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Em atendimento à Ordem de Serviço OS-201806, foram avaliadas as aquisições de suprimento de 

informática, a renovação de garantia, o licenciamento e a locação de software. Também foram mapeados 

os recursos tecnológicos e humanos disponíveis na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação 

(DIRGTI) e nas Coordenadorias de Gestão de Tecnologia da Informação (COGETI) dos Câmpus. O 

objeto do estudo visa acompanhar e avaliar as atividades decorrentes da gestão de suprimentos de bens e 

serviços.  

 

Foram expedidas as Solicitações de Auditoria SA201806-01 e SA201806-02, requerendo à Reitoria e aos 

Câmpus os processos de contratações, informações adicionais e justificativas sobre as contratações. Para 

o trabalho, foram utilizadas, dentre outras, as seguintes técnicas de auditoria: análise documental, 

indagação oral e escrita, exame dos registros e correlação dos dados obtidos. Esse trabalho está elencado 

no PAINT 2018, ação 2080.20RK.0041 – Aquisição de equipamentos de informática. 

 

O apoio irrestrito da Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação e os Departamentos a ela vinculados 

foram decisivos para realização deste trabalho.  

 

 

1. ESCOPO E OBJETIVOS DOS TRABALHOS 

 

Objetivando acompanhar e avaliar as atividades decorrentes da Gestão de Suprimentos de Bens e 

Serviços na Reitoria e nos Câmpus da UTFPR, inicialmente, foram delimitados como escopo dos 

trabalhos os processos de aquisições superiores a 30 mil reais, a maior parte corresponde a processos de 

2017, todos selecionados pela materialidade. Durante os trabalhos de planejamento de auditoria, incluiu-

se o mapeamento dos recursos tecnológicos e humanos disponíveis. 

 

Essa auditoria examinou a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de programas e atividades 

governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da 

gestão pública, denominada Auditoria Operacional.1  

 

No planejamento dos trabalhos, foram previstas atividades com o intuito de aferir: 

a) A qualidade dos processos de aquisições de suprimento de informática; 

b) A proteção dos sistemas informatizados; 

c) A fiscalização dos contratos administrativos; 

d) A distribuição dos recursos tecnológicos e humanos. 

 

 

2. INFORMAÇÃO 

 

As informações dizem respeito ao registro de fatos ou contextualizações relevantes para o entendimento 

de determinado aspecto da gestão; de impactos positivos, ganhos de desempenho e/ou de qualidade nas 

operações de uma unidade [...] 2.  

                                                      
1  Definição adaptada do Glossário de Termos do Controle Externo, do TCU, pág. 5.  

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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2.1. OBJETO E NORMAS INERENTES AO TEMA 

 

2.1.1. Aquisições de Suprimentos de Informática 

 

As contratações de suprimentos de informática, garantia, licenciamento e locação de software, todos 

ligados à área de Tecnologia da Informação, merecem atenção principalmente pela materialidade, ou seja, 

os desembolsos ocorridos nos anos de 2016 e 2017 somaram R$ 8.291.754,33 e estão demonstrados na 

tabela 1.  

 

Tabela 1: Despesas pagas em 2016 e 2017 (Restos a pagar e exercício) e Amostra de auditoria 
Descrição Aquisições informática3 Amostra de auditoria 

Restos a pagar e 

exercícios 
Pagamentos/2016 Pagamentos/2017 Qte. Processos         R$ 

4.152.899,39 4.138.854,94 37 5.411.396,40 

Fonte: Tesouro Gerencial e Audin 

  
 

2.1.2. Controle de Suprimentos de Informática 

 

No ano de 2016, foi realizada a auditoria RA201611-01 nas aquisições, no armazenamento, na 

distribuição, na movimentação, no controle e nas responsabilidades dos agentes. Diante das 

inconsistências da época, planejou-se nova avaliação dos controles internos.  

 

 

2.1.3. Data Center (Hardware e Software) 

 

O Datacenter institucional mantém a infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), que sustenta todos 

os sistemas informatizados essenciais para o funcionamento da UTFPR. Um Data Center completo é 

composto por uma sala dotada de sistemas de climatização, energia e segurança próprios para ambientes 

de missão crítica e por diversos equipamentos e softwares de alta complexidade conforme detalhado a 

seguir: 

 

Sala: Segurança física; Sistema de Refrigeração (Ar condicionado); Sistema de energia (gerador) e UPS 

(Nobreaks e baterias). 

 

Equipamentos e softwares: Processamento (máquinas servidoras); Armazenamento (storage); Segurança 

lógica (firewall); Equipamentos de Rede; Sistema de Backup; Software de virtualização; e Racks. 

