÕES E VEDAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE ATIVOS DE TIC”,  de 
22.03.2017, que foi produzido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, na forma de anexo. 
Os níveis de serviço para cada ativo objeto dessa contratação estão descritos no Edital 
do citado Pregão nº 96/2017.  

A título de exemplo, transcrevemos especificações de garantia e níveis de serviço 
constantes no Edital do Pregão nº 96/2017, referente ao material 
5235001010101000002 – MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO I – ADMINISTRATIVO: 

16. GARANTIA 
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a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 
(sessenta) meses; 
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para 
abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros 
dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento 
disponível 8 horas por dia, 5 dias por semana; 
c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para 
a abertura dos chamados; 
d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, 
a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso 
inadequado dos equipamentos 
e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde 
se encontram (on-site), em até 2 dias uteis ao de abertura do chamado junto 
a contratada e concluídos em até 4 dias uteis ao de abertura do chamado; 
f) A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares 
vendidos unto com a solução; 
g) A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou 
empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente 
credenciada pelo mesmo através de carta, que deverá ser fornecida no ato 
da apresentação da proposta; 
h) O atendimento será em regime 8 horas por dia, 5 dias por semana; 8 horas 
por dia 5 dias por semana;  
i) Esta modalidade de cobertura de garantia devera, obrigatoriamente, entrar 
em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos 
fornecidos; 
j) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele 
deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o 
produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 
k) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento 
deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (a sua 
caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas 
fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento; 
l) Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de 
fornecimento emitida a empresa contratada; 

 

Verificou-se que não foram produzidos, pela Universidade, documentos que 
comprovem a existência de estudos de viabilidade técnica/financeira, com o objetivo de 
identificar parâmetros de garantia (tempo e níveis mínimos de serviço considerados 
ideais) em termos de razoabilidade de custos e de atendimento ao interesse da 
Administração. Parâmetros referentes a tempo mínimo de garantia e níveis mínimos de 
serviço estão especificados no Edital do Pregão nº 96/2017, porém, conforme o exposto, 
não há documento externo ao referido Edital que evidencie o processo de tomada de 
decisão que levou à opção pelos mesmos. 

Com relação a possíveis inconformidades na prestação do serviço de garantia pelos 
fornecedores, a UFRN informou que não houve ocorrência de descumprimentos 
contratuais com relação aos ativos adquiridos por meio do referido Pregão.  

O mecanismo adotado na prática pela Universidade para punir um possível  
descumprimento contratual está previsto por meio do acionamento da Divisão de 
Planejamento e Gerenciamento de Compras da Diretoria de Compras da UFRN, a qual, 
após notificação à empresa, e, caso não seja providenciada a regularização da 
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inconformidade, encaminha o processo à Pró-Reitoria de Administração, unidade 
competente para aplicação das penalidades previstas em contrato.  

A ausência do estudo aponta para o risco de que os requisitos especificados e os Níveis 
Mínimos de Serviço (prestação da garantia) não estejam aderentes às necessidades do 
órgão (alinhamento estratégico), e/ou que os ativos sejam adquiridos por preço 
incompatível com o mercado, e ainda que o tempo de garantia que deve cobrir a vida 
útil do ativo onere desnecessariamente a aquisição (falhas no planejamento). 

 

3. O processo de recebimento dos ativos permite garantir que  os 
bens adquiridos correspondam às especificações definidas. 

A Universidade adota um procedimento/fluxo para o recebimento de materiais que 
determina as funções dos atores nos processos de recebimento provisório e definitivo. 
No caso dos ativos de tecnologia da informação e comunicação, a Superintendência de 
Informática (SINFO), atua no recebimento definitivo como área técnica. 

Caso o bem atenda às especificações previstas na contratação, a SINFO produz o ateste 
do material, que é encaminhado para recebimento definitivo. Caso sejam detectadas 
inconsistências no atendimento às especificações do item, é emitida notificação ao 
fornecedor, relatando o problema e solicitando a devida solução.  

Se o problema for sanado, o material  é encaminhado para recebimento definitivo. Se o 
problema não for sanado, o assunto é encaminhado para  a Divisão de Planejamento e 
Gerenciamento de Compras da Diretoria de Compras. Possíveis aplicações de 
penalidades previstas ficam a cargo da Pró-Reitoria de Administração. 

Para fins de verificação da adequação do processo de recebimento de materiais, tomou-
se como base relatório de bens emitido pelo Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (SIPAC), em 19.12.2019, que demonstrou o recebimento de 
um total de cento e setenta e cinco bens que foram adquiridos em decorrência do 
Pregão nº 96/2017. 

Selecionou-se como amostra um total de trinta e sete ativos, que foram analisados com 
respeito à documentação comprobatória extraída do SIPAC. Parte desses itens, um total 
de vinte e um, foram submetidos à inspeção física nos dias 19.12.2019 e 10.01.2020. 
Para seleção da amostra, foram priorizados os ativos de maior valor de compra. O 
quadro a seguir mostra o resultado do processo de verificação da adequação do 
processo de recebimento de materiais aplicado aos itens da amostra: 
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Quadro: Amostra de bens adquiridos por meio do Pregão nº 96/2017. 

Tombamento Descrição Inspeção 
Física 

Ateste 
Recebimento 

Provisório 

Ateste 
Técnico 

Recebimento 
Definitivo 

Ateste 
Gestor 

Recebimento 
Definitivo 

2019016539 

MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO V 11 
POLEGADAS - MOBILIDADE 
SLIM ÁUDIO/VIDEO. 

