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RESUMO  

 

A contratação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) é um assunto cada vez mais 

discutido devido a sua crescente importância para as empresas, principalmente para as públicas. 

Outro assunto que vem se tornando popular são os métodos ágeis que tem como objetivo ser 

uma solução para a insatisfação governamental em relação aos métodos tradicionais já 

difundidos. Como resultado de Termo de Cooperação entre a Universidade de Brasília e um 

Ministério do Governo Federal Brasileiro, que tem como objetivo a implantação de princípios 

ágeis no governo, foi definido e adotado o processo de Gestão de Demandas de 

Desenvolvimento Ágil de Software (GeDDAS) para desenvolvimento e para manutenção, o 

processo de Gestão de Demandas de Manutenção de software (GeDEM). Porém atualmente 

não existe uma gestão dos processos ligados a contratação de serviços de Tecnologia da 

Informação (TI). Os principais procedimentos técnicos escolhidos para esta avaliação foram o 

estudo de caso e a Pesquisa-Ação, comumente utilizada na resolução de problemas coletivos, 

envolvendo pesquisadores e participantes de modo cooperativo para um caso real. Resultando 

então as especificações de uma ferramenta que fará essa gestão.  

  

  

Palavras-chave: Gestão da contratação; Contratação de fábrica de software; Pesquisa-ação, 

Especificação de Ferramenta. 
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ABSTRACT  

 

Hiring of services’ Information Technology (IT) is a subject increasingly discussed 

because of its growing importance for companies, especially public ones. Another point that is 

becoming popular are the agile methods that aims to be a solution to the government's 

dissatisfaction with traditional methods already spreading. As a result of cooperation agreement 

between the University of Brasilia and a Ministry of the Brazilian Federal Government, which 

aims to implement agile principles in government, it was defined and adopted the process of 

Agile Software Development Demand Management (GeDDAS) to development and 

maintenance, software maintenance process Demand Management (GeDEM). But currently 

there is no management of processes related to procurement of Information Technology (IT) 

services. The main technical procedures chosen for this evaluation were the case study and 

Action Research, commonly used in solving collective problems, involving researchers and co-

op participants to a real case. Thus resulting specifications of a tool that will make this 

management. 

 

Keywords: Contract management; Software Factory Outsourcing; Action 

research, Specification Tool.  
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1.1 CONTEXTO 

O processo de terceirização, ou outsourcing, na administração pública é uma questão que 

envolve aspectos de todas as naturezas: política, econômica, individual, coletiva, racional e 

emocional, buscando principalmente a minimização de custos e melhoria na prestação de 

serviços (RAMOS, 2004). Como foi apontado por Cruz (2008), há uma tendência de redução 

do tamanho da máquina pública, reduzindo assim a participação do Estado na execução dos 

serviços propriamente ditos e focando na gerencia e garantia de eficiência e qualidade dos 

mesmos. Foi na década de 90 que a terceirização especifica da Tecnologia da Informação (TI) 

iniciou sua ascensão mundial, mostrando que a TI “deixou de ser um mero suporte às atividades 

e passou a ser um componente estratégico dentro das organizações” (COSTA, 2010). 

A necessidade de descentralização das atividades no Brasil vem sendo tratada desde a 

década de 60. Pelo Decreto-Lei no 200 (BRASIL, 1967), que apresenta cinco princípios 

fundamentais da Administração Pública, sendo um deles a própria descentralização. A 

descentralização consiste em três planos principais: plano da Administração Federal; da 

Administração federal para as unidades federadas; da Administração Federal para a órbita 

Privada. Sendo esse último feito através de contratos ou concessões “desde que exista, na área, 

iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 

execução” (BRASIL, 1967). 

A principal lei que trata sobre contratações gerais na Administração Pública é a Lei no 

8666(BRASIL, 1993) , onde são definidas normas pertinentes a contratos e licitações. Onde são 

tratados os recebimentos dos serviços, casos de atrasos injustificados e não execução do 

contrato. 

Com o crescimento do recurso do governo para serviços de TI houve também a 

necessidade de criação de guias, decretos, acórdãos, livros específicos, como por exemplo o 

Quadro Referencial Normativo, QRN (CRUZ, 2008), e instruções normativas específicos na 

tentativa de contornar a complexidade presentes na legislação brasileira e facilitar o processo 

de contratação. Já que houve uma frequência de resultados não satisfatórios com impacto 

negativo sobre essa governança, resultado de diversas falhas relacionadas ao processo de 

contratação como um todo. 

Um dos recursos mais utilizados atualmente é a Instrução Normativa No 04 (BRASIL, 

2014), onde são apresentadas definição das diretrizes para a contratação separando-as em três 
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módulos, o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, e o gerenciamento da 

contratação. Sendo o último modulo responsável pela maior parte do processo, execução dos 

termos já definidos e o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, justificando assim 

a contratação atingindo a necessidade inicial que desencadeou a contratação.  

1.2 PROBLEMA 

Apesar do TCU já ter detectado a frequência dessas irregularidades e impropriedades   no 

processo de contratação e ter recomendado a adoção guias, medidas, instruções normativas 

(INs) e modelos com finalidade de tornar esses processos mais maduros, ainda existem altos 

riscos relacionados a contratação que podem frustrar seus resultados e impactar de forma 

negativa a governança de TI (CRUZ, ANDRADE, FIGUEIREDO, 2011).  

A partir das lacunas encontradas, a pergunta de pesquisa definida neste trabalho é: 

É possível definir um processo mais maduro de gerenciamento de contratos por órgãos 

públicos brasileiros? 

1.3 OBJETIVOS 

Neste trabalho, o objetivo é especificar uma ferramenta de gestão de contratos de serviços 

de desenvolvimento e manutenção de software de um órgão público federal brasileiro. 

Os objetivos específicos para que se atinja o objetivo geral foram: 

 Identificar a legislação aderente a contratação de serviços de desenvolvimento e 

manutenção de software por terceiros para o governo federal brasileiro; 

 Definição de um objeto de estudo de caso; 

  Análise do edital de contratação de serviços de fábrica de software do objeto de 

estudo; 

 Análise dos processos de desenvolvimento e manutenção do objeto de estudo; 

 Análise de alinhamento dos processos de desenvolvimento e manutenção, segundo 

princípios ágeis, do objeto de estudo com o GUIA Ágil da SLTI/MPOG; 

  Análise da gestão de OS e gestão de SLAs do objeto de estudo; 
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1.4 METODOLOGIA 

No Capítulo 6, Proposta de Trabalho, os procedimentos técnicos e o cronograma desta 

pesquisa são apresentados e detalhados. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em x capítulos, incluindo o introdutório, que compreende 

o contexto, o problema, os objetivos e a metodologia utilizada.  

No Capítulo 2 – Contratação de TI na Administração Pública Federal, são apresentados 

os contextos da contratação de TI na Administração Pública Federal, sua necessidade, os 

problemas enfrentados e as soluções propostas. Focando na Instrução Normativa que define as 

diretrizes de processos de contratação de serviços de TI, e no Guia de Projetos de Software com 

Práticas de Métodos Ágeis publicado pelo MPOG/SLTI. 

No Capítulo 3 – Gestão de Contratos pela IN 04, é detalhada a fase de Gestão de Contratos 

da Instrução Normativa No 04, na qual a proposta de ferramenta deste trabalho estará alinhada. 

No Capítulo 4 – Materiais e Métodos, dado que o objetivo deste trabalha é apoiar a gestão 

de contrato de serviços de TI de um órgão, objeto de estudo de um Projeto de Pesquisa do 

Grupo, neste capítulo apresentam-se: o diagnóstico do órgão selecionado (Ministério X); os 

níveis de serviços de TI do novo edital de contratação de fábrica de software do órgão; e um 

detalhamento dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção de software (GEDDAS e 

GEDEM) do Ministério X. 

No Capítulo 5 – Análise do Processo de Gestão de Contratos de Fábricas de Software do 

Órgão, dado que o objetivo deste trabalho é especificar uma ferramenta de gestão de contratos 

de serviços de desenvolvimento de softwares segundo os princípios ágeis, neste capítulo 

apresenta-se uma análise dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção de software 

(GEDDAS e GEDEM) do Ministério X e o Guia de Projetos de Software com Práticas de 

Métodos Ágeis publicado pelo MPOG/SLTI. 

No Capítulo 6 – Proposta do Trabalho de Pesquisa, dado que o objetivo deste trabalha é 

apoiar a gestão de contrato de serviços de TI de um órgão, neste capítulo retomam-se o objetivo 

e a metodologia selecionada e apresentam-se as atividades já realizadas e as atividades a serem 

realizadas, alinhadas a um cronograma de execução das atividades desta pesquisa. 
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2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 

Neste capítulo apresenta-se um compêndio de contratação de serviços de TI pelas 

organizações públicas brasileiras, tomando como base a legislação vigente, com foco nas 

dificuldades em se contratar e nas iniciativas de governo na solução dessas dificuldades. 

2.2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TI POR ÓRGÃOS PÚBLICOS 

FEDERAIS  

Segundo o Decreto no 2271 (BRASIL, 1997) qualquer atividade que não seja inerente às 

categorias funcionais do plano de cargos do órgão ou entidade pode ser executada por serviço 

contratado de terceiros.  

Contudo, toda contratação só poderá ocorrer se justificada a necessidade dos serviços, 

apresentando a relação entre a demanda e o serviço que deverá ser contratado e os resultados a 

serem alcançados. 

A Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, é a principal lei que trata de contratos da 

Administração Pública. Nela são definidas “normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes” (BRASIL, 1997)). É tratado desde o recebimento dos serviços, 

(que deve ser efetuado em duas etapas, provisório e definitivo) até sanções administrativas em 

caso de atrasos injustificados ou não execução total ou parcial do contrato. 

No entendimento do Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) no 1183/2009, 

citado no livro Licitações & Contratos, os sistemas e serviços de Tecnologia da Informação são 

definidos como bens comuns, podendo ser adquiridos por meio da modalidade pregão. 

 Um dos principais processos para a consolidação da governança de TI é própria 

contratação de serviços de TI, assim como pontua (BARBOSA, 2006). Deve haver um 

equilíbrio entre os benefícios e as oportunidades e os custos e riscos, tanto a longo prazo quanto 

a curto prazo (ABNT, 2009). 

Assim como pontuado por Cruz (2008), a ferramenta de gestão dentro das organizações 

é a contratação de serviços de TI, tornando assim “o setor público brasileiro um grande cliente 

de serviços de TI”. Como resultado, a grande movimentação de recursos públicos para essa 

área. 
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2.3  PROBLEMAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TI  

Os gastos da Administração Pública Federal com a TI estão aumentando a cada ano. A 

área de TI pode ser considerada estratégica para a elevar a governança e melhoria de resultados 

em qualquer área do governo. Contudo, há uma frequência de resultados não satisfatórios com 

impacto negativo sobre essa governança. Além da dependência de órgãos e entidades públicas 

de fornecedores de serviço nessa área, resultando em falhas graves no processo de planejamento 

da contratação pela falta de controle de informações e processos importantes. 

Os fatores de dificuldade na contratação de serviços de TI podem ser relacionados com 

um ou mais motivos fundamentais. Principalmente, apresenta-se (CRUZ; ANDRADE; 

FIGUEIREDO, 2011):  

 Legislação   complexa, resultando em um processo mais lento além da vulnerabilidade 

a licitantes sem experiência; 

 A falsa ideia de que a preparação de uma licitação se deve apenas a área administrativa, 

e consequentemente a falta de disponibilidade de profissionais específicos da área 

licitada; 

 Constantes repasses de trabalho ineficientes; 

 Falha no atendimento a alguma lei, norma ou jurisprudência. Falha que normalmente 

só é descoberta pelas instâncias de controle, de forma tardia. 

Mesmo com as prevenções e cuidados durante o processo de licitações ainda há frustração 

com alguns resultados. Esse fator tem sido observado pelo governo tendo em vista o grande 

aumento na frequência de acórdãos e decisões do TCU, como se pode observar na Figura 01 

(CRUZ; ANDRADE; FIGUEIREDO, 2011). 
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Figura 1: Evolução das deliberações do TCU acerca de contratações de TI (Baseado em 

CRUZ; ANDRADE; FIGUEIREDO, 2011). 

Dos motivos fundamentais pontuados o mais grave se dá pelo descumprimento da 

legislação de licitações e contratos da Administração Pública, pois afeta diretamente o valor da 

TI, colocando em risco o próprio negócio. Por isso a necessidade de dirigir, monitorar e avaliar 

o modelo de governança de TI adotado. 

As diversas fiscalizações do TCU sobre licitações e contratos identificaram diversos 

problemas que são pontuados no livro Processo de Contratação de Serviços de Tecnologia da 

Informação para Organizações Públicas (CRUZ; ANDRADE; FIGUEIREDO, 2011): 

 Ausência de posse/domínio de seus sistemas e bases de dados; 

 Completa dependência tecnológica; 

 Ações paralelas, sem coordenação; 

 Sistema contratado, pago, mas inservível; 

 Sistema contratado, pago, desenvolvido, servível, mas não implantado; 

 Ausência de Plano de Continuidade do Negócio (PCN). 