 

Ferramentas para recuperação de desastres: Redundância. 

 

 

2.1.4. Desenvolvimento de Sistemas (Software) 

 

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI) é o órgão superior da Reitoria responsável 

pelas atividades relacionadas ao planejamento, à supervisão, à execução e à avaliação da política de 

tecnologia da informação da UTFPR (art. 134 do Regimento Geral da UTFPR). 

 

                                                                                                                                                                                          
2  Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da CGU, pág. 17, item b. 

3  33903017-Material de TIC (material de consumo) R$ 3.859.530,88; 33903908 - Manutenção de Software R$ 232.022,86; 33903911- 

Locação de Softwares R$ 184.095,31; 33903927 - Suporte de Infraestrutura de T.I. R$ 16.395,92; 33903957 - Serviços técnicos 

profissionais de T.I. R$ 436.269,33; 44903993 - Aquisição de software R$ 703.310,52; 44905235 - Material de TIC (permanente) R$ 

2.860.129,51. 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna/gestao-patrimonial/2016-materiais-permanentes-e-de-consumo-ra201611-01/view
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Compete à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação propor políticas e diretrizes da área de 

tecnologia da informação da UTFPR; normatizar a metodologia de desenvolvimento de sistemas 

informatizados; prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação adequada aos Câmpus e 

zelar pela eficácia dos processos operacionais utilizando-se de tecnologia adequada (art. 137 do 

Regimento Geral da UTFPR). 

 

Nos Câmpus, a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação (COGETI) é responsável por 

prover aos usuários do Câmpus a qualidade no serviço de tecnologia da informação na utilização da rede 

e internet (art. 104 do Regimento dos Câmpus). 

 

Compete à Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação fazer a gestão da tecnologia da 

informação do Câmpus; cumprir as políticas e diretrizes da área de tecnologia da informação emanadas 

pela Diretoria-Geral do Câmpus em consonância com a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação 

da UTFPR; estruturar os processos informatizados, no que se refere à gestão da informação e da 

tecnologia no âmbito do Câmpus; prover a infraestrutura adequada aos usuários de sistemas de 

informação e zelar pela eficácia dos processos operacionais, utilizando-se de tecnologia adequada (art. 

105 do Regimento dos Câmpus). 

 

O Regimento Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em seu artigo 137, inciso III e 139, 

incisos I e II, estabelecem a competência da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação quanto aos 

Sistemas:  

 

Art. 137 Compete à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação: 

(...) 

III. prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação adequados aos Câmpus; (Redação 

dada pela Deliberação no 14, de 23 de junho de 2017 – COUNI)  

(...) 

Art. 139. Compete ao Departamento de Sistemas de Informação:  

I. coordenar as atividades de desenvolvimento e atualização de sistemas;  

II. pesquisar, estabelecer e disseminar normas e padrões para o desenvolvimento de sistemas 

informatizados, mantendo a padronização entre os Câmpus da UTFPR; (Redação dada pela Deliberação 

no 14, de 23 de junho de 2017 – COUNI);  

(...) 

Art. 140. Compete à Divisão de Projetos de Sistemas de Informação:  

I. analisar, desenvolver e implantar projetos de sistemas de informação;  

(...) 

 

Isso é confirmado pelo Regimento dos Câmpus:  

 

Da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação  

Da Divisão de Projetos de Sistemas de Informação  

Art. 107 Compete à Divisão de Projetos de Sistemas de Informação:  

I. analisar, desenvolver e implantar projetos de sistemas de informação, para atender as demandas 

locais do Câmpus; (Redação dada pela Deliberação no 14, de 23 de junho de 2017 – COUNI).  

II. participar, de forma colaborativa e sob a coordenação/supervisão da Diretoria de Gestão de 

Tecnologia da Informação, no desenvolvimento de sistemas de informação;  

(...) 

IV. administrar e manter os sistemas de informação do Câmpus operacionais e acessíveis; (Redação dada 

pela Deliberação no 14, de 23 de junho de 2017 –COUNI) 

(...) 

 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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Na DIRGTI e COGETIs, predomina a lotação de servidores ocupantes do cargo de Técnico de Tecnologia 

da Informação e Analista de Tecnologia da Informação. 

 

A descrição sumária dos cargos de Técnico de Tecnologia da Informação e de Analista de Tecnologia da 

Informação são as seguintes: 

 

Técnico de Tecnologia da Informação: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface 

gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de 

programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de 

trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e 

ferramentas de desenvolvimento. 

