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NOTA TÉCNICA Nº 01/2020/AUDIN/UFSM 

 

Interessado(a): Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFSM 

1.  ASSUNTO 

1.1 Questionamento sobre a consonância da elaboração de Documento Oficial de 

Demanda (DOD) em relação aos regramentos legais afetos às contratações de TIC.  

2. REFERÊNCIAS  

2.1 Acórdão nº 821/2014 – TCU – Plenário. 

2.2 Acórdão nº 1321/2014 – TCU -  Plenário. 

2.3 Acórdão nº 2622/2015 – TCU – Plenário. 

2.4 Acórdão nº 2339/2016 – TCU – Plenário. 

2.5 Acórdão nº 10322/2017 - TCU - 1ª Câmara. 

2.6 Acórdão nº 2037/2019 – TCU – Plenário. 

2.7 Acórdão nº 444/2020 – TCU – Plenário. 

2.8 Decreto nº 3.591, de 6 de setembro 2000. Dispõe sobre o Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. 

2.9 Governo Digital. Templates e Listas de Verificação. Disponível em: 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao. 

2.10 Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação: 

riscos e controles para o planejamento da contratação / Tribunal de Contas da União. – Versão 

1.0. – Brasília: TCU, 2012. 527 p. 

2.11 Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017. Aprova o Referencial Técnico da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

2.12 Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019. Dispõe sobre o processo de 

contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e 



 
                                                     

entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 

2.13 Manual de orientações técnicas da atividade de auditoria interna governamental 

do Poder Executivo Federal/Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, 

Secretária Federal de Controle Interno – Brasília: CGU, 2017. 149 p. (MOT-CGU). 

3. SUMÁRIO EXECUTIVO 

3.1 Trata-se de consulta empreendida pela Direção da Divisão de Suporte do Centro 

de Processamento de Dados, externada via e-mail, em 04/09/2020. O assunto que motivou o 

questionamento à AUDIN compreende o seguinte teor: “[...] Solicito revisão e aprovação do 

documento de oficialização de demandas do processo de aquisição de solução de segurança 

e proteção de rede do tipo “Firewall” [...]”. 

3.2.  Foi informado também que a necessidade de adequação do documento se deve ao 

fato de o processo de aquisição da referida solução de TIC ter sido examinada pelo TCU, o que 

ocasionou uma análise de riscos da contratação. 

3.3 Acrescenta-se ainda que, anexo ao e-mail, a unidade solicitante encaminhou 

modelo de Documento de Oficialização de Demanda (DOD) para a apreciação da AUDIN. 

4. ESCLARECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA  

4.1 Em primeiro plano, salienta-se que a Auditoria Interna (AI) consiste em um órgão 

de controle interno independente, cujo objetivo é avaliar, assessorar e oferecer 

aconselhamentos à UFSM baseados em risco (IN nº3/2017, Capítulo I, itens 1, 3). 

4.2 Para que exerça suas atribuições de maneira eficaz, melhorando os processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, deve atuar na terceira linha 

de defesa. Onde presta serviços de avaliação e de consultoria, considerando os pressupostos 

de autonomia técnica e de objetividade (IN nº3/2017, Capítulo I, item 14).  

4.3 Neste sentido, tal atividade deve se abster de responder questionamentos que 

ensejem pedidos de autorização ou de aprovação, como “posso fazer? ” e “sim ou não? ”. Haja 

vista que a tomada de decisão é de competência exclusiva do gestor. Devendo a AI, portanto, 

ser mais uma fonte de informações para subsidiar sua decisão (MOT-CGU, p. 18). 

4.4 Neste sentido, quando inquirida, pela Instituição, a prestar serviços de 

aconselhamento, a AI deve abordar assuntos estratégicos para a gestão, condizentes com os 

valores e objetivos da unidade solicitante. Para tanto, a Auditoria Interna não deve assumir 

qualquer responsabilidade que seja da Administração (IN nº3/2017, Capítulo I, item 18). 



 
                                                     

4.5 Em que pese a Auditoria Interna Governamental estar inserida no sistema de 

controle interno do Poder Executivo Federal, não exime ou prejudica a criação e manutenção 

dos controles internos administrativos inerentes a cada chefia, devendo ser exercido em todos 

os níveis e órgãos, conforme dispõe o Decreto nº 3.591/2000, art. 17 e seus incisos.  