Outros problemas, como a inexistência de um processo consistente de gestão de contratos 

e a falta de conhecimento e domínio do processo de execução, também limitam e colocam em 

risco o processo de contratação de serviços de software. 
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O excesso de dependência de terceiros é um fato já materializado em diversos órgãos 

públicos, que resulta na completa terceirização da área de TI, perdendo assim a capacidade de 

gerenciamento adequado dos contratos de serviços, problema já mapeado por (CRUZ, 2006).  

2.4  INICIATIVAS À MELHORIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TI  

Na esfera federal, o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

(SISP), criado em 1994 e atualizado em 2011, é o responsável pela gestão dos serviços de TI e 

definição de políticas, normas e diretrizes para a gestão desses recursos. A sua unidade central 

é a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), sendo seus objetivos, em 

conjunto com os órgãos do SISP, promover e coordenar ações para a gestão de governança de 

TI, gestão de pessoas e capacitação, e melhoria de processos de desenvolvimento de sistemas. 

Devido a elevada frequência de irregularidades e impropriedades em contratações de 

serviços de TI, levantadas pelo TCU, além de suas recomendações, tem sido observada várias 

iniciativas envolvendo a Contratação de Serviço de TI por órgãos públicos brasileiros. 

 No Quadro 1 apresenta-se um levantamento das iniciativas do governo para o 

estabelecimento de diretrizes para contratação de serviços de TI pelos órgãos públicos federais 

brasileiros. Para cada iniciativa, apresentam-se a data e uma descrição da inciativa. 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas na linha do tempo. Fonte (CRUZ; ANDRADE; 

FIGUEIREDO, 2011) 

Iniciativa Ano Descrição 

Secretaria de Fiscalização de TI (SEFTI) 2006 
Criada para fiscalizar a gestão de TI e 

os recursos nele investido. 

Quadro Referencial Normativo para contratações de 

serviços de TI no setor público (QRN) 
2008 

Vinculação das fases de um processo 

de contratação com os requisitos 

legais e jurisprudenciais 

correspondentes. 

Instrução Normativa No 04 2008 
Definição de diretrizes para 

contratação de serviço de TI. 
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Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2008 

Instrumento balizador das estratégias 

e metas de melhora institucional do 

SISP e estabelecer as bases para o 

cumprimento da IN-04/2008. 

Gratificação Temporária do Sistema de Administração 

dos Recursos de Informação e Informática (GSISP) 

 

2009 

 

Seleção entre os concursados com o 

objetivo de recambiar funcionários 

para atuar na área de TI, apoiando a 

governança de TI dos órgãos. 

Criação do cargo de Analista em TI (ATI) 2009 

Objetivo de atrair candidatos para a 

atuação voltada para as atividades de 

governança de TI: planejamento, 

supervisão e controle dos recursos na 

área de TI. 

Programa de desenvolvimento de gestores de TI através 

da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 
2009 

Objetivo de capacitar os profissionais 

da área de TI. 

Revisão da Estratégia Geral de Tecnologia da 

Informação (EGTI) 
2009 

Revisão da EGTI considerando o 

grande aumento de profissionais de 

TI. 

Revisão da Instrução Normativa No 04 2010 

Revisão e melhoria refletindo os 

conceitos apresentados nos cursos 

oferecidos na ENAP. 

O Guia de Boas Práticas para Contratação de Soluções 

de TI (SLTI) 
2010 

Como produto da revisão da IN 04 em 

2010 este guia descreve processos, 

atividades e artefatos presentes no 

Modelo de Contratação de Soluções 

de TI (MCTI). 

Nova revisão da Estratégia Geral de Tecnologia da 

Informação (EGTI) 
2011-2012 

Revisão com objetivo de aperfeiçoar a 

gestão dos recursos de TI. 

Guia de Boas Práticas de Soluções de TI (TCU) 2012 

Voltado para as equipes de TI dos 

órgãos e entidades federais, este 

conjunto de práticas tem como 

objetivo auxiliar no planejamento das 
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contratações evitando os problemas já 

conhecidos. 

Nova revisão da Instrução Normativa No 04 2014 

Revisão que traz um processo mais 

completo de contratação de Soluções 

de TI. 

Guia de Projetos de Software com Práticas de Métodos 

Ágeis 
2015 

O guia faz parte de um conjunto de 

ações propostas na criação da 

Estratégia Ágil para o Sisp, 

desenvolvida a partir dos órgãos do 

sistema em adotar metodologias ágeis 

para definição de seus processos de 

referência de desenvolvimento de 

software, seja para produção interna 

ou para contratações de fábricas de 

software. 

 

Nas seções seguintes, apresentam-se uma análise da IN 04 a partir das três versões, e em 

seguida, um detalhamento do Guia  

O Guia de projeto de sistemas com práticas Ágeis e terceirização do desenvolvimento 

para o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) 

desenvolvido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI). 

2.5 INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 04 

Em maio do ano de 2008 a Instrução Normativa 04 (IN 04/2008) (BRASIL, 2008) foi 

publicada. Em 2010, após as revisões e melhorias, foi publicada nova versão da IN04 (BRASIL, 

2010). Em 2014, uma nova versão foi publicada (BRASIL, 2014). 

A estrutura da IN é baseada no Quadro Referencial Normativo (QRN) (CRUZ, 2008) e 

traz a definição das diretrizes para a contratação de serviços de TI.  

2.5.1 AS DIFERENTES IN 04  

 As três versões da IN 04, além de dispor do mesmo objetivo, auxiliar na contratação de 

serviços de TI, tem também a mesma estrutura, esquematizada na Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura da IN 04 (Brasil, 2014). 

No Quadro 02, apresentam-se as diferenças entre as IN 04 de 2008, 2010 e 2014. 

Quadro 2: Diferenças entre as versões da IN 04 de 2008, 2010 e 2014. Fonte: elaborado pelo 

autor. 

IN 04/2008 IN 04/2010 IN 04/2014 

Não há restrições para a aplicação 

da IN 

Há um Parágrafo único 

contendo as restrições de 

aplicação da IN 

Há um aumento significativo de restrições 

de aplicação da IN, sendo divididos em 

três Parágrafos: Contratações onde a 

estimativa de preço menor ao disposto na 

Lei no 8666, contratações dos Serviços 

Estratégicos de Tecnologia da 

Informação e contratações que podem 

comprometer a segurança nacional como 

está disposto no Decreto no 8135 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Há uma definição de termos e 

papeis básicos necessários para 

uma contratação 

Houve um aumento na 

quantidade de definição de 

termos e papeis e inclusão de 

artefatos específicos de uma 

contratação 

Apenas pequenos acréscimos às 

definições já realizadas na versão anterior 

Mostra uma grande dependência a 

Estratégia Geral de TI (EGTI) 

registrada no Plano Diretor de TI 

Não existe dependência de 

documentos específicos, 

apenas que o documento 

Segue a mesma exigência que a versão 

anterior, mas deixa claro a preferência de 

utilização da Estratégia Geral de TI 
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(PDTI). Além de se especificar os 

elementos mínimos que a EGTI 

deve abranger 

utilizado tenha sido 

registrado no Plano Diretor 

de TI (PDTI) 

(EGTI) e a necessidade de aprovação pelo 

Comitê de TI ou autoridade máxima do 

órgão 

São apresentadas as proibições 

que estão vedadas durante as 

contratações 

Houve o acréscimo de apenas 

uma proibição em relação a 

versão anterior 

Acréscimo de proibições, incluindo 

proibições de métricas e duas proibições 

especificas de licitação do tipo técnica e 

preço: incluir critérios de pontuação 

técnica que não tenham relação com os 

requisitos da solução e fixar fatores de 

ponderação. 

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

As três versões têm seu processo de contratação dividido em três fases: Planejamento da Contratação, Seleção 

do Fornecedor e Gerenciamento do Contrato 

Na fase de Planejamento da 

Contratação não se é definido um 

evento que inicia a fase. 

 

É evidenciada a necessidade 

e importância do Termo de 

Referência ou Projeto Básico 

Diferente das demais INs, nessa não 

indicam a elaboração dos documentos: 

Plano de Viabilidade da Contratação, 

Plano de Sustentação, e Estratégia de 

Contratação. 

Nessa IN é instituída a Equipe de 

Planejamento da Contratação e 

recomendam a realização de um Estudo 

Técnico Preliminar da Contratação 

Na fase de Seleção do Fornecedor 

são apenas citados as Leis e 

Decretos que devem ser 

observados para esta fase 

Além de apresentar as Leis e 

os Decretos que devem ser 

observados, é recomendada a 

utilização da modalidade 

Pregão e definidos os eventos 

que darão início e fim a esta 

fase 

É muito semelhante a versão anterior 

A fase de Gerenciamento do 

Contrato é dividida em três tarefas: 

Inicio do contrato, 

encaminhamento formal de 

É adicionada a tarefa de 

transição contratual (quando 

aplicável) e encerramento do 

contrato 

Se mostra mais completa que as outras 

versões, transformando as fases em 

subseções, e tratando-as de forma mais 

detalhada e atribuindo tarefas especificas 

de cada subseção 
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demandas e monitoramento da 

execução 

CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

São apresentadas as áreas 

responsáveis pelo apoio as 

atividades do processo, dá abertura 

para expedição de instrumentos 

complementares e define a data 

definida para que essa versão de 

IN 04 entre em vigor 

São apresentadas as mesmas 

informações que a versão 

anterior além de delimitar a 

renovação de casos em que 

os ajustes não forem 

considerados viáveis e deixar 

claro a substituição da versão 

anterior por esta 

São apresentadas as mesmas informações 

que a versão anterior, porém é definida a 

aplicação da versão nas prorrogações 

contratuais, mesmo que de contratos 

assinados antes da vigência 

 

2.5.2 DESCRIÇÃO DA IN 04 VIGENTE 

 No primeiro capítulo da IN 04 (Brasil, 2014) onde são apresentadas as disposições gerais 

são definidas as áreas envolvidas no processo de contratação, sendo elas: 

 Área Requisitante da Solução; 

 Área de Tecnologia da Informação; 

 Área Administrativa. 

 São definidos também os papeis envolvidos: 

 Equipe de Planejamento da Contratação que é composta por: 

 Integrante Técnico; 

 Integrante Administrativo; 

 Integrante Requisitante; 

 Gestor do Contrato; 

 Fiscais: 

 Fiscal Técnico do Contrato; 

 Fiscal Administrativo do Contrato; 

 Fiscal Requisitante do Contrato; 

 Preposto. 

 Comitê de Tecnologia da Informação; 

 Definições termos comuns ao contrato são apresentados: 

 Solução de Tecnologia da Informação; 
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 Requisitos; 

 Critérios de Aceitação; 

 Prova de Conceito; 

 Gestão; 

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 

 Serviços Estratégicos de Tecnologia da Informação. 

 Além de documentos, termos, listas, modelos e planos que serão necessários ao 

longo do processo de contratação: 

 Documento de Oficialização da Demanda (DOD); 

 Estudo Técnico Preliminar da Contratação; 

 Plano de Capacidade; 

 Análise de Riscos; 

 Plano de Inserção; 

 Plano de Fiscalização; 

 Lista de Verificação; 

 Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens; 

 Modelo de Gestão; 

 Termo de Recebimento Provisório; 

 Termo de Recebimento Definitivo. 

Assim como nas versões anteriores a IN 04 atual também apresenta no Segundo Capítulo 

a estrutura do processo de contratação de soluções de TI em três fases. A primeira fase é de 

Planejamento da Contratação, e deve identificar a demanda da contratação, seus objetivos 

estratégicos e as necessidades corporativas da instituição. A segunda fase é a Seleção do 

Fornecedor, e deve ser conduzida pela área de licitações e juntar as sugestões feitas pela área 

de licitações e jurídica na construção do termo de referência ou projeto básico. A última fase é 

o Gerenciamento do Contrato, e visa acompanhar, acompanhar e garantir a qualidade da 

prestação do serviço durante todo o período de execução do contrato. 

Finalizando, no último capítulo da Instrução são apresentadas as Disposições Finais, 

contendo diretrizes para sua aplicação, áreas de apoio, e início da vigência.  
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2.6 GUIA DE PROJETOS DE SOFTWARE COM PRÁTICAS DE 

MÉTODOS ÁGEIS PARA O SISP  

“Definimos um processo de software como um framework para as tarefas que são 

necessárias para a construção de software de alta qualidade.” (PRESSMAN, 1997). Seu 

desenvolvimento ocorre em um ambiente altamente dinâmico, aberto e frequentemente 

imprevisível (CASTOR, 2004). 

O termo “Metodologias Ágeis” tornou-se popular no início da década de 2000, quando 

um grupo de especialistas em processos de desenvolvimento de software se reuniram nos 

Estados Unidos para discutir como melhorar o desempenho de seus processos, gerando assim 

o Manifesto Ágil, um conjunto de valores e princípios que podem ser vistos como uma reação 

aos métodos tradicionais dirigidos por planos (MELO; FERREIRA, 2010). 