Sim Sim Sim Sim 

2019016978 
MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO I - 32GB, WIFI + 
3G, ANDROID 

Não Sim Sim Sim 

2019016979 
MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO I - 32GB, WIFI + 
3G, ANDROID 

Não Sim Sim Sim 

2019016980 
MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO I - 32GB, WIFI + 
3G, ANDROID 

Não Sim Sim Sim 

2019016992 
MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO I - 32GB, WIFI + 
3G, ANDROID 

Não Sim Sim Sim 

2019020919 

MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO V - EDIÇÃO 
PROFISSIONAL ÁUDIO/VIDEO, 
21.5POL. 

Sim Sim Sim Sim 

2019022681 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

2019022682 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019022683 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

2019022688 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019022689 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019022690 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019022691 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019022692 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 
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Tombamento Descrição Inspeção 
Física 

Ateste 
Recebimento 

Provisório 

Ateste 
Técnico 

Recebimento 
Definitivo 

Ateste 
Gestor 

Recebimento 
Definitivo 

2019022709 

MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO II - 32GB, WI-FI + 
CELULAR, IOS, CAPA 
PROTETORA 

Não Sim Sim Sim 

2019022710 

MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO II - 32GB, WI-FI + 
CELULAR, IOS, CAPA 
PROTETORA 

Não Sim Sim Sim 

2019022711 

MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO II - 32GB, WI-FI + 
CELULAR, IOS, CAPA 
PROTETORA 

Não Sim Sim Sim 

2019022712 

MICROCOMPUTADOR 
TABLET TIPO II - 32GB, WI-FI + 
CELULAR, IOS, CAPA 
PROTETORA 

Não Sim Sim Sim 

2019025328 

MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO III - 
MOBILIDADE 
PADRÃO SLIM/ULTRABOOK 

Não Sim Sim Sim 

2019025575 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO II - 
DESENVOLVIMENTO. 

Sim Sim Sim Sim 

2019025582 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO II - 
DESENVOLVIMENTO 

Sim Sim Sim Sim 

2019026304 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019026305 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019026306 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019026307 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Sim Sim Sim Sim 

2019026488 MONITOR TIPO II - LED 21,5 
POLEGADAS Sim Sim Sim Sim 

2019026492 MONITOR TIPO II - LED 21,5 
POLEGADAS Sim Sim Sim Sim 

2019026493 MONITOR TIPO II - LED 21,5 
POLEGADAS Sim Sim Sim Sim 
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Tombamento Descrição Inspeção 
Física 

Ateste 
Recebimento 

Provisório 

Ateste 
Técnico 

Recebimento 
Definitivo 

Ateste 
Gestor 

Recebimento 
Definitivo 

2019026494 MONITOR TIPO II - LED 21,5 
POLEGADAS Sim Sim Sim Sim 

2019029645 
MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP TIPO II - 
DESENVOLVIMENTO 

Sim Sim Sim Sim 

2019031430 

MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO IV 13 
POLEGADAS - MOBILIDADE 
SLIM ÁUDIO/VIDEO. 

Sim Sim Sim Sim 

2019031431 

MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO IV 13 
POLEGADAS - MOBILIDADE 
SLIM ÁUDIO/VIDEO. 

Sim Sim Sim Sim 

2019032463 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

2019035452 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

2019035453 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

2019035454 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

2019035455 
MICROCOMPUTADOR 
NOTEBOOK TIPO I - 
ADMINISTRATIVO 

Não Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração da CGU, com base em inspeção física e extração do SIPAC. 

Conforme registrado no quadro, a documentação extraída do SIPAC comprovou para 
todos os trinta e sete bens selecionados na amostra a realização de todos os atestes 
objeto dos exames de auditoria, a saber:  

- Ateste do fiscal do contrato ou servidor da organização designado para o recebimento 
provisório dos bens; 

- Ateste do gestor do contrato quanto ao recebimento definitivo dos bens;   

- Ateste do fiscal técnico quanto ao recebimento definitivo dos bens. 

Assim, considerando que os papéis dos atores estão bem definidos em fluxo 
formalizado, que todos os bens submetidos à inspeção física foram encontrados, e que 
o exame documental comprovou que foram realizados todos os atestes previstos para 
cada um dos bens selecionados na amostra, conclui-se que o processo de recebimento 
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dos ativos de TIC permite garantir que os bens adquiridos correspondam às 
especificações constantes no processo aquisitivo. 

 

4. O método de obtenção do preço de aquisição dos ativos 
adotado pela UFRN permite que estes sejam comprados pelo 
menor custo. 
 
A UFRN apresentou  o Procedimento Operacional Padrão (POP), documento que tem o 
objetivo de disciplinar o planejamento das licitações. A sequência 7 (Fixar estimativas 
de preços ou preços referenciais) do citado documento refere-se aos procedimentos 
destinados ao levantamento de preços de mercado, sendo parte integrante do EPT.  
 
Sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços 
para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, a Instrução Normativa nº 
5, de 27.06.2014, do MPOG dispõe o seguinte: 
 

Art.  2º   A  pesquisa  de  preços  será  realizada  mediante  a  utilização  dos  
seguintes parâmetros: (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril 
de 2017)  
 
I  -  Painel  de  Preços,  disponível  no  endereço  eletrônico  
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;  
 
 II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de 
preços;   
 
 III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de 
acesso; ou  
 
 IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se 
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.   