4.6 Ademais, o TCU1, considerando os Acórdãos proferidos, tem se posicionado no 

mesmo sentido. Entendendo que as Unidades de Auditoria Interna devem se eximir de 

praticar atos típicos de gestão, e que possam por isso prejudicar a independência dos seus 

trabalhos. Suplementarmente, cita-se o Acórdão nº 2622/2015 – TCU – Plenário o qual, dentre 

outras, faz a seguinte recomendação acerca do caso em tela: 

9.5. recomendar à Controladoria-Geral da União (CGU/PR) que continue a orientar 

as organizações sob sua esfera de atuação para que: 

9.5.1. observem as diferenças conceituais entre controle interno e auditoria 

interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria 

interna [...] 

5. JUSTIFICATIVA PARA O ACEITE DO QUESTIONAMENTO 

5.1 O acolhimento da referida demanda decorre do fato desta guardar identidade com 

o trabalho de auditoria - nº 2019.008 – Aquisições de TIC, que concomitantemente está sendo 

conduzido pela AUDIN/UFSM. Além disso, o Documento de Oficialização de Demanda (DOD), 

em particular, corresponde a uma das questões a serem respondidas pela auditoria em curso. 

5.2 Outrossim, o DOD por participar de uma das etapas das contratações de TIC, figura 

como um dos temas tratados pela IN-SGD nº 1/2019, que dispõe sobre aquisições de solução 

de TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. Ademais, no contexto da UFSM, 

o DOD pertence ao rol de serviços, processos, controles, operações, e procedimentos sobre 

os quais à AUDIN tem a oportunidade de agregar valor e auxiliar a primeira e segunda linhas 

de defesa no atingimento dos objetivos institucionais. 

5.3 Por último, ressalta-se que, durante o mapeamento das áreas de riscos para 

elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os processos relacionados à TIC 

estavam entre os que representavam maior risco para a Universidade. Sinalizando, desse 

modo, necessidade de atenção especial por parte da AUDIN. 

 
1 (Acórdão nº 821/2014 – TCU – Plenário (itens - 9.9.5, 9.13.3); Acórdão nº 10322/2017 - TCU - 1ª Câmara (itens 
- 9.7.2.4, 9.7.3); Acórdão nº 2339/2016 – TCU – Plenário (item 9.2.1). 



 
                                                     

6. ANÁLISE  DA AUDITORIA INTERNA 

6.1 Atualmente, é difícil vislumbrar alguma ação desenvolvida pelos órgãos e 

entidades governamentais que não dependa direta ou indiretamente da tecnologia da 

informação, cuja utilidade reveste-se cada vez mais de grande relevância. Assim, denota-se 

fundamental o planejamento assertivo das contratações de soluções de TIC, para que, dentre 

outras, a aquisição agregue valor a sua organização; haja um melhor gerenciamento dos riscos 

envolvidos no processo licitatório; exista alinhamento com os planejamentos da Instituição e 

do próprio órgão de TI; bem como o uso eficiente dos recursos financeiros e humanos (Guia 

de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, p. 7, 21). 

6.2 Neste sentido, o DOD revela-se um dos artefatos do planejamento licitatório que 

deve ser observado. Tal é a sua importância que no Acórdão nº 1321/2014 – TCU -  PLENÁRIO, 

com foco na fase de planejamento das contratações governamentais, foi apontado como um 

dos itens de maior risco. Fazendo parte, inclusive, de documento de orientação aos gestores 

governamentais, RCA – Riscos e Controles nas Aquisições2, publicado posteriomente. 

6.3 Especificamente, sobre contratações de TIC, cita-se trecho do Acórdão nº 

2037/2019 – TCU – Plenário, em que a equipe de auditoria sinaliza a elaboração pró-forma 

dos artefatos do processo de planejamento licitatório, incluindo, dentre eles o DOD: 

[...] foi constatado que os processos de planejamento, quando continham os artefatos 
exigidos na instrução normativa supracitada, como o Documento de Oficialização de 
Demanda (DOD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), que os 
mesmos haviam sido elaborados de maneira pro forma, isto é, o planejamento da 
contratação não havia ocorrido de fato. (Grifo nosso). 