Com base nesses conceitos a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) publicou em 2015 a primeira 

versão do Guia de Projetos de Software com Práticas de Métodos Ágeis para o Sisp (Sistema 

de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação) (BRASIL, 2015). O guia faz 

parte de um conjunto de ações propostas na criação da Estratégia Ágil para o Sisp, desenvolvida 

a partir dos órgãos do sistema em adotar metodologias ágeis para definição de seus processos 

de referência de desenvolvimento de software, seja para produção interna ou para contratações 

de fábricas de software. 

Sua construção se iniciou em 2014, com encontros de grupos de trabalho que iniciou a 

elaboração da minuta. Posteriormente, já no ano de sua publicação, com a conclusão do texto 

final foi aberta para consulta pública onde obteve 23 contribuições. Sua publicação ocorreu em 

junho durante o II Seminário sobre Metodologia Ágil do SISP. 

 

2.6.1 ESTRUTURA DO GUIA ÁGIL 

O Guia de projeto de sistemas com práticas ágeis é estruturado em três partes e apresenta 

4 anexos (BRASIL, 2015): 

 Parte I: O guia é contextualizado. 

 Parte II: Um modelo de referência para se construir um projeto de sistemas com 

práticas e métodos ágeis e terceirização do desenvolvimento é descrito. 
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 Parte III: São descritas todas as atividades relacionadas ao modelo descrito 

anteriormente. 

 Anexo I: Conceitos gerais, papeis envolvidos, artefatos e reuniões são apresentados, 

juntamente com fundamentos do modelo de referência do Guia. 

 Anexo II: São apresentados exemplos de itens de cadeia de valor para modelo de 

referência de construção. 

 Anexo III: Apresenta avaliação realizada da função do Guia com os riscos levantados 

no acórdão do TCU 2314/2013. 

 Anexo IV: Finalizando com a apresentação de um exemplo de um modelo de ordem 

de serviço para atividades do projeto. 

A demanda por um projeto normalmente nasce da área de negócio, sua viabilidade é 

avaliada pela gestão estratégica e de portfólio de projetos. Feito isso são realizados critérios de 

priorização e balanceamento, com isso projetos com valores maiores para a organização sejam 

aprovados. Após aprovação, a etapa seguinte é a execução, ou implementação.  

O foco do guia é somente a construção de projetos de sistemas, na última parte do 

processo descrito. Podendo ser representado por vários serviços como por exemplo novo 

desenvolvimento, customização e implementação e manutenções evolutivas. Sendo que cada 

instituição tem a liberdade de estabelecer critérios específicos de criação de projetos de acordo 

com sua necessidade. Porém sempre com foco na agregação de valor para o órgão. 

No que se diz sobre terceirização de serviços de TI o guia traz alguns dos principais 

serviços envolvidos na construção de sistemas e também, favoráveis a terceirização, sendo eles, 

o serviço de desenvolvimento, serviço de apoio à avaliação de qualidade, serviço de apoio às 

métricas de software e serviço de apoio ao gerenciamento de projetos. Porém, por uma questão 

de escopo, o único serviço tratado é o de desenvolvimento de sistemas.  

2.6.1.1 ÁREAS ENVOLVIDAS 

Várias áreas ou setores das instituições públicas estão envolvidas na construção de 

projetos de terceirização de atividades técnicas do processo de software. Apesar do Guia 

apresentar as principais áreas envolvidas nas atividades, é esclarecido que cada intuição púbica 

pode apresentar diferente variações de acordo com suas necessidades. Pode-se listar os 

envolvidos na construção de projetos da seguinte maneira: 
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 Área Requisitante da Solução, responsável por definir os requisitos e definir a 

priorização de funcionalidades, homologação e apoiar constantemente os projetos. 

Essa área também está presente na IN 04 mais recente. 

 Área de Sistemas, realiza técnicas de desenvolvimento e avaliação da qualidade do 

software. 

 Contratada de Desenvolvimento, empresa terceirizada responsável pelas atividades 

técnicas de desenvolvimento do software. 

 Área Administrativa, responsável pela condução dos procedimentos administrativos 

do contrato. Também consta na IN 04 mais recente. 

 Escritório de Projetos, centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu 

domínio. 

 Área de Infraestrutura, responsável unicamente pela infraestrutura de TI, criação e 

suporte dos ambientes utilizados em projetos. 

A relação entre os envolvidos, acima citados e os grupos de atividades pode ser melhor 

vista no fluxo representado na Figura 16: 

 



Capítulo 2 – Contratação de Serviços de TI por órgãos Publicos Federais 

 

 

27 

 



Capítulo 2 – Contratação de Serviços de TI por órgãos Publicos Federais 

 

 

28 

Figura 3: Fluxo de relacionamento entre grupos de atividades do projeto. Fonte: (BRASIL, 

2015). 

2.6.1.2 GRUPO DE ATIVIDADES 

O modelo de execução de projetos de sistemas se baseia, principalmente, em 

metodologias de desenvolvimento ágeis de instituições públicas, legislações de contratações, 

definições de grupos de trabalho, publicações, frameworks de desenvolvimento ágil de software 

e experiências práticas de estudiosos, profissionais e empresas que utilizam métodos ágeis. 

Gerando assim o seguinte grupo de atividades atribuída aos envolvidos: 

 Grupo de Atividades de Construção de Projetos: 

 Atividades de Planejamento; 

 Atividades de Construção do Release; 

 Atividades de Transição; 

 Atividades de Gestão de Ordens de Serviço; 

 Atividades de Acompanhamento do Projeto; 

 Atividades de Gestão de Ambientes de TI. 

A partir das relações das atividades levantadas relacionadas com os respectivos 

envolvidos foi desenvolvido um modelo de referência para construção de projetos de sistemas. 

Tem como finalidade a entrega de um produto e por consequência a entrega de valor ao cliente 

final. Porém só podemos considerar essa agregação como efetiva quando as necessidades 

iniciais e expectativas do cliente final for atendida.  

Este modelo foi consolidado visualmente na Figura 17, onde cada grupo de atividades 

especificas é separado por cores: a cor azul escuro define o planejamento, a construção do 

release está destacada na cor verde, a transição na cor roxa, a cor amarela destaca o 

acompanhamento de projetos, e a vermelha a gestão de ordem de serviço. Finalmente toda a 

gestão de ambientes de TI está destacado na cor cinza.  

Os meios de seleção e aprovação dos projetos com o maior valor para a organização são 

levantados: Planejamento Estratégico Institucional (PEI), Estratégia Geral de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (EGTIC), Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e 

Comitê de Tecnologia da Informação (CTI). 
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Figura 4: Modelo de referência para construção de projetos de sistemas. Fonte: (BRASIL, 

2015). 
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 Dentro de cada atividade macro descrita no modelo de referência há tarefas mais 

especificas como especificadas a seguir: 

 Atividade de Planejamento: 

 Construir a Visão do Produto, onde são descritas as necessidades e expectativas 

gerais do projeto; 

 Planejar Roadmap, planejamento das entregas em um plano cronológico; 

 Construção do Release: 

o Planejamento do Release: 

 Elaborar o Backlog do Produto, construir e disponibilizar a lista priorizada dos 

requisitos necessários para a entrega do produto; 

 Planeja Release, definir um plano com estimativa do tamanho dos requisitos do 

Backlog e separa-los por interação; 

o Construção de Iterações: 

 Reunião de Planejamento da Iteração, realizar planejamento da iteração. 

 Executar Iteração, construir e entregar incremento de software e outros requisitos 

especificados no Backlog da iteração; 

 Reunião Diária de Acompanhamento da Iteração, dar visibilidade a equipe da 

situação da iteração; 

 Publicar Software, disponibilizar o produto; 

 Homologar Funcionalidades da Iteração, ratificação dada pelo dono do produto 

entregues pela contratada. Importante para questões administrativas, como o 

faturamento; 

 Reunião de Demonstração da Iteração, reunião para apresentação e aprovação 

das funcionalidades desenvolvidas na iteração; 

 Reunião de Retrospectiva, avaliação dos pontos fortes e fracos durante a execução 

da iteração, visando a melhoria do processo de trabalho; 

o Transição do Projeto: 

 Realizar Treinamentos, repassar todo o conhecimento do release desenvolvido 

para as equipes de suporte, sustentação e usuários; 

 Reunião de Encerramento do Release/Projeto, garantir que o release ou produto 

está apto a ser utilizado; 

o Gestão de Ambiente de TI: 
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 Preparar e Manter Ambientes de TI, preparar e manter os ambientes de 

desenvolvimento, teste, homologação, treinamento e produção; 

 Atividades de Acompanhamento do Projeto: 

 Atualizar Acompanhamento do Projeto, acompanhar cronograma e riscos, 

atualizar artefatos e comunicar informações relevantes para o andamento do 

projeto; 

 Atualizar Gráfico Burndown, mostrar o esforço restante para a conclusão da 

iteração/release, bem como a distância que a equipe está de atingir a meta da 

iteração ou release; 

 Atualizar Quadro KanBan, assegurar que as informações sobre a evolução das 

tarefas sejam visíveis para todos os envolvidos diretamente ou indiretamente com 

o projeto; 

 Atividades de Gestão de Ordem de Serviço: 

 Elaborar e Assinar Ordem de Serviço, emitir e assinar junto ao preposto para 

execução dos grupos de atividades do projeto; 

 Formalizar Entrega de Produtos da Ordem de Serviço, realizada para cada 

ordem de serviço aberta pela instituição, onde a contratada deve realizar a entrega 

formal dos serviços solicitados e executados; 

 Avaliar Qualidade, avaliar qualidade dos serviços e artefatos entregues para cada 

ordem de serviço, podendo gerar não-conformidades técnicas; 

 Corrigir Não-Conformidades, corrigir não conformidades levantadas pela equipe 

de qualidade; 

 Medir o Software, realizados serviços de medição de tamanho e esforço para cada 

ordem de serviço; 

 Monitorar Cláusulas Contratuais, monitorar a execução do contrato, 

assegurando que seja dentro dos parâmetros previstos no edital de desempenho e 

qualidade (contrato de nível de serviço) e tratamento de não-conformidades 

contratuais, evitando assim que o contratado incorra em ato sancionável; 

 Emitir Nota Fiscal ou Fatura, realizada assim que o recebimento definitivo foi 

emitido; 

 Faturar Serviços Prestados, encaminhamentos necessários para que seja efetuado 

o pagamento dos serviços prestados na ordem de serviços.  



Capítulo 2 – Contratação de Serviços de TI por órgãos Publicos Federais 

 

 

32 

2.6.1.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E ARTEFATOS DO GUIA ÁGIL 

O guia dispõe de doze papéis durante todo o processo com suas respectivas atividades a 

serem executadas e as saídas geradas a partir delas. Essa relação está disposta no Quadro 3: 

Quadro 3: Quadro de relação entre papéis, responsabilidades e saídas. Fonte: (BRASIL, 

2015) 

Papel Atividade Responsável Saída Associada 

Dono do Produto/ Fiscal 

Requisitante do Contrato 

Construir Visão do Produto Documento de Visão 

Planejar o Roadmap Roadmap do Produto 

Elaborar o Backlog do Produto Backlog do Produto 

Planejar o Release Plano de Release 

Reunião de Planejamento da 

Iteração 

Backlog da iteração 

Plano da Iteração 

Backlog do Produto 

(Atualizado) 

Agenda de Compromissos do 

Dono do Produto 

Homologar Funcionalidades da 

Iteração 

Lista de Funcionalidades 

(Homologadas e Não 

Homologadas) 

Realizar Treinamentos Relatório de Treinamento 

Avaliar Qualidade 

Relatório de Não-

Conformidades Técnicas 

Termo de Rejeição dos Serviços 

da Ordem de Serviço 

Termo de Recebimento 

Definitivo 
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Relatório de Glosa 

Mestre Scrum 

Construir Visão do Produto Documento de Visão 

Planejar o Roadmap Roadmap do Produto 

Elaborar o Backlog do Produto Backlog do Produto 

Planejar o Release Plano de Release 

Reunião de Planejamento da 

Iteração 

Backlog da iteração 

Plano da Iteração 

Backlog do Produto 

(Atualizado) 

Agenda de Compromissos do 

Dono do Produto 

Executar a Iteração 

Modelo de Dados e Scripts 

Documento de Especificação de 

Requisitos 

Protótipos 

Código-fonte e Testes Unitários 

Relatório de Cobertura de 

Testes de Evidências de Testes 

Scripts dos Testes Funcionais 

Resultados dos Testes 

Procedimentos de Implantação 

Reunião Diária de 

Acompanhamento da Iteração 

Backlog da Iteração 

(Atualização dos campos de 

desvios e impedimentos) 
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Publicar Software 
Versão Funcional do Produto 

(Ambiente de Homologação) 

Realizar Reunião de Retrospectiva 
Relatório de Lições Aprendidas 

e Ações de Melhoria 

Realizar Treinamentos Relatório de Treinamento 

Reunião de Encerramento do 

Release/Projeto 

Ações de Melhorias para o 

Processo e Artefatos de Projeto 

Termo de Encerramento de 

Projeto (Caso seja a última 

release) 