 

Com relação ao inciso I do Artigo 2º, a Universidade informou que considera o método 
de pesquisa do site deficitário, pois cada órgão descreve os itens de objetos de suas 
requisições conforme seu padrão e não um padrão definido pelo Ministério do 
Planejamento. Assim, ao realizar consultas, dependendo das palavras utilizadas, a 
ferramenta omite muitos resultados e, por vezes, traz resultados que não são 
comparáveis conclusivamente com o item a ser adquirido, inviabilizando muitas vezes o 
uso do referencial na pesquisa mercadológica. O método de pesquisa tem sua eficácia 
melhorada somente com itens de prateleiras e/ou itens simples, pois nestes as 
descrições utilizadas pelos órgãos são mais comuns e pouco divergem, facilitando a 
comparação. Ainda assim, quando se faz necessário comparar características específicas 
que possam impactar no valor, por vezes não se alcança este nível de detalhamento, o 
que novamente inviabiliza o uso da ferramenta para obtenção da pesquisa 
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mercadológica para alguns ativos de TIC. A cada cinco pesquisas realizadas no portal, 
apenas uma pode ser utilizada, ou seja, apenas 20% dos resultados são úteis. 
 
Em se tratando do disposto no inciso II do Artigo 2º, a UFRN informou que não obteve 
êxito em encontrar contratações que guardem semelhança necessária à comparação.  
 
Com relação ao que versa o Inciso III do Artigo 2º, a Universidade relatou que os 
resultados não são utilizáveis na análise de preço, visto que as especificidades dos 
requisitos não são detalhadas na maioria dos sites, inviabilizando a comparação do 
objeto encontrado na internet.  
 
A UFRN informou ainda que utiliza a pesquisa mercadológica prevista no inciso IV do 
Artigo 2º quando há impossibilidade de levantamentos fidedignos de preço com os 
métodos relacionados nos incisos I, II e III do referido Artigo, caso em que são solicitados 
orçamento de, pelo menos, três fornecedores distintos, a fim de aferir o preço estimado 
para os itens objetos do estudo. 
 
Da análise do processo referente ao Pregão nº 96/2017, constata-se que a UFRN 
registrou, na pesquisa de preços integrante do referido processo, procedimentos que 
estão previstos nos incisos acima descritos, tais como: contratações similares de outros 
entes públicos, pesquisa em sites especializados e cotações de preços junto a 
fornecedores. 
 
Desta forma, conclui-se que o método de obtenção do preço de aquisição dos ativos de 
TIC adotado pela UFRN está de acordo com o disposto em instrução normativa do 
MPOG, permitindo que os ativos de TIC sejam comprados pelo menor custo. 
 
5. O alinhamento das especificações de requisitos dos ativos 
frente às necessidades da UFRN encontra-se documentado de 
maneira explícita e objetiva. 
 
A Instrução Normativa nº 4, de 11.09.2014, que disciplina as contratações de Soluções 
de Tecnologia da Informação pelos órgãos e entidades integrantes  do  SISP, estabelece 
o Documento  de  Oficialização  da  Demanda (DOD) como documento que  deve conter 
o detalhamento da necessidade da Área Requisitante da Solução a ser atendida pela 
contratação. A referida IN define o Estudo Técnico Preliminar (EPT) como documento 
que demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação.  
 
A UFRN adota o modelo do DOD em suas contratações, estando esse documento 
presente nos autos do Pregão nº 96/2017.  A área técnica teve participação na 
elaboração do documento como área requisitante. Verificou-se que o DOD referente ao 
Pregão n° 96/2017 não traz especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias O 
referido DOD está alinhado às seguintes necessidades previstas no PDTI: “Uso mais 
racional dos equipamentos de TI da UFRN (ação INFRA4)” e “Promover diretrizes 
institucionais sobre contratação, manutenção e descarte de equipamentos de TI (ação 
EQUI1)”. 
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Com relação ao ETP, constatou-se que a UFRN também adota essa referência em suas 
contratações. O ETP constante no Pregão nº 96/2017 mostra a análise comparativa de 
custos totais de propriedade, considerando os cenários de compra isolada ou compra 
conjunta, que foi realizada para a referida licitação, o que resultou na decisão pela 
compra conjunta, por motivos de economicidade e vantajosidade. 
 
Diante do exposto, conclui-se que o alinhamento das especificações de requisitos dos 
ativos frente às necessidades da UFRN encontra-se documentado de maneira explícita 
e objetiva, por meios do DOD e ETP, que são partes integrantes do Edital do Pregão nº 
96/2017. 
 
6. Os estudos técnicos preliminares incluem a declaração de 
posicionamento tecnológico em relação aos ativos de TIC a 
serem comprados. 
 
 
A publicação “BOAS PRÁTICAS, ORIENTAÇÕES E VEDAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE 
ATIVOS DE TIC”, de 22.03.2017, que foi produzida pelo então Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 
14.06.2016, na forma de anexo, tem força normativa legal e orienta que, para se garantir 
economicidade nas aquisições de ativos de TI, deve-se buscar definir as especificações 
técnicas de modo a posicionar a aquisição adequadamente dentro do ciclo de vida do 
bem. Recomenda-se que   as   aquisições   dos   ativos   de  TI   sempre ocorram   para   
bens   posicionados   na  fase   3   -   Menor   Custo  ou alternativamente na fase 2 - 
Seleção, não devendo jamais ocorrer para ativos posicionados na fase 4 - Substituição e 
somente em caso de necessidade muito bem justificada pelo gestor venham a ocorrer 
na fase 1 - Lançamento. 
 
A UFRN informou que realiza contratações pautadas na economicidade e vantajosidade, 
não realizando aquisições na fase 1 - Lançamento. Informou que adquire ativos na fase 
2 - Seleção do ciclo de vida somente se a tecnologia presente no ativo de TIC for 
extremamente necessária para seu uso e que as aquisições que não tenham este cunho 
de excepcionalidade são realizadas na fase   3   -   Menor   Custo. 
 
Por meio do exame das especificações relacionadas no Pregão nº 96/2017, constatou-
se que a UFRN atendeu ao disposto na citada publicação, não especificando ativos nas 
fases 1 - Lançamento e 4 - Substituição. 
 