6.4 Nesta senda, menciona-se também excerto do Acórdão nº 444/2020 – TCU – 

Plenário indicando desconformidade de DOD relativo a pregão para aquisição de TIC: 

9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução - TCU 265/2014, dar ciência ao CAE, sobre as 
seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas 
à prevenção de ocorrência de outras irregularidades semelhantes: 
[...] 9.3.4. Documento de Oficialização da Demanda (DOD), relativo ao Pregão 76/2019, 
indica a solução a ser contratada, ao invés de explicitar a necessidade da área 
requisitante, o que afrontou o disposto no art. 2º, inciso XII, art. 11, incisos I e II, da IN – 
SLTI/MP 4/2014 [...] (Grifo nosso). 

6.5 Feitas essas considerações, a AUDIN analisou o modelo de DOD encaminhado pelo 

CPD/UFSM, sob à lente da IN-SGD nº 1/2019, publicada recentemente e que doravante 

disporá sobre os processos de contratação de soluções de TIC do Poder Executivo Federal. 

Para tanto, observou-se o que preconiza seu art. 10, tendo em vista tratar especificamente 

sobre os requisitos mínimos do Documento de Oficialização da Demanda (DOD). 

 
2 http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm 



 
                                                     

6.6 Constatou-se, desse modo, que o modelo de DOD elaborado pelo CPD/UFSM, faz 

menção à fonte dos recursos para a contratação e motivação dos resultados a serem 

alcançados com a contratação da solução de TIC (art. 10, II, III). Contém também a indicação 

da necessidade da contratação, considerando os objetivos estratégicos do PDI e alinhamento 

com o Plano Anual de Contratações (art. 10, I). Todavia, demonstra uma lacuna a ser 

preenchida no que se refere ao PDTIC, visto que a UFSM não dispõe atualmente do indigitado 

documento. Apesar disso, menciona, no DOD, que o PDTIC-2020 está sendo providenciado. 

Contudo, salienta-se que questões afetas ao PDTIC não serão tratadas nesta nota técnica, pois 

já estão sendo trabalhadas na auditoria - nº 2019.008 - Aquisições de TIC. 

6.7 Concluindo a análise em comento, verificou-se também que o modelo de DOD faz 

indicação à equipe de planejamento da contratação (art. 10, § 2º, III); aos integrantes 

requisitante, técnico e administrativo (art. 10, IV; § 1º; § 2º, II); bem como à ciência expressa 

dos integrantes da equipe de planejamento e suas respectivas atribuições (art. 10, § 3º). 

6.8 Compreende-se, desse modo, que o modelo de DOD elaborado pelo CPD/UFSM 

abarca o que dispõe a legislação vigente. Ao mesmo tempo, apresenta diversos pontos de 

similitude com o exemplo do mesmo artefato disponibilizado pelo Sistema de Administração 

dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) no sítio eletrônico 

“https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao”. 

6.9 Em suma, a AUDIN, no que lhe compete, entende que o modelo de DOD a ser 

utilizado pelo CPD/UFSM nas instruções de processos licitatórios de TIC contempla 

minimamente os requisitos elencados no art. 10 da IN-SGD nº 1/2019. E particularmente, no 

que concerne ao art. 8º, § 2º da mencionada IN, o qual assevera que as contratações de 

soluções de TIC devem atender às normas específicas dispostas no ANEXO e observar os guias, 

manuais e modelos publicados pelo Órgão Central do SISP. 

6.10 Ressalta-se ainda que, em relação ao questionamento, a AUDIN reservou-se a uma 

análise técnica e objetiva visando à melhoria dos processos de governança, de gerenciamento 

de riscos e à implementação/fortalecimento de controles internos da Instituição. Sendo assim, 

tópicos relativos a interpretações e assessoria jurídica devem ser submetidos à apreciação da 

Procuradoria da UFSM. 

6.11 Por fim, a AUDIN recomenda publicar no sítio eletrônico da UFSM modelo 

exemplificativo preenchido de Documento de Oficialização de Demanda (DOD), com o 

objetivo de auxiliar as áreas requisitantes em contratações futuras. 



 
                                                     

7. ENCAMINHAMENTOS 

7.1 Encaminha-se esta Nota técnica ao Centro de Processamento de Dados (CPD) para 

ciência e providências quanto à recomendação. 

 

 

Santa Maria/RS, 18 de setembro de 2020. 

 

 

 

Gislaine Borges 
Auditora 
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Auditor-Chefe 
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