Atualizar Gráfico Burndown 
Gráfico de Burndown 

(Atualizado, iteração e release) 

Atualizar Quadro Kanban Quadro Kanban (Atualizado) 

Equipe de Desenvolvimento Executar a Iteração 

Modelo de Dados e Scripts 

Documento de Especificação de 

Requisitos 

Protótipos 

Código-fonte e Testes Unitários 

Relatório de Cobertura de 

Testes de Evidências de Testes 

Scripts dos Testes Funcionais 

Resultados dos Testes 

Procedimentos de Implantação 

Analista de Infraestrutura de TI Publicar Software 
Versão Funcional do Produto 

(Ambiente de Homologação) 
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Preparar e Manter Ambientes de TI 

Ambientes de Integração 

Contínua (Desenvolvimento, 

Testes, Homologação, 

Treinamentos e Produção) 

Documentação dos Ambientes 

Equipe da Contratada 
Reunião de Demonstração da 

Iteração 
Versão Funcional do Produto 

Líder de Projetos 

Realizar Treinamentos Relatório de Treinamento 

Reunião de Encerramento do 

Release/Projeto 

Ações de Melhorias para o 

Processo e Artefatos de Projeto 

Termo de Encerramento de 

Projeto (Caso seja a última 

release) 

Atualizar Acompanhamento do 

Projeto 

Portfólio de Projetos 

(Atualizado) 

Gestor do Contrato 

Elaborar e Assinar Ordem de 

Serviço 

Ordem de Serviço (Assinada) 

Checklist dos Produtos da 

Ordem de Serviço 

Critérios de Aceitação dos 

Produtos da Ordem de Serviço 

Monitorar Cláusulas Contratuais 

Registro de Ocorrências 

Histórico de Gerenciamento do 

Contrato 

Comunicações à Contratada 

Solicitação de Aplicação de 

Sanção 
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Faturar Serviços Prestados 
Nota Fiscal ou Fatura 

(Autorizada) 

Fiscal Técnico do Contrato 

Elaborar e Assinar Ordem de 

Serviço 

Ordem de Serviço (Assinada) 

Checklist dos Produtos da 

Ordem de Serviço 

Critérios de Aceitação dos 

Produtos da Ordem de Serviço 

Avaliar Qualidade 

Relatório de Não-

Conformidades Técnicas 

Termo de Rejeição dos Serviços 

da Ordem de Serviço 

Termo de Recebimento 

Definitivo 

Relatório de Glosa 

Preposto da Contratada 

Formalizar Entrega de Produtos da 

Ordem de Serviço 

´Termo de Recebimento 

Provisório 

Corrigir Não-Conformidades 

Relatório de Não-

Conformidades (Corrigidas) 

Artefatos e Serviços 

(Corrigidos) 

Analista de Métricas Medir o Software 
Planilha de Medição do 

Software Entregue 

Fiscal Administrativo Monitorar Cláusulas Contratuais 

Registro de Ocorrências 

Histórico de Gerenciamento do 

Contrato 

Comunicações à Contratada 



Capítulo 2 – Contratação de Serviços de TI por órgãos Publicos Federais 

 

 

37 

Solicitação de Aplicação de 

Sanção 

Faturar Serviços Prestados 
Nota Fiscal ou Fatura 

(Autorizada) 

Preposto Emitir Nota Fiscal ou Fatura Nota Fiscal ou Fatura 

2.6.1.4 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Além de uma avaliação de riscos do acórdão TCU 2314/2013 o Guia também traz boas 

práticas que auxiliam no sucesso de sua utilização, entre eles a capacitação em métodos ágeis e 

execução de um projeto piloto com adaptações especificar do órgão em questão.  

A definição de critérios que levem a seleção de uma empresa capacitada no 

desenvolvimento e execução de projetos ágeis é uma maneira de suprir a insuficiência de uma 

seleção simples onde um fornecedor preparado, com funcionários capacitados e processos 

definidos sejam suficiente para a contratação. 

A utilização de uma arquitetura adaptada também é necessária, bem como a utilização de 

um padrão de interface e um modelo de faturamento dentro da legalidade, mas que esteja de 

acordo com as práticas ágeis. Ambientes assistidos, guias de apoio e modelagem de processos 

de negócio também são pontuadas como boas práticas. 

Apesar de listar ações que podem auxiliar no sucesso da implementação da metodologia 

ágil, é de conhecimento que outros fatores também são dificultam esse processo já que essa 

técnica pressupõe uma mudança cultural da administração pública. Em contrapartida o sucesso 

de experiências semelhantes dos que já adotaram o modelo devem encorajar a adoção de outras 

instituições. 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo apresentou-se o contexto de contratações pelo Governo Federal Brasileiro. 

Ressaltou-se a necessidade da contratação dos serviços de TI e o despreparo do governo para 

lidar com tal área. Foram pontuadas as iniciativas do governo para apoiar a contratação de 

serviços de TI pelos órgãos, como a disponibilização de normativos, modelos e guias. 
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Apresentou-se uma análise das versões da Instrução Normativa que trata do processo de 

contratação de serviços de TI pelo Governo Federal, a IN 04. Além de uma visão geral do Guia 

de Projetos de Software com Práticas de Métodos Ágeis para o SISP.  

No capítulo seguinte apresenta-se um detalhamento da Fase Gestão de Contratos 

segundo a IN 04 vigente.
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3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo trata da temática da contratação de serviços de TI tomando como base a IN 

04 (Brasil, 2014). Descreve-se a fase Gestão da Contratos segundo a IN 04 vigente (Brasil, 

2014). 

3.2 DIVISÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Na Instrução Normativa no. 04 vigente (IN 04) (Brasil, 2014), o processo de contratação 

é dividido em três fases como é apresentado na Figura 3.  

 

Figura 5: Processo de Contratação de Serviços de TI. Fonte IN 04 (Brasil, 2014). 

As três divisões da IN 04, fase de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor 

e Gestão do Contrato tem extrema dependência entre si, tanto de atividades quanto de artefatos. 

Nas seções seguintes, apresentam-se as fases da IN 04. 

3.3 FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

A fase de Planejamento da Contratação é dividida em quatro etapas, a instituição da 

Equipe de Planejamento da Contratação, estudo técnico preliminar da contratação, a análise de 

riscos e finalmente a concepção do Termo de Referência ou Projeto Básico, insumo mais 

importante dessa fase o qual dará início a próxima fase, de seleção do fornecedor. O único caso 

em que este documento não é obrigatório no planejamento da contratação é caso o órgão não 

seja partícipe da licitação. 

 Os demais insumos gerados do estudo técnico preliminar da contratação e análise de 

riscos poderão ser consolidados em um documento. Essa decisão será tomada pela equipe de 
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Planejamento da Contratação, que será responsável por todas as atividades desta fase e da 

próxima. Além de registrar e manter todo histórico da documentação gerada, recebida e fatos 

relevantes. 

 O início desta fase se dá com o envio do Documento de Oficialização da Demanda 

(DOD) da Área Requisitante da Solução para a Área de TI, especificamente a Equipe de 

planejamento e deve conter no mínimo, a necessidade da contratação, explicitação do motivo e 

os respectivos resultados esperados com a contratação, a indicação da fonte dos recursos do 

Integrante Requisitante para compor a Equipe de Planejamento. 

 Após recebido, o DOD será avaliado seu alinhamento com o PDTI e depois de 

encaminhado para a autoridade competente da Área de TI será decidido o prosseguimento da 

contratação, qual Integrante Administrativo e demais integrantes que faram parte da Equipe de 

Planejamento da Contratação. 

 Feito isso o estudo técnico preliminar da contratação é iniciado, e será realizado pelos 

Integrantes Técnicos e Requisitante. Primeiramente são definidas e especificadas as 

necessidades tecnológicas e de negócio e/ou os requisitos suficientes e necessários para a 

escolha da Solução de TI.  

Depois os custos totais de propriedade das soluções são comparados e analisados. Os 

valores de aquisição dos ativos, insumos, garantias e manutenção são levados em consideração. 

Então a Solução de TI é escolhida e justificada, as necessidades de adequação do ambiente do 

órgão para a execução contratual são avaliadas, bem como a definição dos recursos materiais e 

humanos necessários.  

Os mecanismos para a continuidade do fornecimento da Solução de TI em eventual 

interrupção do contrato são definidos e a viabilidade da contratação é declarada. Só assim o 

estudo técnico preliminar será aprovado e assinado pelos Integrantes Requisitante e Técnico da 

Equipe de Planejamento da Contratação. 

A análise de riscos deve identificar os principais riscos de insucesso da contratação e sua 

gestão e o não alcance dos resultados esperados. As probabilidades de ocorrência e potenciais 

danos a cada risco levantado são mensurados. 

São identificadas ações a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances dessas 

ocorrências, contingências caso os riscos se concretizem, e os responsáveis pelas ações de 
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prevenção. As atividades descritas serão consolidadas no documento final de Análise de Riscos 

que deverá ser aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação. 

Por fim o Termo de Referência ou Projeto Básico é elaborado pela Equipe de 

Planejamento da Contratação que deve conter, no mínimo as seguintes informações: 

 Objeto da contratação; 

 Justificativa da contratação e descrição da Solução de TI; 

 Especificação dos requisitos; 

 Definição de responsabilidades da: 

 Contratante; 

 Contratada; 

 Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços; 

 Modelo de execução do contrato; 

 Modelo de gestão do contrato; 

 Adequação orçamentária e cronograma físico-financeiro; 

 Regime de execução do contrato; 

 Critério para seleção do fornecedor. 

3.4 FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

A fase de seleção do fornecedor declara a obrigatoriedade da modalidade Pregão para 

contratações em que a Solução de TI for enquadrada como bens ou serviços comuns, e feito 

preferencialmente de forma eletrônica. 

Esta fase terá início com o encaminhamento do Termo de Referência ou Projeto Básico, 

produzido na fase anterior, para a Área de Licitações, a qual deverá conduzir as etapas desta 

fase juntamente com integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. 

Estes devem analisar as sugestões de mudanças para o Termo de Referência ou Projeto 

Básico e demais documentos, e apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na 

resposta aos questionamentos ou impugnações dos licitantes e a análise e julgamento das 

propostas e recursos dos licitantes. 

O encerramento da fase de Seleção do Fornecedor se dá com a assinatura do contrato e 

nomeação do Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato 
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e Fiscal Administrativo do Contrato. Com isso a Equipe de Planejamento da Contratação é 

automaticamente destituída e a fase seguinte de Gestão do Contrato se inicia. 

3.5 FASE DE GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE TI 

Após o processo de licitação o órgão conta apenas com o contrato assinado que contém a 

promessa do fornecedor de entregar a solução de TI. Porém a qualidade do gerenciamento 

contratual tem uma grande dependência dos trabalhos já desenvolvidos na fase de planejamento 

da contratação, pois é nessa etapa que o contrato é idealizado e seus parâmetros definidos como: 

 Requisitos estabelecidos; 

 Como o contratado gera os resultados esperados; 

 Mecanismos para acompanhamento e fiscalização do contrato. 

A gestão dos contratos é a última fase da IN 04, e se responsabiliza pela execução dos 

termos já definidos, alcançando assim os resultados pretendidos com a contratação e 

consequentemente a necessidade que gerou a contratação seja atendida durante toda a execução 

do contrato. 

As subseções seguem uma ordem especifica e geram artefatos que auxiliam a gerenciar 

os contratos de TI, que podem ser vistos na modelagem apresentada na Figura 4.  

Esta fase é dividida em quatro subseções: 

  Início do contrato; 

 Encaminhamento formal de demandas; 

 Monitoramento da execução e da transição; e  

 Encerramento contratual. 

Essas fases são detalhadas nas seções seguintes. 
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Figura 6: Processo da fase de Gerenciamento de contratos Fonte: baseada em IN 04 (Brasil, 

2014). 
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3.5.1 SUBSEÇÃO INÍCIO DO CONTRATO  

Nessa subseção da IN 04 apresentam-se as atividades referentes ao início da gestão de 

contratos, realizadas pelo Gestor do Contrato e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante 

do Contrato. As atividades se iniciam com o chamado Plano de Inserção da contratada (IN 

04/2014), que responsabiliza a contratante por repassar todos os conhecimentos necessários 

para a execução dos serviços ou fornecimento de bens e disponibilizar, quando couber, a 

infraestrutura para a contratada. O fluxo da Subseção Início de Contrato é representado na 

Figura 5. 

Segundo a IN04 (2014), deverá ser definido o Plano de Fiscalização da contratada, em 

que são refinados os procedimentos de teste e inspeção do Modelo de gestão, e com isso a 

elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo do contrato. Para o auxílio na 

implantação e acompanhamento destes termos, poderão ser configuradas e/ou criadas 

ferramentas. Por fim, deverá ser refinada ou elaborada uma Lista de Verificação com roteiros 

de testes a serem realizados com recursos disponíveis para aplicá-los. 