O EPT constante no Edital do referido Pregão relaciona reuniões que foram realizadas 
com fabricantes, de modo a certificar que as especificações efetuadas pela área técnica 
da UFRN seriam atendidas por tecnologias atuais, com aderência desses requisitos ao 
ofertado pelo mercado. 
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Conclui-se, portanto, que a UFRN efetuou o posicionamento tecnológico em relação aos 
ativos de TIC especificados no Pregão nº 96/2017, utilizando-se de estudos técnicos 
preliminares. 

C) As análises realizadas para responder à questão de auditoria: “A Universidade 
monitora sistematicamente os ativos físicos de TIC, de maneira a identificar 
desperdício ou restrição de recursos computacionais, frente às suas necessidades 
corporativas?” resultaram nos seguintes achados: 

 

7. Não há monitoramento sistemático da totalidade dos ativos 
de TIC. 

Com um total aproximado de 38 mil ativos de TIC, e considerando o custo financeiro que 
o monitoramento completo dos ativos de computação pessoal resultaria para a 
instituição, a UFRN optou estrategicamente por elaborar um modelo alternativo de 
monitoramento. 

A UFRN não realiza, portanto, o monitoramento sistemático da integralidade dos ativos 
de TIC, adotando uma política que concentra os esforços de controle nos ativos de rede 
e servidores, por meio das ferramentas Zabbix e Grafana. São monitorados diversos 
indicadores para os ativos de rede e servidores, dentre eles, os seguintes: 

Servidor Windows -  CPU, Memória, Armazenamento, Uptime, Disponibilidade, latência 
de rede, tráfego de rede, atualizações necessárias do Windows e alertas; 

Servidor Linux - CPU, Memória, Armazenamento, Uptime, Disponibilidade, latência de 
rede, tráfego de rede e alertas; 

Servidores do Data Center - Máquinas Virtuais por Servidor e quantidade de memória 
utilizada; 

Telefonia - Chamadas ativas de todas as centrais VoIP; 

Enlaces de Comunicação - Enlaces de fibra ótica no Campus Central e seu estado (cor 
verde indica “operacional” e vermelho indica problema); 

Enlaces de Comunicação de Dados – Latência; 

Enlaces de Comunicação da Dados - Banda utilizada; 

Enlaces de Comunicação de Dados - Perda de dados; 

Switches - Disponibilidade (Uptime) ; 

Pontos de acesso sem fio - Quantidade de usuários conectados e pontos de acesso. 
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Por outro lado, para os computadores desktop a UFRN tem oferecido recursos 
computacionais de acordo com a necessidade dos usuários, por meio do sistema de 
perfis, no qual para cada perfil é definido uma configuração de hardware apropriada. 
Solicitações de perfis com um desempenho de hardware superior são submetidas a 
autorização da Superintendência de Informática, sendo necessário justificativa que 
comprove a necessidade desses recursos. 

Os perfis definidos atualmente são: 

Perfil Administrativo – utilizado para atividade administrativas e acadêmicas;   

Perfil Desenvolvimento – utilizado para atividades acadêmicas de desenvolvimento de 
sistemas, atividades da Superintendência de Informática e solicitações pontuais; 

Perfil Avançado – utilizado pela área acadêmica de engenharia e arquitetura para 
desenvolvimento de atividades que demanda alto nível de desempenho, como trabalho 
com softwares gráficos.  

Associadamente ao sistema de perfis de usuários, a UFRN tem adotado política de 
redução de recursos computacionais em computadores do tipo desktop. Com relação a 
processador e memória, a prioridade é que os principais sistemas utilizados na 
universidade sejam executados pela rede em servidores de aplicação, e a medida em 
que sistemas com essas características têm sido colocados em produção, a necessidade 
de processamento local tem diminuído progressivamente. Com relação a disco rígido, 
de maneira semelhante, a UFRN tem investido nos últimos anos no serviço de 
armazenamento em servidores de arquivos, levando, consequentemente, à diminuição 
da necessidade de armazenamento local. Tanto os servidores de aplicação como os 
servidores de arquivos, conforme já exposto, são monitorados pelas ferramentas Zabbix 
e Grafana. 

Portanto, conclui-se que a UFRN realiza monitoramento sistemático e estruturado de 
apenas parte do seu parque computacional, a saber, dos ativos de rede e servidores. 
Não é realizado monitoramento sistemático e estruturado dos computadores e dos 
computadores do tipo desktop. 

 

8. Os ativos físicos de TIC não são suficientemente monitorados 
quanto à segurança da informação.  
 
Por intermédio do Decreto nº 9.637, de 26.12.2018, é instituída a Política Nacional de 
Segurança da Informação. Esse Decreto institui diretrizes acerca da governança e gestão 
da informação a serem observadas por toda Administração Pública Federal.  
 
Essa Norma, em seu inciso VIII, do art. 17, estabelece à alta administração da 
organização dos órgãos e das entidades da administração pública federal, a competência 
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para criar um sistema de gestão de segurança de informação no âmbito de sua 
organização. 
 
Para realizar tal competência, a alta administração, a UFRN no caso, precisa, 
inicialmente, realizar o “Inventário e Mapeamento de Ativos de Informação”. Os 
chamados "Ativos de Informação" de uma Instituição correspondem aos meios de 
armazenamento, comunicação e processamento da informação. Estes, por sua vez, 
podem ser: 
  
- equipamentos necessários a isso; 
- sistemas utilizados para tal; 
- locais onde se encontram esses meios; 
- recursos humanos que a eles têm acesso. 
 
Logo, vale destacar que este inventário, por sua especificidade, não se confunde com o 
inventário contábil preceituado no art. 96 da Lei 4.320/64. 
 