 

Analista de Tecnologia da Informação: Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando 

requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar ambientes 

informatizados, prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, elaborar documentação técnica. 

Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar 

tecnologias em informática. 

 

 

3. RESULTADOS DOS EXAMES 

 

Abaixo estão elencados as constatações e os fatos relevantes atribuídos as aquisições de suprimento de 

informática, renovação de garantia, licenciamento e locação de software e, também, os recursos 

tecnológicos e humanos disponíveis na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI) e 

Coordenadorias de Gestão de Tecnologia da Informação (COGETI) dos Câmpus. Em seguida, seguem as 

manifestações dos gestores, as recomendações e a análise da Auditoria Interna (AUDIN).  

 

 

3.1. CONSTATAÇÕES 

 

As constatações dizem respeito às situações identificadas durante a execução dos trabalhos de auditoria. 

Em geral, indicam a existência de dificuldades, equívocos, situações que contrariam normas, critérios 

técnicos ou administrativos4. 

 

3.1.1. Aquisições de Suprimentos de Informática 

 

3.1.1.1. Fato 

 

De posse de 37 processos requisitados pela Solicitação de Auditoria nº 201806-01, no tocante à 

formalidade processual, foram constatadas as seguintes inconsistências: 

 

Tabela 2: Inconsistências nos Processos de Tecnologia da Informação 
Câmpus Nº Processo Inconsistências constatadas Valor 

CM 64589.000018/2016-04 ARP (carona) com apenas um orçamento e sem justificativa. 106.650,00 

CT 23064.002342/2016-91 

Pregão SRP 09/2016 

Não há Documento de Oficialização da Demanda – DOD. 1.151.600,88 

CT 23064.011566/2017-74 

Pregão SRP 53/2017 

Documento de Oficialização da Demanda – DOD incompleto. 161.541,33  

CT 23070.008327/2016-77 ARP (carona) a autoridade não justificou a necessidade da 

contratação; não há pesquisa de preços; não há Documento de 

99.974,60 

                                                      
4   Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da CGU, p. 17 item a. 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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Câmpus Nº Processo Inconsistências constatadas Valor 

Oficialização da demanda - DOD. 

GP 23064.005441/2016-24 

Pregão SRP 27/2016 

Não apresentou o Documento de Oficialização da demanda - DOD. 105.350,40 

RT 23064.000751/2016-52 

Pregão 1/2016 

Não consta a autorização da autoridade competente para a abertura da 

licitação; contratação similar às realizadas pelos Câmpus CP, CT e 

LD, porém está com o custo muito superior; 2º TA foi renovado por 

seis meses (até 28/09/18) porque foi obtido um orçamento 40% 

inferior ao valor contratado. 

249.699,60 

RT 23064.003451/2017-14 

Pregão 03/2017 

Renovação de licenças do software de virtualização Citrix Xenserver 

e serviços de atualização por 3 anos, com pagamento a vista e sem 

garantia contratual.   

63.280,00 

RT 23064.003511/2016-18 

Pregão 16/2016 

Aquisição de uma Libray de backup por 3 anos, com pagamento a 

vista e sem garantia contratual; e orçamentos destoantes (Termo de 

referência R$ 82.095,58; Orçamentos R$ 109.749,96; R$ 91.615,78 e 

R$ 44.921,00: Vencedor R$ 64.000,00).   

64.000,00 

RT 23064.003897/2017-31 

Pregão 5/2017 

Aquisição de discos e gavetas para aumentar a capacidade de 

armazenamento de dados em ambas as Storages no Datacenter e a 

Contratação de serviço de instalação com orçamentos destoantes 

(Item 3-Serviços de Instalação: Termo de Referência R$ 25.860,70; 

Orçamentos: R$ 12.000,00; R$ 29.642,00 e R$ 35.940,09; Vencedor 

R$ 25.860,70).   

160.000,00 

RT 23064.007381/2016-84 

Pregão 46/2016 

Aquisição de licenciamento e renovação dos direitos de atualização e 

suporte técnico para a solução IBM Spctrum Protect (backup) por 3 

anos, com pagamento à vista e sem garantia. 

61.593,98 

RT 23064.017939/2017-11 

Pregão 09/2017 

Renovação de assinatura da solução antispam (renovação do 

licenciamento do software Barracuda Anti-spam) por 2 anos, com 

pagamento à vista e sem garantia. 

87.725,89 

SH 23064.002377/2017-19 

Pregão 8/2017 

Renovação de garantia e suporte técnico para Storage Netapp por 3 

anos, com pagamento à vista e sem garantia. 