Com esses planos definidos, uma reunião de abertura de contrato deverá ser realizada 

com a presença de todos os envolvidos, inclusive o representante legal da contratada, que 

representará o preposto e deverá entregar o termo de compromisso e o termo de ciência 

conforme o artigo 19, inciso V. A reunião deverá esclarecer todas as questões operacionais e 

administrativas e de gestão do contrato. 
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Figura 7: Processo de início do contrato Fonte: baseada em IN 04 (Brasil, 2014). 
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 Deverá ser definido o Plano de Fiscalização da contratada (IN 04/2014) onde serão 

refinados os procedimentos de teste e inspeção do Modelo de gestão e com isso a elaboração 

dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo do contrato. Para o auxílio na implantação 

e acompanhamento destes termos ferramentas, podendo ser computacionais ou não, serão 

configuradas e/ou criadas. Por fim uma Lista de Verificação com roteiros de testes realizados 

com recursos disponíveis para aplica-los deverá ser refinada ou elaborada. 

Com esses planos definidos uma reunião de abertura de contrato deverá ser realizada com 

a presença de todos os envolvidos, inclusive o representante legal da contratada que 

representará o preposto que deverá entregar o termo de compromisso e o termo de ciência 

conforme o artigo 19, inciso V. A reunião deverá esclarecer todas as questões operacionais e 

administrativas e de gestão do contrato. 

3.5.2 SUBSEÇÃO DO ENCAMINHAMENTO FORMAL DE DEMANDAS 

 Das atividades relacionadas ao encaminhamento formal de demandas deve ser feito 

preferencialmente por Ordens de Serviço ou Fornecimento de Bens, ou até conforme definido 

no Modelo de Execução do contrato feito nas fases iniciais, como apresentado na Figura 6. 
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Figura 8: Processo de encaminhamento de demandas formais Fonte: baseada em IN 04 

(Brasil, 2014). 
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Os serviços a serem realizados ou os bens fornecidos devem ser especificados, bem como 

o volume de serviços ou quantidade de bens de acordo com métricas definidas. Um cronograma 

de realização dessas entregas deve ser montado com todas as tarefas significantes e seus prazos. 

Deveram ser definidos os responsáveis pela solicitação na chamada Área de Requisitante da 

Solução. 

Com isso “O encaminhamento das demandas deverá ser planejado visando a garantir que 

os prazos para entrega final de todos os bens e serviços que compõe a Solução de Tecnologia 

da Informação [...] estejam compreendidos dentro do prazo de vigência contratual.” (BRASIL, 

2014) 

3.5.3 SUBSEÇÃO DO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO 

 O Plano de Fiscalização e Modelo de Gestão do contrato auxiliam no monitoramento 

das atividades de execução do contrato, que tem como responsabilidade a criação e assinatura 

do Termo de Recebimento Provisório, somente quando a qualidade for atestada de acordo com 

os Critérios de Aceitação definidos em contrato e as não conformidades dever identificadas. 

Como podem ser vistos no processo apresentado na Figura 7.  
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Figura 9: Processo de monitoramento da execução Fonte: baseada em IN 04 (Brasil, 2014).  
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A aderência aos termos contratuais deve ser verificada, bem como a manutenção das 

condições classificatórias de pontuação obtida e a habilitação técnica. Todas as demandas de 

correção devem ser encaminhadas pelo Gestor do Contrato para a contratada, bem como a 

indicação de glosas e sanções.  

A criação e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo são necessários para que o 

processo de pagamento ocorra. Feito isso cabe ao Gestor do Contrato encaminhar para o 

preposto da contratada a autorização da emissão de nota (s) fiscal (is). O Fiscal Administrativo 

do Contrato deve verificar todas a regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias 

envolvidas nesse processo. Os Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato devem realizar a 

verificação das condições presentes nos Modelos de Execução e de Gestão de Contrato e “da 

manutenção necessidade, economicidade e oportunidade da contratação” (IN 04/2014). 

Qualquer eventual pedido de modificação contratual deve ser feito na Área 

Administrativa pelo Gestor do Contrato. A manutenção dos registros formais de todas as 

ocorrências da execução do contrato, sendo elas positivas ou negativas, por ordem histórica 

ficam registradas no Histórico de Gestão do Contrato e é mantida pelo Gestor do Contrato. 

Qualquer substituição ou inclusão de empregados por parte da contratada, o preposto teve 

entregar o termo de ciência assinado pelos novos funcionários. 

3.5.4 SUBSEÇÃO DA TRANSIÇÃO E DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

 Por fim, a última parte da fase de gerenciamento é necessário se observar alguns pontos 

no momento final do contrato como é apresentado na Figura 8 do processo. 
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Figura 10: Processo de encerramento do contrato Fonte: baseada em IN 04 (Brasil, 2014). 
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Denominamos transição e encerramento contratual os seguintes procedimentos: 

 Manutenção dos recursos tanto humanos quanto materiais necessários para dar 

continuidade ao negócio; 

 Entrega das versões finais do produto e documentação; 

 Transferência final de conhecimentos para a execução e manutenção da solução de TI 

entregue; 

 Devolução de recursos; 

 Revogação de perfis de acesso; 

 Eliminação de caixas postais; 

 Outros pontos que se apliquem. 

Em casos especiais de adiantamento contratual, o Gestor do Contrato, munido de todos 

os artefatos necessários, deve, com pelo menos sessenta dias de antecedência ao termino do 

contrato, explicitar os motivos do adiantamento através de um documento encaminhado para a 

Área Administrativa. 

Finalmente, todos os produtos gerados dos serviços de desenvolvimento devem ser 

catalogados pela contratante e, se aplicável, disponibiliza-los no Portal do Software Público 

Brasileiro, como pede o regulamento do Órgão Central do SISP. 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi apresentado as fases de um processo de contratação apresentada na IN 

04 de forma mais aprofundada, apresentando todas suas atividades, envolvidos e artefatos 

gerados ou necessários. 

Com isso podemos traçar o processo desde o planejamento da contratação, responsável 

pela criação de um dos artefatos mais importantes da contratação, Termo de Referência ou 

Projeto base, a seleção do fornecedor que deverá selecionar o executor e terá no final do seu 

processo o contrato assinado até a gestão do contrato. 

 A gestão se mostra a subdivisão final onde o contrato deverá ser acompanhado do seu 

início, as demandas relacionadas, o monitoramento da execução do contrato e finalmente seu 

encerramento.
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4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO  

Neste capítulo é apresentado os matérias e métodos empregados neste trabalho. O foco 

se dá ao estudo de caso e sua descrição, apresentando-o e seu cenário atual de transição de 

editais.  

4.2 ESTUDO DE CASO 

Nessa seção são apresentadas as atividades relacionadas aos procedimentos de estudo de 

caso, a seleção do objeto e sua situação de transição de fornecedores de fábrica de software, de 

um edital vigente para um novo.  

4.2.1 SELEÇÃO DO OBJETO DO ESTUDO DE CASO 

O órgão selecionado para o estudo de caso é um Ministério do Governo Federal cuja área 

de competência é a radiodifusão, postais e telecomunicações. Seus serviços de TI são 

contratados e sua responsabilidade se relaciona ao gerenciamento do contrato, e para isso é 

utilizado como base o Processo de Aquisição de Produtos e Serviços de TI (PAPSTI) ao qual 

se alinha diretamente com a IN 04.  

O Ministério faz a utilização do Plano Diretor de TI (PDTI) para diagnosticar, planejar e 

gerenciar seus recursos e processos de TI. Com isso atender as necessidades de informação e 

serviços de TI. A necessidade de elaboração do PDTI surgiu na IN 04/2008 e segue até a verão 

atual. A apresentação do documento é feita juntamente com o Plano Estratégico da área de TI 

(PETI), onde são alinhados o uso e a gestão dos recursos de TI aos objetivos estratégicos do 

Ministério.  

Sua estrutura organizacional da área de Coordenação Geral de TI (CGTI) é proposta em 

seu último Plano Diretor de TI (PDTI), representada na Figura 8. 
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Figura 11: Estrutura Organizacional da Coordenação Geral e TI do Ministério das 

Comunicações Fonte: (BRASIL, 2015). 

Com esse modelo, a execução da maior parte das atividades que compõe os processos 

operacionais está sob responsabilidade dos prestadores de serviço. Os contratos do Ministério 

são divididos em três partes: desenvolvimento de sistemas; infraestrutura; e operação e suporte. 

Sendo a Coordenação de Governança a responsável pela coordenação de melhoria continua, no 

que resultará em uma maior maturidade na gestão da CGTI. 

4.2.2 SITUAÇÃO ATUAL 

O Ministério está em um momento de transição, pois seu edital vigente, do ano de 2011, 

está sendo substituído por um novo edital que já passou pelas fases de planejamento da 

contratação e seleção do fornecedor restando agora a fase de gerenciamento do contrato. 

4.2.3 EDITAL VIGENTE 

O edital vigente foi separado em três contratos diferentes, sendo eles: 

 Fábrica de software: tem como objetivo a manutenção e desenvolvimento de 

sistemas. 

 Qualidade dos entregáveis: deve validar todos os entregáveis da fábrica e verificar 

as contagens de pontos de função, e tem a obrigatoriedade de ser executada por um 

fornecedor diferente da fábrica de software 

 Infraestrutura de TI: realiza a manutenção da infraestrutura de TI. 

O foco do estudo de caso será na fábrica de software, onde o fornecedor deve prover uma 

linha de produção e manutenção de sistemas além da apresentação de metodologias e processos 
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bem definidos que se inicie na linha de produção e vá até a qualidade final do produto produzido 

ou mantido, que atendam às necessidades específicas do Ministério. Porém em nenhum 

momento no edital é definido os parâmetros de necessidades especificas do órgão. 

A definição das necessidades de sistemas a serem desenvolvidos ou mantidos ficará a 

cargo do Ministério juntamente com Analistas de Negócios da contratada e devem estar 

presentes em áreas especificas: 

 Análise de requisitos e negócio; 

 Desenvolvimento de sistemas novos; 

 Evolução de sistemas podendo ser: 

 Evolução de um legado, melhoria em sistemas desenvolvidos fora da arquitetura do 

Ministério ou herdados de outros órgãos; 

 Evolução comum, melhoria em sistemas dentro da arquitetura atual; 

 Documentação do sistema; 

 Testes; 

 Homologação, podendo ser feitos sob sistemas desenvolvidos ou mantidos; 

Apesar dessas especificações não existe no edital anexos que dão embasamento para os 

fornecedores terem conhecimento das especificações técnicas, ambiente, normativos e guias 

internos do Ministério. Além de isentar o Ministério de qualquer atraso que possa ocorrer 

relacionado ao fornecedor e fixar os prazos e não definir estimativa de custos.  

É a contratada que propõe metas dos níveis de serviço que devem ser atingidos, a 

prestação dos serviços será executada dentro dos padrões de qualidade, disponibilidade e 

desempenho estipulados pelo Ministério. 

4.2.4 NOVO EDITAL 

O novo edital foi escrito em apenas um lote com três itens. Novamente o foco do estudo 

de caso será na contratação da fábrica de software que já constava no Plano Estratégico Geral 

de TI (EGTI) de 2013 a 2015, onde a contratação teve que ser justificada, sua necessidade 

avaliada, o problema bem descrito e sua motivação, objetivo e resultados esperados mostrados.  

Os serviços foram amplamente detalhados e as metodologias e padrões de 

desenvolvimentos seguiram um guia do Ministério e suas entregas são definidas desde sua 

instalação, configuração, manutenção e suporte, transferência de conhecimento (quais 
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conhecimentos, a forma que será feito e seu prazo) até a implantação e metodologia de trabalho 

e os aceites dos serviços só serão homologados após a auditoria interna do Ministério. 

O controle sob os níveis de serviços se intensificam com a atribuição de responsabilidade 

da contratada planejar, desenvolver, implantar, executar e manter, além de elaborar e 

apresentar, mensalmente, relatório gerencial dos serviços executados, contendo detalhamento 

dos níveis de serviços executados versus acordados e demais informações necessárias. 

Os níveis de serviços estão especificados no ANEXO II – NÍVEL MÍNIMO DE 

SERVIÇO (NMS) e estão separados em duas modalidades, desenvolvimento de sistemas e 

sustentação de sistemas.  

4.2.4.1 CÁLCULO DE NÍVEIS DE SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Primeiramente são definidos os prazos máximos para conclusão do serviço após a 

emissão da Ordem de Serviço (OS). Baseando-se no tamanho do serviço por ponto de função 

os prazos são separados em desenvolvimento de um novo sistema ou manutenção evolutiva, 

implantação de sistema e execução de pré-projeto. 

  Os indicadores aplicados à modalidade são calculados quando for solicitada a 

autorização de faturamento dos serviços pela contratada e podem ser definidos da seguinte 

forma como apresentado no Quadro 3: 

Quadro 4: Indicadores aplicados ao desenvolvimento de sistemas. Fonte: (BRASIL, 2015). 

