
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL 

Nº 02/2015-DIATI/CONGT/SUBCI/CGDF 

PROCESSO Nº 480.000.111/2015 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a 

conformidade dos contratos de bens e serviços 

de Tecnologia da Informação à legislação 

vigente, bem como avaliar a execução desses 

contratos quanto aos aspectos de eficácia, 

eficiência e economicidade. 

 

A ação de controle decorre consoante as Ordens 

de Serviço n.º 35/2015, de 23/02/2015 e n.º 

77/2015, de 06/04/2015. 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

5 processos de contratos distintos relativos a 

serviços de atendimento, operação, monitoração 

e apoio técnico; mensuração de sistemas das 

informação; desenvolvimento, manutenção, 

documentação e sustentação de sistemas; 

licenças de uso perpétuo Oracle; prestação de 

serviços de suporte Oracle; treinamentos oficiais 

Oracle; fornecimento de Solução Integrada de 

Gestão Empresarial, no valor total de  

R$ 88.315.087,36; 

 

Total: R$ 88.315.087,36 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Banco de Brasília – BRB. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF para conhecimento e adoção das 

providências que julgar pertinente. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subsecretaria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA DE TI NO BRB-DF  

(AUDITORIA ESPECIAL) 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Diretoria de Tecnologia de Informação – DITEC – do BRB, 

no período de 23/02/2015 a 22/05/2015, objetivando verificar a conformidade dos contratos de bens e 

serviços de Tecnologia da Informação à legislação vigente, bem como avaliar a execução desses contratos 
quanto aos aspectos de eficácia, eficiência e economicidade, conclui-se o seguinte: 
 

Considerando a execução dos contratos analisados, sugere-se a adoção das medidas recomendadas para a melhoria na 

condução dos processos de Tecnologia da Informação. Esse engajamento possibilitará a aderência aos princípios legais 

da licitação, um planejamento mais adequado às contratações e o alcance dos resultados pretendidos. Consequentemente, 

haverá melhorias nas próximas contratações de Tecnologia da Informação feitas pelo Banco de Brasília – BRB. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Utilização da métrica homem-hora sem a devida justificativa e vinculação a produtos; 

b) Inexistência de detalhamentos para comprovação dos valores da contratação; 

c) Caracterização imprecisa do objeto licitado; 

d) Deficiências nos mecanismos de controle da execução contratual; 
e) Ausência de servidores capacitados para fiscalização; 

 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 

- Pagamento pela disponibilidade do posto de trabalho em vez de se pagar pelo resultado do serviço 
prestado; 

- Dificuldades para efetuar o devido acompanhamento e controle contratual na medida em que a 

especificação da solução contratada não foi devidamente detalhada; 
- Falhas na fiscalização dos serviços prestados, tendo em vista a ausência de servidores devidamente 

capacitados. 

 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao BRB, no seguinte sentido: 

 
- Evitar a utilização da métrica homem-hora e, na necessidade de sua utilização, apresentar as justificativas 

e vincular à entrega de produtos, em atendimento à Instrução Normativa nº 04/2010 – SLTI/MPOG, Art. 

15, § 2º; 
- Evitar a contratação por postos de trabalho, conforme disposto no §3º do Art. 15 da IN 04/2010-

SLTI/MPOG; 

- Em futuras contratações, seguir o disposto no inciso II, § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, fazendo sempre 
constar em edital o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

- seguir o disposto no artigo 14 da Lei nº 8.666/93, para que nenhuma compra seja feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto, e, além disso, o objeto da licitação tenha descrição clara e precisa, 
delimitando exatamente o que é necessário, não admitindo hesitação, mas possibilitando alternativa; 

- Realizar a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento da execução dos contratos, dispondo nos 

processos documentos e relatórios circunstanciados com informações detalhadas acerca dos serviços 
prestados, conforme determinam a Portaria SGA nº 29/04, art.5º, inciso I, e a Lei n.º 8.666/93, art. 73, I; 

- Instruir os processos de forma padronizada, além disso, mantê-los e disponibilizá-los com informações 

completas e atualizadas, tendo em vista que a desorganização dos autos pode prejudicar as avaliações dos 
órgãos de controle interno e externo; 

- Manter servidores do próprio quadro capacitados na técnica de contagem por pontos de função, dado que 

o BRB possui contratos, cujos serviços são contados por essa métrica. 
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