33.000,00 

Fonte: Audin 
 

Vale salientar que, durante os trabalhos de auditoria, o contrato relativo ao Processo nº 

23064.000751/2016-52 - Pregão 1/2016 – Prestação de Serviço de Comunicação de Dados foi encerrado 

com a justificativa de que não é mais economicamente vantajoso manter um contrato com um único 

fornecedor para os três Câmpus. O fiscal ainda relata à Diretora da DIRGTI, em pesquisa de preços 

recente realizada com fornecedores locais de Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa, que é possível 

economizar até 84,49% em relação ao contrato atual se a UTFPR realizar contratos com fornecedores 

locais. 

 

Sobre os processos ARP (carona), registra-se que a aceitação de participações e adesões em licitações 

destinadas a registros de preços deve considerar, principalmente, que o modelo de licitação escolhido e as 

peculiaridades para a execução dos serviços da UTFPR sejam plenamente atendidos pelo edital o qual se 

pretenda pegar “carona”.   

 

Na tabela 2, foram listados os processos sem termos de referência (art. 9º, I, § 2º do Decreto nº 5.450/05 e 

art. 9º do Decreto nº 3.931/01); sem justificativa da vantajosidade da adesão pretendida mediante consulta 

aos preços de mercado (art. 8°, caput, Decreto 3.931/01) e sem justificativa da autoridade competente da 

necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei nº 10.520/02 e arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.450/05, e 

art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99). Esses são os atos administrativos e os 

documentos necessários à instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão ao 

Sistema de Registro de Preços, previstos nas Leis nos 8.666/93 e 10.520/02 e nos Decretos nos 3.931/01 e 

5.450/05.  

 

Essas contratações, listadas na tabela 2, também deixaram de atender ao checklist disponível no site da 

UTFPR. 

 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proplad/assessoria-de-legislacao-e-normas-1/documentacao-e-arquivos-relacionados-1/check-list-ata-de-registro-de-precos-carona/view
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Segundo o Guia de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação na UTFPR, aprovado pela 

Ordem de Serviço nº 001/2016, a fase de Planejamento da Contratação inicia-se com a formalização da 

demanda, pela área requisitante da solução de TI, por meio do Documento de Oficialização da Demanda 

– DOD.  

  

Interessante observar que algumas aquisições, constantes na tabela 2, superiores a 80 mil reais, advêm 

sem o documento (DOD), que dá início ao planejamento da contratação e que contém o detalhamento da 

necessidade da Área Requisitante da Solução a ser atendida pela contratação. 

 

Ainda, conforme dispõe o Guia de contratação de serviços de TI, o planejamento da contratação é 

fundamental para que: 1) a contratação agregue valor ao órgão; 2) os riscos envolvidos sejam 

gerenciados; 3) a contratação esteja alinhada com os planejamentos do órgão, da TI e do órgão 

governante superior ao qual o órgão esteja vinculado; 4) os recursos envolvidos sejam bem utilizados, não 

só os recursos financeiros, mas também os recursos humanos. 

 

O Guia de Contratação de Soluções de TI é o documento que institui e consolida o processo de 

Contratação de Soluções de TI na UTFPR, seguindo as diretrizes de legislação e normas ditadas por 

órgãos superiores e de fiscalização da Administração Pública Federal. Este documento descreve os 

processos, as atividades, os artefatos a serem adotados na UTFPR, bem como os atores envolvidos e suas 

responsabilidades na contratação de Soluções de TI, segundo os ditames da IN 04/2014 publicada pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

 

Também foram notados, na tabela 2, orçamentos em desconformidades com as IN 5/2014-MP e 02/2017-

PROPLAD/UTFPR, esta última dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização 

de pesquisa de preços para a aquisição de bens e a contratação de serviços em geral na UTFPR. 

 

As letras f e f.1 da Instrução Normativa nº 02/2017 da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

assim dispõem: 

 

 
 

Foram ainda observadas, na tabela 2, contratações com pagamento à vista para prestação de serviços em 

até três anos, sem garantia contratual. A prestação futura refere-se apenas ao serviço de suporte técnico, 

espécie de acessório em relação ao objeto principal.  

 

É pacífica a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de ser indevido o pagamento 

antecipado por obras, serviços ou aquisições, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, e 

para os quais sejam adotadas as garantias necessárias.  