O escopo desse trabalho refere-se a equipamentos tipo desktops e notebooks. Quanto 
a esses itens, a organização deve monitorar, minimamente, aspectos relacionados à 
segurança da informação, incluindo: 
 
a) Sistema Operacional (tipo e versão); 
b) As atualizações e patchs de segurança; 
c) As licenças de software instaladas (Ex.: tipo, perfil, etc.); e 
d) O software antivírus (se está atualizado). 
 

Por intermédio de entrevista realizada em 19.11.2019 na Superintendência de 
Informática, foi informado que a Instituição monitora sua rede lógica, porém decidiu por 
não monitorar os equipamentos de hardware pessoais na organização. O Diretor de 
Redes da Universidade apresentou um painel (dashboard) evidenciando o 
monitoramento de toda a rede lógica da Instituição assim como equipamentos que a 
integram. Os equipamentos monitorados são os chamados “Hardware de rede” e estes 
equipamentos facilitam e dão suporte ao uso de uma rede de computadores. Tais como: 
switches, roteadores, modem; gateway; firewall; pontos de acesso sem fio, etc. 

 
Os desktops e notebooks (hardwares pessoais) são controlados simplesmente no 
aspecto patrimonial. O SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos da UFRN tem o controle físico de todos os equipamentos de informática 
adquiridos pelo Pregão nº 96/2017.  No momento de cadastro de cada equipamento no 
SIPAC se registram informações como: Sistema Operacional, Disco Rígido, Memória, 
Processador, etc. 
 
Segundo o Diretor de Redes da Superintendência de Informática da UFRN, os hardwares 
pessoais, a partir da entrega, passam a ser de responsabilidade do Setor que recebeu o 
bem assim como o controle das atualizações, licenças instaladas e de antivírus. 
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De acordo com boas práticas mundiais em TI, compreende-se que o processo de 
monitoramento de ativos de informação (desktops e notebooks), quanto a aspectos de 
Segurança da Informação e Comunicação (SIC), deve começar a partir da varredura dos 
softwares mínimos instalados, tais como o sistema operacional (tipo, versão, nível de 
atualização) que está sendo executado no desktop, software antivírus (atualização) e 
licenças instaladas de propriedade da organização. Pelo que foi observado, existe 
apenas um controle desses elementos no momento da distribuição do bem, não 
existindo um procedimento de controle ao longo do tempo. 
 
A situação verificada está em desconformidade com o item 4.6 da Norma Complementar 
nº 10-IN01-DSIC, de 30.01.2012, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República, o qual preconiza:  
 

O processo de Inventário e Mapeamento de Ativos de Informação, deve ser 
dinâmico, periódico, e estruturado, para manter a Base de Dados de Ativos 
de Informação atualizada e consequentemente, prover informações para o 
desenvolvimento de ações e planos de aperfeiçoamento de práticas de 
Gestão da Segurança da Informação e Comunicações. Tal Base de Dados, deve 
operar como infraestrutura material e técnica em condições de dar suporte 
às ações de cooperação entre entes federativos que têm sob as suas 
governança ativos de informação.  

 
A falta de atualização desses ativos de informação deixa a Universidade em 
desalinhamento com as boas práticas trazidas no “Modelo Coorporativo para 
Governança e Gestão de TI na Organização – COBIT 5”, notadamente quanto ao objetivo 
10 - Segurança da informação, infraestrutura de processamento e aplicativos e ao 
objetivo 11 - Otimização de ativos, recursos e capacidades de TI. 
 
Tal circunstância também não está em sintonia com o Princípio – PD6, o qual foi uns dos 
seis princípios que guiariam a elaboração do PDTI 2016-2017 da própria Instituição. 
 

PD6 - Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização devem 
ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, 
medidos, acompanhados, avaliados e melhorados). 

 

D) Nesse tópico busca-se responder a seguinte questão de auditoria levantada no 
período de planejamento desse trabalho: “Os ativos são minimamente monitorados 
no tocante a aspectos de segurança da informação?”. 
 

9. Controle patrimonial adequado dos ativos físicos de TIC.  
 
A ISACA (Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação - 
www.isaca.org) é uma organização internacional líder mundial no fornecimento de 
conhecimento, certificações, e treinamento em garantia e segurança de sistemas de 
informação (SI), governança corporativa e gestão de TI, bem como risco e conformidade 
de TI. Esta organização, que é uma entidade independente e sem fins lucrativos, 
publicou o “Modelo Coorporativo para Governança e Gestão de TI na Organização – 
COBIT® 5”. A ISACA atualiza continuamente o COBIT®, o que ajuda os profissionais de TI 
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e os líderes das organizações a cumprirem suas responsabilidades de gestão e 
governança de TI, especialmente nas áreas de garantia, segurança, risco e controle, além 
de criarem valor para a organização. 

O modelo COBIT® 5 apresenta 37 processos para avaliação da gestão coorporativa de TI. 
Um desses processos, o qual faz parte do domínio “Build, Acquire and Implement” (BAI), 
chama-se BAI09 – Gerenciando Ativos. Esse processo orienta à organização para práticas 
que visem a manutenção de um registro atualizado e preciso de todos os ativos de TIC 
necessários ao fornecimento de serviços. 