INDICADOR VARIÁVEIS MÉTRICAS CÁLCULOS REALIZADOS 

Pontualidade de 

Entrega de Serviço 

(PES) 

Quantidade dia úteis 

de atraso na entrega 

(QDAE) 

Percentual de 

pontualidade na 

entrega de uma release 

(PES) 

[1 − (
𝑄𝐷𝐴𝐸

𝑄𝐷𝑃𝐸
)] ∗ 100 

Limite de Tolerância 

para o PES (LTPES) 
90% 

Quantidade de dias 

úteis previstos para a 

entrega do serviço 

(QDPE) 

Peso do indicador PES 

na redução do 

Percebimento 

(PesoPES) 

0,3 ou 0 
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Limite Critico de 

Serviço LTPES para 

MULTA 

60% 

Qualidade dos 

Artefatos (QUA) 

Quantidade de não 

conformidades 

verificadas nos 

artefatos até aceite 

definitivo (QNCA) 

Percentual de 

qualidade dos 

Artefatos (QUA) 

[1 − (
∑𝑄𝑁𝐶𝐴

∑𝑄𝐼𝐴𝐴
)] ∗ 100 

Limite de Tolerância 

para o QUA (LTQUA) 
80% 

Total de itens 

avaliados (QIAA) 

Peso do indicador PES 

na redução do 

Percebimento 

(PesoQUA) 

0,1 ou 0 

Limite Critico de 

Serviço LQUA para 

MULTA 

60% 

Indicador de 

Qualidade de 

Software (QSW) 

Total de número de 

defeitos identificados 

até ser considerado 

homologado (NDH) 

Qualidade de software 

entregue (QSW) 

𝑁𝐷𝐻

𝑇𝐹𝐻
 

Limite de Tolerância 

para o QSW (LTQSW) 
0,05 

Tamanho funcional 

da entrega 

homologada (TFH) 

Peso do indicador PES 

na redução do 

Percebimento 

(PesoQUA) 

0,6 ou 0 

Limite Critico de 

Serviço LQUA para 

MULTA 

0,1 

 

 Para realizar o Cálculo do Faturamento Final do Serviço (FFS) para a modalidade de 

desenvolvimento de sistemas é preciso primeiro calcular a Redução de Percebimento Total 

(RPT) associada aos itens acima citados, aplicando a fórmula apresenta na Figura 9. 
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𝑅𝑃𝑇 = [(𝐿𝑇𝑃𝐸𝑆 − 𝑃𝐸𝑆) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝐸𝑆] + [(𝐿𝑇𝑄𝑈𝐴 − 𝑄𝑈𝐴) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑄𝑈𝐴]

+ [(𝐿𝑇𝑄𝑆𝑊 − 𝑄𝑆𝑊) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑄𝑆𝑊]% 

Figura 12: Fórmula da Redução de Percebimento Total (RPT). Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

 Feito isso poderá ser feito o Cálculo do Faturamento Final do Serviço (FFS) para a 

modalidade de desenvolvimento de sistemas utilizando o valor RPT e o Faturamento Previsto 

para o Serviço (FPS) na formula apresentada na Figura 10: 

 

𝐹𝐹𝑆 = 𝐹𝑃𝑆 − (𝐹𝑃𝑆 ∗ 𝑅𝑃𝑇) 

Figura 13: Fórmula do Cálculo do Faturamento Final do Serviço (FFS). Fonte: (BRASIL, 

2015). 

 

4.2.4.2 CÁLCULO DE NÍVEIS DE SERVIÇO NA SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 

Os prazos para a execução dos serviços associados a sustentação de sistemas são 

aplicados a partir do tipo de serviço e recebimento dos chamados, além de sua prioridade 

quando se tratar de um serviço de manutenção corretiva. Sua documentação tem uma aplicação 

diferente dos prazos, o intervalo de dias máximos para a entrega da documentação se baseia no 

tamanho por pontos de função do sistema. 

São usados três indicadores aplicados e um índice para a aferição da modalidade, 

mostrando sua qualidade e desempenho de atendimento dos serviços contratados, esses são 

calculados apenas quando forem aceitos e solicitado a autorização de faturamento dos serviços 

pela contratada e podem ser definidos da seguinte forma, apresentado no Quadro 4: 

Quadro 5: Indicadores aplicados a sustentação de sistemas. Fonte: (BRASIL, 2015). 

INDICADOR VARIÁVEIS MÉTRICAS 
CÁLCULOS 

REALIZADOS 

Indicador Demais 

Serviços Entregues 

no Prazo (DEP) 

Número de 

CHAMADOS 

Percentual de pontualidade na 

execução dos CHAMADOS 

(DEP) 

(
𝑁𝐶𝐴𝑃

𝑁𝐶𝐴
) ∗ 100 
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aceitos no prazo 

(NCAP) 
Limite de Tolerância para o 

DEP (LTPDEP) 
80% 

Número de 

CHAMADOS 

aceitos no período de 

sustentação (NCA) 

Peso do indicador DEP na 

redução do Percebimento 

(PesoDEP) 

0,2 ou 0 

Limite Critico de Serviço 

LTDEP para MULTA 
60% 

Indicador Serviços 

Manutenção 

Corretivas 

Entregues no Prazo 

(SCP) 

Número de 

corretivos aceitos no 

prazo (NCoAP) 

Percentual de pontualidade 

aplicado na execução dos 

CHAMADOS exclusivos de 

MANUTENÇÃO 

CORRETIVA (SCP) 

(
𝑁𝐶𝑜𝐴𝑃

𝑁𝐶𝑜𝐴
) ∗ 100 

Limite de Tolerância para o 

SCP (LTP SCP) 
95% 

Número de 

corretivos aceitos no 

prazo de sustentação 

(NCoA) 

Peso do indicador DEP na 

redução do Percebimento 

(Peso SCP) 

0,3 ou 0 

Limite Critico de Serviço 

LTSCP para MULTA 
70% 

Indicador de Nível 

de Satisfação dos 

Usuários (NSU) 

Número de 

CHAMADOS 

aceitos com 

avaliação positiva 

(NCAAP) 

Percentual de satisfação 

aplicado aos CHAMADOS 

avaliados (NSU) 

(
𝑁𝐶𝐴𝐴𝑃

𝑁𝐶𝐴
) ∗ 100 

Limite de Tolerância para o 

NSU (LTPNSU) 
80% 

Número de 

CHAMADOS 

aceitos no período de 

sustentação (NCA) 

Peso do indicador NSU na 

redução do Percebimento 

(Peso NSU) 

0,5 ou 0 

Limite Critico de Serviço 

LTNSU para MULTA 
60% 
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Mensalmente será calculado o Nível de Serviço Geral (NSG) que verificará se a 

contratada conseguiu atingir os limites de tolerância aos itens acima citados pela Figura 11: 

 

𝑁𝑆𝐺 = (𝐷𝐸𝑃 ∗ 0,2) + (𝑆𝐶𝑃 ∗ 0,3) + (𝑁𝑆𝑈 ∗ 0,5) 

Figura 14: Nível de Serviço Geral (NSG). Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

Juntamente com o cálculo do NSG será gerado o Índice de Reincidência de Falhas do 

Mês (IRF). Este índice é gerado a partir da comparação do NSG do mês atual com o mês 

anterior, se o valor for igual o menor é adicionado 1 (um) ao IRF do mês anterior, caso contrário 

será atribuído o valor 0 ao IRF do mês atual. Por consequência a contratante necessita manter 

um controle maduro sobre os indicadores mês a mês. 

Após ter ciência dos indicadores e o índice é calculado a Redução de Percebimento Total 

Mensal (RPTM) é realizado o cálculo demonstrado na Figura 12: 

 

𝑅𝑃𝑇𝑀 = [(𝐿𝑇𝐷𝐸𝑃 − 𝐷𝐸𝑃) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝐸𝑃] + [(𝐿𝑇𝑆𝐶𝑃 − 𝑆𝐶𝑃) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑆𝐶𝑃]

+ [(𝐿𝑇𝑁𝑆𝑈 − 𝑁𝑆𝑈) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑁𝑆𝑈] ∗ (1 + 𝐼𝑅𝐹𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙)% 

Figura 15: Redução de Percebimento Total Mensal (RPTM). Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

Para que assim seja calculado o Faturamento Final Mensal (FFM) para a modalidade de 

sustentação de sistemas utilizando o valor RPTM e o Faturamento Previsto Mensal (FPM) na 

seguinte formula apresentada na Figura 13: 

 

𝐹𝐹𝑀 = 𝐹𝑃𝑀 − (𝐹𝑃𝑀 ∗ 𝑅𝑃𝑇𝑀) 

Figura 16: Faturamento Final Mensal (FFM). Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

 Além dos cálculos apresentados acima todas as entregas, tanto de desenvolvimento 

quanto de sustentação de sistemas, têm seus prazos máximos calculados como mostra o Quadro 

5: 
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Quadro 6: Prazos máximos de entrega de demandas. Fonte: (BRASIL,2015). 

Tamanho do 

Serviço em Ponto de 

Função 

Prazo Máximo para Conclusão da Demanda em Dias Úteis 

Desenvolvimento de Sistemas 

Sustentação de 

Sistemas 
Desenvolvimento 

ou Manutenção 

Evolutiva 

Implantação de 

Sistemas 

Execução de Pré-

Projeto 

1 – 10 10 04 

Acordado em 

tempo de abertura 

de Ordem de 

Serviço 

02 

11 – 20 20 07 04 

21 – 40 30 10 06 

41 – 50 35 12 07 

51 – 150 45 15 09 

151 – 300 90 30 18 

301 – 450 135 45 25 

451 – 600 180 60 35 

601 – 750 220 74 45 

751 – 1000 300 100 60 

Independentemente dos prazos máximos definidos no Quadro 5, os serviços estão sujeitos 

a aplicação de prazos a partir do recebimento do chamado e sua prioridade, como mostra o 

Quadro 6: 

Serviço Prazos a Partir do Recebimento do Chamado 

Manutenção Corretiva 

Prioridade Prazos em Horas Úteis Critérios Aplicados 

P1 4 Será utilizado como 

referência o Diagrama de 

Prioridade para 

Manutenção Corretiva 

P2 6 

P3 8 
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P4 12 

P5 16 

Apuração Especial 02 dias úteis 

Suporte ao Usuário 04 horas úteis 

Apoio à Produção Acordado em tempo de abertura da OS 

Documentação de Sistema Conforme tabela específica de prazo para o serviço 

Treinamento de Usuários 
Acordado em tempo de abertura da OS conforme necessidade e critérios do 

treinamento 

 

4.3 PROCESSO DE GESTÃO DE DEMANDAS DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR TERCEIROS 

O processo de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software (GeDDAS) já 

em execução no Ministério X, é uma adaptação dos princípios ágeis empregando o frameword 

do Scrum ao seu contexto real empregado, ou seja, respeitando a Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos vigente no Ministério X. Seu processo de transferência de 

conhecimento está prevista para ocorrer durante toda a execução minimizando assim a 

dependência em relação ao fornecedor.  

O macroprocesso do GeDDAS pode ser observado na Figura 18: 
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Figura 17: Macroprocesso do GeDDAS. Fonte: (SOUSA, 2014). 

As atividades presentes em cada subprocesso apresentado anteriormente são: 

 Planejar Projeto 

o Refinar Visão da Solução; 

o Workshop da Solução; 

 

Figura 18: Fluxo do Planejar Processo. Fonte:  

 Planejar Release 

o Priorizar Histórias de Usuários da Release; 

o Escrever Histórias de Usuários da Primeira Sprint; 
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o Verificar Qualidade; 

o Resolver Não-Conformidades; 

 

Figura 19: Fluxo do Planejar Release. Fonte: 

 Executar Sprint 

o Planejar Sprint; 

o Colaborar com o Time de Desenvolvimento; 

o Escrever Histórias de Usuário da Próxima Sprint; 

o (Subprocesso) Executar Sprint; 

o Realizar Reunião de Revisão e Retrospectiva da Sprint; 
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Figura 20: Fluxo do Executar Sprints. Fonte:  
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 Atestar Qualidade da Release 

o Contar Pontos de Função da Release; 

o Verificar Qualidade o Incremento de Software; 

o Inserir Não-Conformidades no Backlog do Produto; 

 

Figura 21: Fluxo do Atestar Qualidade da Release. Fonte:  

 Homologar Release 

o Definir/Revisar Estratégia de Implantação; 

o Homologar Release; 

o Inserir Não-Conformidades no Backlog do Produto; 
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Figura 22: Fluxo de Homologar Release. Fonte: . 

 Implantar Release 

o Treinar Usuário; 

o Divulgar Solução; 

 

Figura 23: Fluxo Implantar Release. Fonte:. 
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4.3.1 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E ARTEFATOS DO GEDDAS 

Os papéis envolvidos, suas responsabilidades e as saídas dessas atividades são 

apresentadas no Quadro 7: 

Quadro 7: Relação entre papéis, responsabilidades e saídas. Fontes:. 