 

A jurisprudência do TCU é firme no sentido de admitir o pagamento antecipado apenas em condições 

excepcionais, contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias que assegurem o pleno 

cumprimento do objeto”. Sobre esse tema, seguem acórdãos: 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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A antecipação de pagamentos só pode ocorrer se tiver sido prevista no edital e no respectivo contrato e 

se forem prestadas garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto. Acórdão 1614/2013-

Plenário (Sumário) 

 

O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme 

previsto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como 

as penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.443/92. Acórdão 859/2006 Plenário (Sumário) 

 

A exigência de garantia visa a assegurar a execução adequada do contrato e o cumprimento dos 

compromissos assumidos, eliminando riscos de insucesso. Não pode ser confundida como instrumento 

para asseverar o êxito da contratada nas contendas judiciais ou administrativas em que representar. 

Acórdão 801/2004 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 

O relator, ao endossar a análise da unidade técnica, ressaltou a necessidade de correspondência “entre as 

parcelas de serviços prestados e os respectivos pagamentos, de modo a possibilitar a adequada 

fiscalização da execução contratual, e a dar cumprimento ao disposto no art. 62 da Lei 4.320/1964, o 

qual dispõe que o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 

liquidação”. O Tribunal, então, ao acolher a proposta de encaminhamento apresentada, decidiu 

determinar ao Sesc e Senac que “não efetuem pagamento antecipado por serviços contratados, sem a 

exigência de garantias para o cumprimento das obrigações, de forma a dar cumprimento ao art. 62 da 

Lei n. 4.320/1964”. Acórdão 769/2013-Plenário, TC 032.966/2012-1, relator Ministro-Substituto Marcos 

Bemquerer Costa, 3.4.2013. 

 

3.1.1.2. Recomendação à DIRGTI e às COGETIs 

 

Nas contratações de soluções de tecnologia da informação, acolher o Guia de Contratações de Soluções 

de TI, atender às letras f e f.1 da Instrução Normativa nº 02/2017-Proplad (orçamentos) e exigir termo de 

referência e garantia ou justificativa para os serviços que demandem pagamentos antecipados. 

 

3.1.1.3. Manifestações dos gestores 

 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação: Processo 23064.003511/2016-18 - Pregão 16/2016: A 

Solicitação de orçamentos é realizada via e-mail para diversas empresas do ramo, sendo que todas 

recebem o mesmo e-mail, ou seja, o material solicitado é exatamente o mesmo para todas. Porém, o valor 

aplicado por cada empresa é uma questão de mercado, sobre a qual não temos controle. Os preços 

podem variar de acordo com o desconto do fabricante repassado ao fornecedor, a faixa de lucro que o 

fornecedor pretende ter, a marca do produto, etc. 

  

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação: Processo 23064.003897/2017-31 - Pregão 5/2017: A 

Solicitação de orçamentos é realizada via e-mail para diversas empresas do ramo, sendo que todas 

recebem o mesmo e-mail, ou seja, o material solicitado é exatamente o mesmo para todas. Porém, o valor 

aplicado por cada empresa é uma questão de mercado, sobre a qual não temos controle. Os preços 

podem variar de acordo com o desconto do fabricante repassado ao fornecedor, a faixa de lucro que o 

fornecedor pretende ter, a marca do produto, etc.  No caso da licitação em tela, o valor de referência a 

ser considerado deve ser o do LOTE, pois não foram adquiridos itens separadamente.  

 

Câmpus Campo Mourão: Processo 64589.000018/2016-04 – de fato, devido ao curto prazo para a 

formulação do processo em decorrência da liberação tardia de recursos na rubrica investimento, a IN 

02/2017-PROPLAD não foi adotada na íntegra, procedimento já corrigido em processos realizados 

posteriormente. 
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Câmpus Santa Helena: Processo 23064.002377/2017-19 - Pregão 8/2017: A referida ausência de 

garantia é inerente a natureza do contrato firmado, que é, por si, um contrato de extensão de uma 

garantia para um equipamento patrimoniado. Por se tratar de um ativo de custo elevado, cuja 

interrupção de operação pode causar uma ruptura na continuidade dos serviços de rede do Câmpus, 

afetando as atividades de todos os setores e ambientes, foi considerado prudente estendê-lo por, pelo 

menos, mais 3 anos.  Quanto ao pagamento à vista, foi uma solicitação da empresa vencedora do 

certame. 

 

Pró-reitoria de Planejamento e Administração: Em relação aos pagamentos antecipados e a não 

exigência da garantia de execução contratual, a área demandante deverá verificar se tais práticas se 

regulam de acordo com o mercado específico ao objeto licitado. Se de fato o mercado, nestes casos, 

trabalha somente com pagamento antecipado, não adianta constar cláusula contrária em edital, o que 

levará a uma série de impugnações ou licitação deserta. A mesma situação se aplica para a exigência da 

garantia de execução contratual ou não. Deve-se avaliar se estas análises devem estar presentes no 

Documento de Oficialização da Demanda e Termo de Referência. 
 