No intuito de avaliar a Universidade quanto à utilização de tais práticas, selecionou-se 
uma amostra do total de 129 ativos de informática adquiridos por intermédio do Pregão 
nº 96/2017, em um montante de R$ 516.318,90. Foram escolhidos 37 itens, num 
montante de R$ 196.294,35, considerando os de maior valor, representando cerca de 
38% do universo 

A UFRN utiliza o sistema computacional SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos da UFRN. Para cada item selecionado, identificou-se 
cadastrado nesse sistema os seguintes campos: 

Tombamento 

Unidade Gestora do Tombamento  

Data do Tombamento 

Data de Garantia 

Data de Balanço 

Data do Último Ajuste Contábil 

Cód. Material 

Estado do Bem 

Grupo de Material 

Status do Bem 

Descrição 

Marca 

Unidade Resp.:  

Termo/Nota Atual 

Finalidade 

Valor Atual do Bem 

Valor de Entrada 

Valor Acumulado 

Valor da Depreciação Acumulada 

Vida Útil 

Valor Residual 
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Vida Útil Base para Depreciação 

Vida Útil Anterior 

Cadastrado Por 

Data de Cadastro 

Data Inicial de Uso 

Data Base para Depreciação 

 

Na inspeção física desses bens, verificou-se o controle patrimonial de todos os itens, não 
sendo observado nenhuma irregularidade nesse aspecto. Todos os itens selecionados 
foram fotografados juntamente com as etiquetas de patrimônio, à exceção de um item 
móvel (notebook) que estava sob responsabilidade de um(a) professor(a).   

Logo, conclui-se, com razoável segurança, pelo bom controle patrimonial dos ativos de 
informática na Instituição. 

 

E) As análises realizadas para responder à questão de auditoria : “Nas etapas de 
realocação e reuso dos ativos físicos de TIC, A UFRN considera parâmetros objetivos, 
transparentes e que permitem a racionalização de custos e a realização de benefícios 
ao Estado e à sociedade?” resultaram no seguinte achado: 

 

10. Não há política formalizada de aquisição de ativos de TIC. 
 

A publicação “BOAS PRÁTICAS, ORIENTAÇÕES E VEDAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE 
ATIVOS DE TIC”, de 22.03.2017, que foi produzida pelo então Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 
14.06.2016, na forma de anexo, tem força normativa legal e estabelece em seu item 
1.3.1. que a definição da estratégia de aquisição, realocação e descarte dos ativos de TI 
deve ser prevista pelo órgão ou entidade integrante do Sistema de Administração dos 
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) e deverá conter, pelo menos:  

-  A política de aquisição de ativos para atualização do parque e sua garantia, 
contendo os percentuais a serem adquiridos a cada ano; 
-  A política   de   realocação   e   reuso   dos   ativos   de   TI,   contendo   a 
metodologia para rodízio interno de equipamentos; e   
-  A  política   de   descarte   e   desfazimento   dos   ativos,   observada   a 
legislação específica. 
 

O plano diretor de tecnologia da informação e comunicação 2019 a 2022 da UFRN 
registrou a necessidade de se elaborar novas diretrizes que possam nortear a alocação, 
realocação ou reuso dos ativos de TIC. 
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Com resultado prático dessa necessidade registrada no plano diretor de tecnologia da 
informação e comunicação, não houve, ainda, a formalização de política de alocação, 
realocação  e  reuso  de  Ativos  de  TIC, de modo que a citada orientação do então 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não está sendo atendida. 

A existência de uma política formalizada é condição indispensável para se garantir que 
o processo  de  alocação,  realocação  e  reuso  dos  ativos físicos de TIC permite otimizar 
o valor agregado dos ativos. 

 

F) As análises realizadas para responder à questão de auditoria: “O processo licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico nº 96/2017 – Sistema de Registro de Preços - foi 
regular?” resultaram no seguinte achado: 

 

11. Não foram encontradas irregularidades no processo 
licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 96/2017 - Sistema 
de Registro de Preços. 
 
O Pregão Eletrônico nº 96/2017 - Sistema de Registro de Preços - teve como objeto 
“Aquisição de equipamentos de processamento de dados, visando atender às demandas 
da UFRN, no período de doze meses, conforme especificado de forma detalhada no 
Termo de Referência e no Relatório de Itens do Objeto Licitados, anexos do edital.” 
 
Com um valor estimado de R$ 45.588.917,56, a licitação conjunta teve a UFRN como 
órgão gerenciador e três universidades como órgãos participantes, conforme o seguinte: 
 

Quadro: Valores licitados por Órgão - Pregão nº 96/2017. 

UASG Órgão Valor (R$) 

153103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 23.443.461,95 

153103 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 8.442.471,08 

158719 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 5.908.177,63 

158720 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 7.794.806,90 

Valor Total (R$) 45.588.917,56 

Fonte: Edital do Pregão nº 96/2017. 
 
O referido procedimento licitatório foi analisado com respeitos aos seguintes aspectos:  
 
- Necessidade/Motivação da aquisição do objeto. 
 
Verificou-se que os materiais especificados  (microcomputadores, tablets, monitores) 
são compatíveis com a área requisitante, que foi a Superintendência de Informática. A 
quantidade e especificação do objeto contratado teve como fundamento os 
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documentos DOD - Documento de Oficialização da Demanda e EPT - Estudos Técnicos 
Preliminares, ambos previstos na Instrução Normativa nº 4, de 11.09.2014, que 
disciplina as contratações de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos e 
entidades integrantes  do  SISP. 
 
- Partes Constitutivas do Instrumento Convocatório. 
 
São partes do Edital em comento: Termo de Referência, Mapa Comparativo de Preços e 
Minuta de Contrato. Não há exigência de recurso financeiro para execução do objeto, 
nem a ocorrência de materiais ou serviços sem previsão de quantidades. Foi 
estabelecido como prazo de entrega máximo 45 dias corridos contados a partir do 
recebimento da nota de empenho. A licitação prevê sanções, com estabelecimento de 
multa, em caso de descumprimento contratual. 
 
- Análise da Modalidade Utilizada: 
 
A Universidade adotou a modalidade Pregão Eletrônico, considerando que os ativos de 
TIC especificados no Termo de Referência são classificados como bens comuns.  
 