Papéis Atividades Relacionadas Saídas 

Proprietário do 

Produto/Escritório de Projeto 

Refinar Visão da Solução 

Backlog do Produto (Histórias) 

Apresentação da Visão 

Workshop da Solução 

Documento de Visão da Solução 

Backlog do Produto (Revisado) 

Documento de Arquitetura 

(Opcional) 

Priorizar Histórias de Usuários da 

Release 

Documento de Visão da Solução 

(Revisado) 

Backlog do Produto (Revisado) 

Escrever Histórias de Usuário da 

Primeira Sprint 
Backlog do Produto (Revisado) 

Resolver Não-Conformidades 
Artefatos com Não-

Conformidades (Resolvidos) 

Planejar Sprint 

Documento de Visão (Revisado) 

Backlog do Produto (Revisado) 

Backlog da Sprint 

Colaborar com o Time de 

Desenvolvimento 

Cumprimento da Agenda do 

Proprietário do Produto 

Escrever Histórias de Usuários da 

Próxima Sprint 
Backlog do Produto (Atualizado) 

Incremento de Software Validado 
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Realizar Reunião de Revisão e 

Retrospectiva da Sprint 

Relatório de Qualidade do Produto 

de Software 

Lições Aprendidas na Sprint 

Relato de Revisão e Retrospectiva 

da Sprint 

Definir/Revisar Estratégia de 

Implantação 

Estratégia de Desenvolvimento no 

Documento de Visão da Solução 

Inserir Não-Conformidades no 

Backlog do Produto 

Backlog do Produto (Revisado) 

Backlog da Spint em Execução 

(Revisado) 

Treinar Usuário 

Usuários Treinados 

Relato dos Resultados de 

Treinamento 

Divulgar Solução 
Divulgar o Software (Vários 

Meios) 

Homologar Release 

Registro de Defeitos 

Backlog do Produto (Revisado) 

Líder Ágil 

Workshop da Solução 

Documento de Visão da Solução 

Backlog do Produto (Revisado) 

Documento de Arquitetura 

(Opcional) 

Priorizar Histórias de Usuários da 

Release 

Documento de Visão da Solução 

(Revisado) 

Backlog do Produto (Revisado) 

Resolver Não-Conformidades 
Artefatos com Não-

Conformidades (Resolvidos) 
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Planejar Sprint 

Documento de Visão (Revisado) 

Backlog do Produto (Revisado) 

Backlog da Sprint 

Executar Sprint 

Backlog da Sprint (Atualizado) 

Incremento de Software 

Relatório de Qualidade do Produto 

Realizar Reunião de Revisão e 

Retrospectiva da Sprint 

Incremento de Software Validado 

Relatório de Qualidade do Produto 

de Software 

Lições Aprendidas na Sprint 

Relato de Revisão e Retrospectiva 

da Sprint 

Definir/Revisar Estratégia de 

Implantação 

Estratégia de Desenvolvimento no 

Documento de Visão da Solução 

Treinar Usuário 

Usuários Treinados 

Relato dos Resultados de 

Treinamento 

Executar Sprint 

Backlog da Sprint (Atualizado) 

Incremento de Software 

Relatório de Qualidade do Produto 

Time de Desenvolvimento Workshop da Solução 

Documento de Visão da Solução 

Backlog do Produto (Revisado) 

Documento de Arquitetura 

(Opcional) 
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Priorizar Histórias de Usuários da 

Release 

Documento de Visão da Solução 

(Revisado) 

Backlog do Produto (Revisado) 

Resolver Não-Conformidades 
Artefatos com Não-

Conformidades (Resolvidos) 

Planejar Sprint 

Documento de Visão (Revisado) 

Backlog do Produto (Revisado) 

Backlog da Sprint 

Executar Sprint 

Backlog da Sprint (Atualizado) 

Incremento de Software 

Relatório de Qualidade do Produto 

Realizar Reunião de Revisão e 

Retrospectiva da Sprint 

Incremento de Software Validado 

Relatório de Qualidade do Produto 

de Software 

Lições Aprendidas na Sprint 

Relato de Revisão e Retrospectiva 

da Sprint 

Definir/Revisar Estratégia de 

Implantação 

Estratégia de Desenvolvimento no 

Documento de Visão da Solução 

Treinar Usuário 

Usuários Treinados 

Relato dos Resultados de 

Treinamento 

Equipe de Qualidade 

Verificar Qualidade 
Relatório de Qualidade do 

Planejamento da Release 

Verificar Qualidade do Incremento 

de Software 

Relatório de Qualidade de Produto 

de Software 
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Inserir Não-Conformidades no 

Backlog do Produto 
Backlog do Produto (Revisado) 

Realizar Reunião de Revisão e 

Retrospectiva da Sprint 

Incremento de Software Validado 

Relatório de Qualidade do Produto 

de Software 

Lições Aprendidas na Sprint 

Relato de Revisão e Retrospectiva 

da Sprint 

Analista de Pontos de Função 
Contar Pontos de Função da 

Release 

Contagem de Pontos de Função 

(Documento Interno) 

Usuários-Chave 

Homologar Release 

Registro de Defeitos 

Backlog do Produto (Revisado) 

Inserir Não-Conformidades no 

Backlog do Produto 

Backlog do Produto (Revisado) 

Backlog da Spint em Execução 

(Revisado) 

Escrever Histórias de Usuário da 

Primeira Sprint 
Backlog do Produto (Revisado) 

Resolver Não-Conformidades 
Artefatos com Não-

Conformidades (Resolvidos) 

Colaborar com o Time de 

Desenvolvimento 

Cumprimento da Agenda do 

Proprietário do Produto 

Escrever Histórias de Usuários da 

Próxima Sprint 
Backlog do Produto (Atualizado) 

Inserir Não-Conformidades no 

Backlog do Produto 

Backlog do Produto (Revisado) 

Backlog da Spint em Execução 

(Revisado) 

Arquiteto de Software Workshop da Solução Documento de Visão da Solução 
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Backlog do Produto (Revisado) 

Documento de Arquitetura 

(Opcional) 

Infraestrutura de TI 
Definir/Revisar Estratégia de 

Implantação 

Estratégia de Desenvolvimento no 

Documento de Visão da Solução 

 

4.4 PROCESSO DE GESTÃO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE 

SOFTWARE POR TERCEIROS 

As atividades do processo de Gestão de Demandas de Manutenção (GeDEM) foram 

desenvolvidos para o Ministério X com a cooperação da UNB, é apoiado pela metodologia 

Kanban visando os bons resultados nas áreas de manutenção e operação de sistemas, e pode ser 

observado na Figura 19: 
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Figura 24: Processo do GeDDEM. Fonte: (NORONHA, 2015). 

 

4.4.1 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E ARTEFATOS DO GEDEM 

Os papéis envolvidos, suas responsabilidades e as saídas dessas atividades são 

apresentadas no Quadro 8: 

Papéis Atividades Relacionadas Saídas 

Usuário 

Cadastrar Demandas no Backlog 
Lista das demandas cadastradas no 

quadro Kanban 

Priorizar Demanda 
Lista das demandas priorizadas no 

Backlog  

Relatar Não-Conformidade 

Caso encontre alguma Não-

Conformidade atualizar demanda 

(de homologação) em andamento 

para (de desenvolvimento) em 

andamento 

Equipe de Manutenção 

Analisar Demanda 

Atualizar situação da demanda (de 

especificação) para em andamento 

Caso demanda não seja adequada 

deve ser adicionado requisição de 

informações 

Especificar Demanda 

Atualiza situação da demanda (de 

especificação) para pronta 

Documentação de Manutenção 

Evolutiva (DME) 

Documentação de Requisitos 

Desenvolver 

Atualiza demanda (de 

desenvolvimento) para em 

andamento e depois pronto 

Código Fonte 
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Realizar Testes 

Atualiza demanda (de teste) para 

em andamento e depois pronto 

Caso necessário a demanda será 

enviada de volta para o estado de 

andamento de desenvolvimento 

Evidências de Teste 

Gerar Build de Homologação 

Atualiza demanda (de verificar 

qualidade) de pronto para (de 

homologação) em andamento 

Realizar Homologação com o 

Usuário 
- 

Gerar Build de Produção 

Atualiza demanda (de 

homologação) em andamento para 

pronto 

Equipe de Qualidade 

Verificar Qualidade Inicial 

Atualizar demanda (de verificação 

de qualidade) para andamento 

depois pronta 

Realizar Contagem 

Atualizar demanda (de contagem) 

para andamento e depois pronta 

Planilha de Contagem 

Verificar Qualidade do Código 

Atualiza demanda (de teste) de 

pronto para (de verificação de 

qualidade) em andamento 

Verificar Artefatos Gerados 

Atualiza demanda (de verificar 

qualidade) para pronto 

Caso necessário a demanda será 

enviada de volta para o estado de 

andamento de desenvolvimento 

Revisar Contagem Planilha de contagem atualizada 
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Atualizar Baseline Baseline atualizada 

DISIS 

Aprovar Demanda 
Aprovar demanda de contagem e 

verificação de qualidade 

Solicitar Deploy em Produção 

Atualizar demanda (de 

homologação) de pronto para (de 

implantação) em andamento 

Infra 

Implantar em Homologação - 

Implantar em Produção 
Atualizar demanda (de 

implantação) para pronto 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo foi apresentada a seleção do objeto de estudo de caso (Ministério X) e o 

contexto atual de transferência de um edital vigente para um novo. Foram apresentados os 

níveis de serviços previstos no novo edital para contratação de serviços de desenvolvimento e 

manutenção de softwares (sustentação), segundo princípios ágeis. Em seguida, foram 

apresentados um resumo dos processos de desenvolvimento e manutenção de software do 

Ministério X (GEDDAS e GEDEM). 

Dado que o objetivo deste trabalho é especificar uma ferramenta de gestão de contratos 

de serviços de desenvolvimento de softwares segundo os princípios ágeis, no capítulo seguinte, 

apresenta-se uma análise dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção de software 

(GEDDAS e GEDEM) do Ministério X e o Guia de Projetos de Software com Práticas de 

Métodos Ágeis publicado pelo MPOG/SLTI. 
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5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO  

Neste capítulo apresenta-se uma análise dos Processos de Desenvolvimento e 

Manutenção de software (GEDDAS e GEDEM), segundo os princípios ágeis, do Ministério X 

e o Guia de Projetos de Software com Práticas de Métodos Ágeis publicado pelo MPOG/SLTI. 

O objetivo foi analisar o alinhamento dos processos GEDDAS e GEDEM do Ministério 

X com o GUIA Ágil (MPOG/SLTI). 

5.2 PROCESSO GEDDAS E O GUIA ÁGIL SLTI 

Com as especificações do processo do GeDDAS, já definido no Capítulo 6, Materiais e 

Métodos, e as especificações feitas do processo do Guia Ágil apresentadas no Capítulo 2, 

Contratação de TI na Administração Pública Federal foi possível então comparar seus 

aspectos.  

Para isso a comparação foi separada em duas partes. A primeira é a comparação dos 

papéis levando em consideração suas respectivas responsabilidades. Depois a comparação 

ocorre em relação as atividades e suas respectivas saídas. 

5.2.1 PAPÉIS NO GEDDAS E NO GUIA ÁGIL SLTI 

Podemos comparar os papéis responsáveis pela execução das atividades no Quadro 8 a 

seguir: 

Quadro 8: Relação entre papéis do Guia Ágil e GeDDAS. Fonte: (BRASIL, 2015) 

Papéis do Guia Ágil Papéis do GeDDAS 

Dono do Produto/ Fiscal Requisitante do Contrato Proprietário do Produto/Escritório de Projeto 

Mestre Scrum Líder Ágil 

Equipe de Desenvolvimento Time de Desenvolvimento 

Analista de Infraestrutura de TI Infraestrutura de TI 

Equipe da Contratada 

Atividade relacionada realizada pelo Time Ágil: 

Proprietário do Produto, Líder Ágil e Time de 

Desenvolvimento 
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Líder de Projeto 

Atividade relacionada realizada pelo Time Ágil: 

Proprietário do Produto, Líder Ágil e Time de 

Desenvolvimento 

Gestor do Contrato - 

Fiscal Técnico do Contrato Usuário-Chave (Realiza parte das atividades) 

Preposto da Contratada - 

Analista de Métricas Analista de Pontos de Função 

Fiscal Administrativo - 

Preposto - 

 

5.2.2 ATIVIDADES NO GEDDAS E NO GUIA ÁGIL SLTI 

Os dois processos são divididos em grupos de atividades. No Guia as atividades 

relacionadas de planejamento, Construção da Release e Transição ainda são separadas em um 

supergrupo de Construção do Projeto.  

O Quadro 9 apresenta uma relação entre as atividades trazidas pelo Guia e as já 

implementadas pelo GeDDAS. 

Quadro 9: Atividades implementadas no GeDDAS e as trazidas pelo Guia. Fonte: (BRASIL, 

2015; BRITO,2013; SOUZA, 2014). 