 

3.1.1.4. Análise da Auditoria Interna 

 

Ao aceitar os orçamentos desafinados, a administração contrariou a Instrução Normativa nº 02/2017-

Proplad, mesmo que seja questão de mercado. Ainda, a garantia questionada não se trata da garantia de 

equipamentos, trata-se de pagamento antecipado sem garantia contratual. 

 

 

3.1.2. Controle, distribuição e incorporação de suprimentos de informática 

 

3.1.2.1. Fato 

 

Para testar a distribuição dos periféricos de informática (material de consumo), foram solicitadas por meio 

da SA201806-02 informações sobre o controle de estoque, a distribuição e incorporação ao patrimônio da 

Instituição, se for o caso, dos componentes adquiridos pelas notas de empenhos listados no quadro a 

seguir. 

 

Foi solicitada, aos Câmpus que haviam adquiridos periféricos de informática (material de consumo), a 

comprovação da incorporação ao patrimônio (novo conjunto) e, se utilizado na manutenção, o registro e o 

bem manutenido. 

 

O Quadro a seguir apresenta as informações dos Câmpus e a avaliação da Unidade de Auditoria Interna. 

 

Quadro 1: Periféricos de informática - controle e avaliação  

Câmpus Processo/ Nota 

Empenho 

Síntese do controle Avaliação Audin 

CP 23064003143201608 

R$ 159.709,03 

Os componentes de informática são 

armazenados no almoxarifado e distribuídos por 

requisição. Quando formado um conjunto é 

avaliado pela comissão e incorporado ao 

patrimônio.  

Ao analisar a destinação e controle 

de estoque concluiu-se que o 

processo está adequado, porém 

como foram observadas algumas 

falhas, ele deve ser aperfeiçoado. 
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Câmpus Processo/ Nota 

Empenho 

Síntese do controle Avaliação Audin 

CT 23064011566201774 

Pregão SRP 53/2017 

R$ 191.232,59 

As requisições foram realizadas pelos 

departamentos com auxílio da COGETI. Os 

materiais foram recebidos diretamente pelos 

requisitantes com controle do almoxarifado. A 

COGETI tem conhecimento que não houve 

montagem de nenhuma unidade de computador 

até o momento, pois as entregas dos gabinetes 

encontram-se atrasadas. 

Foi solicitada a comprovação da 

armazenagem no almoxarifado ou 

termos de avaliação e incorporação, 

mas não foram apresentados. 

CT 23064002342201691 

Pregão SRP 09/2016 

R$ 1.133.224,90 

A atual coordenação recebeu apenas 10 "kits" de 

peças desses processos, perfazendo 10 

processadores, 10 kits teclado e mouse, 10 

placas mãe, 20 HD, 10 fontes, 10 memórias e 10 

gabinetes. Alguns foram utilizados no 

atendimento de chamados, e estão registrados. 

Entretanto, a maior parte se encontra estocada 

no departamento. Vale salientar que a maior 

parte das peças foi gerenciada e distribuída pela 

DIRPLAD aos departamentos requisitantes. 

Como os termos de avaliação 

apresentados somam apenas R$ 

452.686,52, foi solicitada 

comprovação do armazenamento ou 

distribuição dos demais 

componentes, mas não foi 

apresentada. 

 

 

LD 23064003963201772 

Pregão 09/2017 

R$ 63.586,15 

 

Os suprimentos são utilizados exclusivamente 

para manutenção dos equipamentos existentes, 

não foram montadas novas máquinas com os 

suprimentos adquiridos. No entanto, não há um 

controle de aplicação destes materiais por parte 

da COGETI. A DIRPLAD analisará como se 

dará a adoção de tais controles junto à COGETI. 

Entende-se que os componentes 

devem ser armazenados no 

almoxarifado e distribuídos 

mediante requisição com registro 

do tombo do bem a ser incorporado, 

mas isso não ocorre. 

PB 23064003363201712 

Pregão 13/2017 

R$ 40.109,49 

Os itens adquiridos são todos consumíveis, 

utilizados para conserto e não para montagem 

de novas máquinas. Por questões de falta de 

espaço e de servidores no almoxarifado, os 

materiais de informática têm sido guardados no 

Dimasu e são utilizados nas demandas de 

manutenção e suporte dos equipamentos da 

UTFPR. 

Entende-se que os componentes 

devem ser armazenados no 

almoxarifado e distribuídos 

mediante requisição com registro 

do tombo do bem a ser incorporado, 

mas isso não ocorre. 