- Condições para participação na licitação: (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal,   
Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira). 
 
Procedeu-se o exame do Edital em busca de uma possível restrição à participação no 
certame que fosse vedada pela legislação.  
 
Com relação à habilitação jurídica, não foram encontradas no Edital exigências relativas 
à regularidade fiscal além das previstas no art. 29 da Lei nº 8.666/93. 
 
Em se tratando de regularidade fiscal, não constam no instrumento editalício outras 
exigências relativas à regularidade fiscal, além das permitidas pelo art. 29 da Lei nº 
8.666/93. 
 
Para qualificação técnica, a Universidade estabeleceu como requisito a apresentação de 
atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com endereço, telefone e identificação do responsável por sua expedição, 
comprovando que a empresa forneceu ou está fornecendo os produtos compatíveis 
com o objeto desta licitação e de forma satisfatória. Não há a ocorrência de exigências 
que caracterizam restrição à competitividade tais como: fixação de quantidades e prazos 
máximos e mínimos capacitação técnico-profissional, exigência de atestado de 
capacitação técnico-profissional em nome da empresa licitante, exigências de itens 
irrelevantes e sem valor significativo em relação ao objeto, exigência de execução 
pretérita de serviços com qualidade superior ao objeto licitado entre outras. 
 
A Qualificação Econômico-Financeira foi prevista no Edital por meio da solicitação de 
apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, 
assim como Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Liquidação 
Judicial ou de Execução Patrimonial. 
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- Critérios para Julgamento. 
 
Não foram encontrados critérios restritivos de julgamento de propostas, tais como a 
exigência de certificado ISO. O tipo da licitação, “menor preço” é adequado para a 
aquisição de ativos de TIC. Todos os preços e custos informados estão em real. 
 
- Análise da Aceitabilidade das Propostas e dos Aspectos Referentes ao Pagamento. 
 
O Edital não apresenta problema com relação a aceitabilidade das propostas, exigindo 
que essas estejam em conformidade com o disposto no Dec. nº 5.450/2005, art. 22, § 
2º. Foi definido que o pagamento à empresa contratada será realizado em até  trinta 
dias corridos contados a partir do recebimento definitivo. 

Portanto, as análises realizadas apontam a regularidade do  processo licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico nº 96/2017. 

 
 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

Achados nº 1 e 10 

- Criar Comissão para elaboração da Política de Gestão de Ativos Tecnologia da 
Informação e Comunicação.  

- Apresentar Minuta da Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

 

Achado nº 3 

- Formalizar no Estudo Técnico Preliminar a motivação para escolha dos tempos e dos 
níveis mínimos do serviço de garantia técnica. 

 

Achado nº 7 

- Apresentar Relatório de Monitoramento realizado por amostragem, dos três perfis de 
computadores (administrativo, desenvolvimento e avançado) quanto à utilização dos 
recursos (CPU, Memória e Disco) para identificar a relação entre as configurações de 
hardware propostas  pela  área  técnica  nas  aquisições e a efetiva utilização desses 
recursos pelos usuários. 
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CONCLUSÃO 
A UFRN não possui uma Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação formalizada. Faltam, portanto, princípios e diretrizes que norteiem o 
processo de aquisição e realocação de ativos de TIC. As aquisições são feitas conforme 
disponibilidade orçamentária, sem a existência de uma estratégia formal definida para 
o gerenciamento do ciclo de vida dos bens, o que prejudica a racionalização de custos e 
a otimização do valor agregado dos ativos. 

A Universidade não realiza o monitoramento sistemático da integralidade dos ativos de 
TIC, concentrando seus recursos no controle de ativos de rede e servidores. O sistema 
de perfis de usuários, adotado para os computadores do tipo desktop, tem a 
característica de economizar recursos humanos e de hardware envolvidos no processo, 
mas precisa ser monitorado, pelo menos por amostragem, a fim de que o seu resultado 
seja continuamente avaliado. 

A realização do Pregão Eletrônico nº 96/2017 - Sistema de Registro de Preços, que teve 
a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Cariri e Universidade 
Federal do Sul da Bahia com órgãos integrantes e a UFRN como órgão gerenciador, 
demonstra que a Universidade buscou o potencial econômico que é característico de 
uma aquisição em escala. Por meio da análise processual do referido Pregão, constata-
se que a Unidade atendeu ao disposto nas normas de licitação, embora haja espaço para 
melhorias, sobretudo na formalização de partes como a definição de parâmetros 
mínimos de garantia técnica e declaração de posicionamento tecnológico. 
 
Com relação ao Pregão Eletrônico nº 96/2017, foi analisado ainda o processo de 
recebimento de materiais e patrimônio, o qual se mostrou aderente à legislação 
aplicável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

 
Achados nº 1 e 10: 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício nº 9/2020 - SGI/UFRN, de 09.03.2020, a UFRN apresentou a seguinte 
manifestação: 
 

Em resposta aos achados de auditoria 1 e 10 será criada, no prazo de até noventa 
dias após recebermos o relatório final desta auditoria, uma comissão de servidores 
para  elaboração  da  política  de  gestão  de  ativos  que  contemplará  diretrizes  de 
aquisição (renovação e expansão do parque de TI). O prazo de elaboração da  minuta 
da  política  de  gestão  de  ativos  será  de  1  ano,  após  a  formalização  da  referida 
comissão. 

 

Análise da Equipe de Auditoria: 

A Unidade reconhece a necessidade de elaboração de uma política de gestão de ativos, 
assumindo o compromisso de criação de uma comissão de servidores para elaboração 
da referida política, que irá englobar aspectos dos achados 1 e 10. 
 