Atividades do Guia Atividades do GeDDAS 

Construir a Visão do Produto Refinar Visão da Solução 

Planejar Roadmap Refinar Visão da Solução 

Elaborar Backlog do Produto Priorizar Histórias de Usuários da Release 

Planejar Release 

Priorizar Histórias de Usuários da Release 

Escrever História de Usuário da Primeira Sprint 

Reunião de Planejamento da Iteração Planejar Sprint 
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Escrever Histórias de Usuários da Próxima Sprint 

Executar Iteração Executar Sprint 

Reunião Diária de Acompanhamento da Iteração Colaborar com o Time de Desenvolvimento 

Publicar Software Divulgar Solução 

Homologar Funcionalidades da Iteração Homologar Release 

Reunião de Demonstração da Iteração Homologar Release 

Reunião de Retrospectiva 
Realizar Reunião de Revisão e Retrospectiva da 

Sprint 

Realizar Treinamentos Treinar Usuário 

Reunião de Encerramento da Release/Projeto Homologar Release 

Preparar e Manter Ambientes de TI Definir/Revisar Estratégia de Implantação 

Atualizar Acompanhamento do Projeto 

Inserir Não-Conformidades no Backlog do Produto 

Homologar Release 

Escrever Histórias de Usuários da Próxima Sprint 

Executar Sprint 

Planejar Sprint 

Verificar Qualidade 

Priorizar Histórias de Usuários da Release 

Escrever História de Usuário da Primeira Sprint 

Atualizar Gráfico Burndown 

Inserir Não-Conformidades no Backlog do Produto 

Homologar Release 

Escrever Histórias de Usuários da Próxima Sprint 

Executar Sprint 
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Planejar Sprint 

Verificar Qualidade 

Priorizar Histórias de Usuários da Release 

Escrever História de Usuário da Primeira Sprint 

Atualizar Quadro Kanban 

Inserir Não-Conformidades no Backlog do Produto 

Homologar Release 

Escrever Histórias de Usuários da Próxima Sprint 

Executar Sprint 

Planejar Sprint 

Verificar Qualidade 

Priorizar Histórias de Usuários da Release 

Escrever História de Usuário da Primeira Sprint 

Elaborar e Assinar Ordem de Serviço - 

Formalizar Entrega de Produtos da Ordem de Serviço - 

Avaliar Qualidade Verificar Qualidade do Incremento de Software 

Corrigir Não-Conformidades 

Inserir Não-Conformidades no Backlog do Produto 

Executar Sprint 

Medir o Software Contar Pontos de Função da Release 

Monitorar Cláusulas Contratuais - 

Emitir Nota Fiscal ou Fatura - 

Faturar Serviços Prestados - 
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5.3 PROCESSO GEDEM E O GUIA SLTI 

Utilizando as especificações do processo do GeDEM, também definido no Capítulo 6, 

Materiais e Métodos, foi possível então comparar seus aspectos com especificações feitas do 

processo do Guia Ágil apresentadas no Capítulo 2, Contratação de TI na Administração 

Pública Federal.  

Para isso a comparação foi separada em duas partes. A primeira é a comparação dos 

papéis levando em consideração suas respectivas responsabilidades. Depois a comparação 

ocorre em relação as atividades e suas respectivas saídas. 

5.3.1 PAPÉIS NO GEDDAS E NO GUIA ÁGIL SLTI 

Podemos comparar os papéis responsáveis pela execução das atividades do GeDEM e do 

Guia Ágil no Quadro 8 a seguir. 

Quadro 10: Relação entre papéis do Guia Ágil e GeDEM. Fonte: (BRASIL, 2015) 

Papéis do Guia Ágil Papéis do GeDEM 

Dono do Produto/ Fiscal Requisitante do Contrato - 

Mestre Scrum - 

Equipe de Desenvolvimento Equipe de Manutenção 

Analista de Infraestrutura de TI Infra 

Equipe da Contratada - 

Líder de Projeto - 

Gestor do Contrato - 

Fiscal Técnico do Contrato Usuário 

Preposto da Contratada Equipe de Manutenção 

Analista de Métricas Equipe de Qualidade 

Fiscal Administrativo - 

Preposto - 
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5.3.2 ATIVIDADES NO GEDEM E NO GUIA ÁGIL SLTI 

Diferente do GeDDAS, o processo do GeDEM não é dividido em grupos de atividades. 

Tem apenas um fluxo de atividades que estão diretamente ligadas a metodologia Kanban. O 

Guia Ágil não trata do GeDEM pois é especifico de desenvolvimento e não prevê manutenção. 

Sendo assim suas atividades não podem ser associadas, por se tratar de outro processo. 

5.4 ANÁLISE GEDEM, GEDDAS E O GUIA SLTI 

Com a comparação percebe-se que algumas nomenclaturas são diferentes nos processos. 

O Guia Ágil chama de Iteração o que o GeDDAS define como Sprint, o denominado Líder Ágil 

dos processos do Ministério X torna-se Mestre Scrum no Guia, são alguns exemplos dessas 

diferenciações. 

A amplitude do processo GeDDAS já aplicado no Ministério X contempla todos os grupos 

de atividades presentes nos processos do Guia Ágil, com exceção apenas do grupo de 

Atividades de Gestão de Ordem de Serviço, o qual apenas a atividade de métrica é observada 

de forma completa e a avaliação da qualidade de forma parcial, como mostra ver na Figura 27: 
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Figura 25: Áreas contempladas pelo GeDDAS. Fonte: (BRASIL, 2015)  

As áreas coloridas da figura são aquelas que observamos a aplicação do GeDDAS e do 

GEDEM. A área destinada a Gestão Estratégica, onde observamos o PPA, PEI, PDTI, CTI e 

Gestão de Portfólios de Projetos apesar de não contemplados pelos processos anteriormente 

citados já são práticas observadas no Ministério X. 
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Pode-se perceber analisando as comparações que as únicas atividades do Guia Ágil não 

contempladas pelos processos definidos e já implantados no objeto do estudo de caso são todas 

pertencentes as atividades relacionadas a gestão de ordem de serviço: 

 Elaborar e assinar ordem de serviço; 

 Formalizar Entrega de Produtos da Ordem de Serviço; 

 Monitorar Cláusulas Contratuais; 

 Emitir Nota Fiscal ou Fatura; 

 Faturar Serviços Prestados. 

Estas atividades têm como responsáveis os seguintes papéis, que também não constam 

nos processos: 

 Gestor do Contrato; 

 Preposto da Contratada; 

 Fiscal Administrativo; 

 Preposto. 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo foi apresentado uma análise dos processos GEDDAS e GEDEM do 

Ministério X em relação ao Guia de Projetos de Software com Práticas de Métodos Ágeis 

publicado pelo MPOG/SLTI. 
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6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para o alcance do objetivo desta pesquisa, neste capítulo apresenta a proposta de trabalho. 

A classificação metodológica e o plano metodológico adotado foram apresentados no Capítulo 

de Introdução. Neste capítulo retoma-se o plano metodológico, apresenta as atividades previstas 

já realizadas e as próximas atividades a serem realizadas, apresentando o cronograma de 

execução das atividades desta pesquisa. 

6.2 METODOLOGIA DE PESQUISA ADOTADA 

Nesta seção é apresentada a metodologia de pesquisa selecionada. No Capítulo 1, 

Introdução, foi estabelecido a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e específicos a apresentada 

a classificação e o plano metodológico.  

Para atingir tais objetivos da metodologia selecionada procedimentos técnicos foram 

selecionados, sendo eles: bibliográfica, documental e estudo de caso, detalhados nas seções 

seguintes. Para o alcance do objetivo desta pesquisa a metodologia de pesquisa foi definida e 

classificada e um plano metodológico foi estruturado em fases e etapas.  

6.2.1 CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

Quanto a natureza, a pesquisa é aplicada, dado o cunho prático de um contexto definido. 

A abordagem é qualitativa, pois seu objetivo é gerar conhecimento específico para a solução de 

problemas no contexto de um Ministério X.  

GIL (2008) define pesquisa descritiva para quando objetiva-se esclarecer relações entre 

variáveis, determinar a natureza desta relação, ou até mesmo descrever as características de um 

fenômeno ou população. Podendo se aproximar das pesquisas exploratórias uma vez que propõe 

uma nova visão de um problema e assumir, em sua maioria, a forma de levantamento. Dado o 

objetivo, esta pesquisa se caracteriza como descritiva (MORESI, 2003).  

Os procedimentos técnicos de coleta de dados e meios de informação foram: pesquisas 

documentais, pesquisas bibliográficas e aplicação do estudo de caso para o estudo. Quanto as 

técnicas utilizadas para a coleta de dados foram documentos, bibliografias e utilização de 

entrevistas semiestruturadas.  

Na Figura 1 apresenta-se a classificação metodológica. 
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Figura 26: Seleção da Metodologia. Fonte: autora. 

 

6.2.2 PLANO METODOLÓGICO ADOTADO 

O plano de pesquisa adotado inicia pela definição da pergunta de pesquisa, a definição 

dos objetivos e a classificação metodológica para alcançar os objetivos, seguido pela definição 

dos procedimentos de pesquisas e das técnicas de coletas de dados. A partir das coletas, realiza-

se a análise e relato dos resultados alcançados. 

Os procedimentos de coleta de dados adotados para a realização deste trabalho foram 

pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. 

O plano metodológico adotado é apresentado na Figura 2. 

Para atingir o objetivo de pesquisa, os procedimentos técnicos foram selecionados, sendo 

eles: bibliográfica, documental e estudo de caso, detalhados a seguir: 

 Bibliográfico 

Parte materiais já elaborados e construídos de livros e artigos científicos (GIL, 2008). 

Foram realizadas consultas em bases de dados científicos sobre os principais temas relacionados 

ao trabalho: Processo de Contratação de TI na Administração Pública e Processo de Gestão de 
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Contratos nos Órgãos Públicos Brasileiros. Tornando possível assim a construção do referencial 

teórico e proposta desse estudo. 

 Documental 

É desenvolvida a partir de materiais que ainda sem tratamento analítico, ou reelaborados 

de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2008). Realizadas através de documentos 

publicados por organizações públicas para compreender o cenário atual de contratação de TI e 

medidas tomadas para seu amadurecimento no contexto dos órgãos públicos brasileiros, 

inclusive o estudado neste trabalho. 

 Estudo de caso 

Permite solucionar questões de pesquisas em que o investigador tem pouco ou nenhum 

controle sobre o evento (YIN, 2010). Este procedimento permite a construção sistemática da 

teoria e assim: 

 Explorar situações reais com limites definidos; 

 Preservar o caráter unitário do objeto do estudo de caso; 

 Descrever o contexto da investigação; 

 Formular hipóteses e teorias; 

 Explicar causas de fenômenos determinados em contextos complexos onde não é 

possível a aplicação de levantamentos e experimentos. 

Este procedimento é caracterizado como significativo, pois o objeto escolhido é relevante 

e de interesso público, e completo pois seu limite é definido, há uma distinção entre o contexto 

escolhido e o fenômeno estudado (YIN, 2005). 

O Processo de desenvolvimento de um estudo de caso é apresentado na Figura 16: 
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Figura 27: Processo do desenvolvimento de um estudo de caso. Fonte: (YIN, 2013). 

O resultado final de todo processo é o próprio relatório contendo todas as informações 

relevantes no desenvolvimento do estudo de caso, inclusive as conclusões resultantes. 

Para a realização do mesmo é necessário o comprometimento dos interessados e a 

definição das formas de obtenção de dados. Só assim será possível explicar, descrever e avaliar 

as situações vividas no órgão estudado neste trabalho. 

 Pesquisa-Ação: É a relação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo, onde pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2009). Esse procedimento foi 

escolhida para ser utilizada no trabalho, pois contribui para a aplicação de 
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conhecimentos em um contexto real e apresenta características de diagnóstico e 

auditoria.  

6.3 CRONOGRAMA 

O cronograma de atividades seguido durante o projeto é apresentado no Quadro 5: 

Quadro 11: Cronograma de execução das atividades. Fonte: autora 

Etapas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Definir Trabalho 

(objetivo, 

técnicas de 

pesquisa e 

método). 

           

Realizar 

pesquisas 

bibliográficas e 

documentais 

sobre Contratação 

de Serviços por 

órgãos públicos. 

           

Realizar 

pesquisas 

bibliográficas e 

documentais 

sobre Gestão de 

Contratos. 

           

Definir estudo de 

caso 

           

Caracterizar 

processo do 

estudo de caso e 

gestão de 

contratos. 
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TCC 1 – 

Finalizado e 

Aprovado 

           

Aplicar o 

processo 

definidos no 

estudo de caso 

           

Identificar pontos 

de melhoria. 

           

Refinar processo.            

Analisar 

resultados 

(discussão dos 

resultados). 

           

Escrever e 

submeter artigos 

sobre este 

trabalho em 

eventos 

científicos. 

           

Escrever a 

monografia de 

TCC 

           

Submeter o 

trabalho final de 

TCC a uma banca 

de avaliação 

           

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo final foi definida metodologia utilizada para esta avaliação, a Pesquisa-

Ação, comumente empregada na resolução de problemas coletivos, envolvendo pesquisadores 
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e participantes de modo cooperativo. Foram definidas também atividades para a especificação 

de uma ferramenta para gestão de contratos dentro do Ministério X. Podendo ao seu final 

comprovar a efetividade, ou não, das especificações levandadas. 
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