PG 23064.021464/2017-

67 Pregão 19/2016 

R$ 36.920,00 

 

Os produtos são armazenados na sala 3, com 

chave do almoxarifado, o código do produto já 

consta na planilha coluna “B”. 

 

 

Apresentou planilha com a 

indicação do nº dos termos de 

avaliação, tombos e saldo em 

estoque, este comprovado no 

Sistema de Almoxarifado. 

PG 23064006290201621 

Pregão SRP 90/2016 

R$ 197.213,74 

Idem item anterior 

 

Idem item anterior 

 

PG 23064003143201608 

Pregão SRP 17/2016 

R$ 301.848,00 

Idem item anterior 

 

Idem item anterior 

 

SH 23064014664201763 

Pregão 20/2017 

R$ 58.763,30 

 

Na planilha anexa está apresentado o nº de 

tombo dos conjuntos de bens incorporados ao 

patrimônio e o saldo armazenado no 

almoxarifado. 

 

Apresentou planilha com a 

indicação do nº dos termos de 

avaliação, tombos e saldo em 

estoque, este comprovado no 

Sistema de Almoxarifado. 

Fonte: Dirplad e Audin 
 

Para melhorar os controles internos, em 02 de maio de 2017, o Câmpus Cornélio Procópio sugeriu à 

Diretoria de Materiais e Patrimônio aumentar os caracteres do campo “observações” do formulário de 

requisição de material do almoxarifado, para indicar, por exemplo, o número do tombo do bem 

patrimonial que a peça está sendo substituída, mas o pedido ainda não foi atendido. 
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Solicitou-se ao Câmpus Ponta Grossa descrever a metodologia de controle dos periféricos de informática 

(material de consumo), desde o seu recebimento, para poder ser disseminado aos demais Câmpus, que 

segue:  

a) Ateste da nota pelo requisitante (COGETI) ou comissão caso o valor exceda R$ 80.000,00; 

b) Entrada no estoque de todos os componentes de informática; 

c) Fornecimento dos produtos através das requisições do almoxarifado (sempre com autorização e 

ciência da COGETI) – instituiu-se que nas requisições deverá constar o número do tombo do bem 

onde os componentes serão utilizados e, se forem equipamentos novos, serão avaliados e incorporados 

com a descrição de todas as peças utilizadas e com a soma dos valores; 

d) Se forem computadores já existentes no acervo patrimonial e a peça melhorar e otimizar o 

funcionamento, então o bem será baixado, reavaliado e reincorporado com nova descrição e valor 

atualizado; 

e) A Divisão de Patrimônio possui câmeras de vigilância interna e externa e somente os servidores 

lotados no Almoxarifado/Divisão de Patrimônio têm acesso à chave da sala 3; 

f) Todos os produtos são identificados com o código do SIORG para facilitar a entrega. 

 

Em relação ao processo nº 23070.008327/2016-77 ARP (carona), citado na tabela 2, foi solicitado ao 

Câmpus Curitiba informar se já tinham sidos instalados e, em caso afirmativo, em qual sede. O Câmpus 

informou que está aguardando a medição do material e da mão-de-obra necessária para instalação dos 

pontos no teto dos blocos L, M e N da sede Ecoville, onde os equipamentos serão instalados e pretende 

concluir a instalação em setembro/2018. 

 

Nesse sentido, para os procedimentos internos, o TCU editou a Portaria 6/2004, e estabeleceu que 

material de consumo armazenado em estoque de almoxarifado é considerado integrante do patrimônio do 

Tribunal. Também constituiu que materiais permanentes e materiais de consumo recebidos, mediante 

qualquer processo de aquisição, devem ser incorporados ao patrimônio do TCU antes de serem 

distribuídos às Unidades que irão utilizá-los. 

 

Na análise do Quadro anterior, é possível concluir que a situação constatada em 2016 está se repetindo 

nos Câmpus Curitiba, Londrina e Pato Branco e, em consequência, estão assumindo responsabilidades 

por eventuais descontroles e até desvios. As respostas são muito similares às apresentadas no ano de 

2016, ou seja, todos os componentes foram aplicados na manutenção, na atualização de equipamentos já 

existentes na Instituição e na formação de novos conjuntos. Ou seja, de pronto, não foram apresentados os 

registros da saída (como número do tombo em que o componente foi aplicado) de cada um dos 

componentes recebidos, seja consumo ou permanente. 

 

As constatações foram muito similares às recomendações do relatório de auditoria RA201611-01 

baixadas do Plano de Providências Permanente no exercício de 2017, porém, como as ocorrências 

repetiram-se, optou-se em fazer as seguintes recomendações.   