 
Achado nº 2: 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício nº 9/2020 - SGI/UFRN, de 09.03.2020, a UFRN apresentou a seguinte 
manifestação: 
 

Em  resposta  ao  achado  de  auditoria  2,  será  introduzido  no  documento  de  
estudo técnico  preliminar  das  contratações  de  ativos  de  TIC  uma  cláusula  de  
garantia constando que a contratação da garantia é realizada por todo o tempo de 
vida dos ativos  adquiridos,  conforme  recomendação  constante  no  documento  
'BOAS PRÁTICAS, ORIENTAÇÕES E VEDAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE ATIVOS DE 
TIC', de 22.03.2017, vinculado à Portaria MP/STI no 20, de 14 de junho de 2016. 
 

Análise da Equipe de Auditoria: 

A Unidade tem ciência da necessidade de melhoria na formalização das especificações 
constantes no processo de aquisição de ativos de TIC. O gestor afirma que, para as 
próximas contratações, irá introduzir no ETP das contratações de ativos de  TIC  uma  
cláusula  de  garantia constando que a contratação da garantia é realizada por todo o 
tempo de vida dos ativos  adquiridos.  
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Achado nº 6: 

Por meio do Ofício nº 9/2020 - SGI/UFRN, de 09.03.2020, a UFRN apresentou a seguinte 
manifestação: 
 

Em resposta ao achado de auditoria 6, será inserido no estudo técnico preliminar o 
apontamento de que as aquisições se dão preferencialmente na fase de seleção do 
ciclo de vida das contratações de ativos de TIC, conforme recomendação constante 
no documento  'BOAS  PRÁTICAS,  ORIENTAÇÕES  E  VEDAÇÕES  PARA CONTRATAÇÃO 
DE ATIVOS DE TIC', de 22.03.2017, vinculado à Portaria MP/STI no 20, de 14 de junho 
de 2016. 
 

Análise da Equipe de Auditoria: 

Reconhecendo a necessidade de melhoria na formalização das especificações 
constantes no processo de aquisição de ativos de TIC, a Unidade garantiu que, para as 
próximas contratações, adotará a prática de inserir no ETP que as aquisições se dão 
preferencialmente na fase de seleção do ciclo de vida das contratações de ativos de TIC, 
formalizando, portanto, nos processos licitatórios, a declaração de posicionamento 
tecnológico. 
 
Achado nº 7: 

Por meio do Ofício nº 9/2020 - SGI/UFRN, de 09.03.2020, a UFRN apresentou a seguinte 
manifestação: 
 

Em resposta ao achado de auditoria 7, no prazo de até noventa dias após recebermos 
o relatório final desta auditoria, será realizado o monitoramento, por amostragem, 
dos três perfis de computadores (administrativo, desenvolvimento e avançado) 
quanto à utilização dos recursos (CPU, Memória e disco) para identificar se as 
configurações de hardware  propostas  pela  área  técnica  nas  aquisições  atendem  
as  demandas  dos usuários,  garantindo  a  economicidade  para  a  instituição.  A  
partir  desse monitoramento, no prazo de 120 dias, será elaborado um relatório com 
os resultados. 
 

Análise da Equipe de Auditoria: 

A UFRN reconhece que não há monitoramento sistemático da totalidade dos ativos de 
TIC. Com o objetivo de identificar se as configurações de hardware  propostas  pela  área  
técnica  nas  aquisições  atendem  as  demandas  dos usuários,  o gestor  assumiu 
compromisso de realizar um processo de monitoramento (com a emissão de um 
relatório), por amostragem, dos três perfis de computadores (administrativo, 
desenvolvimento e avançado) quanto à utilização dos recursos (CPU, Memória e disco). 
 
Achado nº 8: 

Por meio do Ofício nº 9/2020 - SGI/UFRN, de 22.10.2019, a UFRN apresentou a seguinte 
manifestação: 
 

Em resposta ao achado de auditoria 8 informamos que não há uma norma 
institucional que obrigue  os  setores  a  implantarem  mecanismos  de  controle  de  
acessos  de usuários  e  de  permissão  de  instalação  de  softwares. Entretanto, por 
reconhecer a importância  de  tais  controles  é  que  a  UFRN  já  implantou  estes  
mecanismos  em grande  parte  das  unidades  da  rede  administrativa,  tais  como  
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Gabinete  do  Reitor, Pró-reitorias,  Secretarias,  Ouvidoria,  Auditoria  Interna,  
Superintendências,  NUPLAN, Escola de Música, Biblioteca Central, CERES Currais 
Novos, dentre outras. 
  

Análise da Equipe de Auditoria: 

A UFRN afirma ter ciência da importância da implantação de mecanismos de controle  
de  acessos de usuários  e  de  permissão  de  instalação de softwares, informando já ter 
implantando estes  mecanismos  em grande  parte  das  unidades  de sua rede  
administrativa. Contudo, o gestor faz referência à inexistência de norma institucional 
que obrigue a implantação de tais mecanismos. 
 
Tais controles, de fato, não advém de norma legal, mas de documentos/manuais de 
boas práticas reconhecidos mundialmente, como é o caso do Modelo Coorporativo para 
Governança e Gestão de TI na Organização - COBIT 5, considerado como  base de 
conhecimento mais reconhecida e utilizada no mercado para apoiar organizações na 
Governança de Tecnologia da Informação. 
 
A Unidade, portanto, implantou parcialmente o controle  de  acessos de usuários  e  de  
permissão  de  instalação de softwares e tem ciência de sua importância, sendo 
plenamente responsável por decidir se irá nos próximos anos expandir esses 
mecanismos para outros setores, ou ainda para a totalidade do seu parque 
computacional. 
 
 
 