 

3.1.2.2. Recomendação 

 

Acolhendo as atribuições e responsabilidades estabelecidas no Regimento Interno dos Câmpus aos setores 

de Patrimônio, Almoxarifado e COGETIs, delinear procedimentos para que, independente da 

classificação contábil, toda movimentação de componentes de informática possa ser objeto de 

rastreamento. 

 

3.1.2.3. Manifestações dos gestores 

 

Câmpus Campo Mourão: Como sugestão acredito que seja melhor manter o estoque de materiais de TI 

de consumo no almoxarifado apenas dos itens que foram adquiridos que ultrapassarem o valor 80 mil 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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reais ou um valor menor a ser estipulado, pois acredito que o trabalho ficaria muito moroso e 

burocrático para cada item de consumo de baixo valor que for utilizado ex. Fusível, bateria, Hd, 

Memoria, placa de rede, placa mãe.  

Em Campo Mourão, os materiais de uso da COGETI não são controlados via almoxarifado, após a 

conferência/ateste, os servidores da COGETI retiram os itens e controlam internamente seu uso, 

conforme necessidade. Estamos verificando (DIRPLAD/COGETI/Almoxarifado), opções para 

aprimorarmos o procedimento em acordo com as sugestões da AUDIN. 

 

Câmpus Curitiba: Encaminhamos e-mails aos requisitantes informando que os mesmos deverão solicitar 

a avaliação dos kits junto a Comissão de Avaliação, conforme consta em anexo. Informamos ainda que 

algumas das peças solicitadas pelos requisitantes foram utilizadas para reposição de peças danificadas 

nos equipamentos. 

A COGETI do Câmpus Curitiba informou que a obra de ampliação dos pontos de conexão no teto dos 

blocos C, EF, IJ, L, M e N da Sede Ecoville foram concluídas em outubro/2018 por empresa contratada 

no processo 23064.032698/2018-11 e a implantação dos equipamentos foi realizada em novembro/2018.  

Além disso, 3 equipamentos foram utilizados na Sede Centro, no Bloco V3 que também não contava com 

o acesso Wireless satisfatório; 1 equipamento foi instalado na Sede Neoville em caráter de teste e 2 

equipamentos permanecem na COGETI-CT em estoque como peças sobressalentes para substituição de 

eventuais problemas (margem de 1 equipamento sobressalente para cada 60 instalados). 

 

Câmpus Santa Helena: Os periféricos de informática ficam armazenados no Almoxarifado e são 

entregues apenas para a COGETI ou para o curso de Ciência da Computação mediante a apresentação 

do tombo ao qual será inserido. 

 

Pró-reitoria de Planejamento e Administração: Atualmente, todos os itens adquiridos na UTFPR são 

objeto de registro, uma vez que para o seu pagamento é necessário ateste da nota fiscal e respectivo 

termo de conferência técnica, quando for o caso. Destaca-se que não são registrados no estoque do 

almoxarifado, mas no SIORG e, a partir de 2017, no SEI. Em todos os casos, com a obrigatoriedade da 

adoção do SIADS para o almoxarifado e patrimônio, não sabemos se haverá necessidade de alterarmos 

os procedimentos atuais de registro adotados, que no nosso entendimento estão adequados, inclusive com 

prestações de contas aprovadas pelos órgãos de controle.  

Ao almoxarife compete o controle do estoque do almoxarifado. Após requisitado, a responsabilidade não 

é mais sua. Neste sentido, o simples fato de os bens de consumo de TI ingressarem no estoque não irá 

solucionar o problema da destinação final. Se um determinado setor efetuar a compra de 40 memórias, 

por exemplo, o material ser registrado no estoque do almoxarifado e, na sequência, tiver sua totalidade 

ou grande parte requisitada, o processo em nada contribuiu para o controle de uso. 

Entendemos como de grande relevância a preocupação da AUDIN no controle da destinação final de 

bens de consumo de TI, porém, não concordamos que somente o registro no estoque do almoxarifado irá 

solucionar o problema. Ademais, antes de implementar tal solução é necessário verificar se todos os 

almoxarifados possuem espaço e condições de armazenagem adequados para atender a situação. Outro 

fato a ser considerado é que a UTFPR trabalha com orçamento descentralizado a nível de 

Departamentos e não há, atualmente, norma impedindo ou regulamentando as aquisições destes 

materiais. 

O que se observou nos casos apontados como adequados pela AUDIN é que o resultado efetivo se deu 

não no estoque do almoxarifado, mas sim em controles adicionais, tais como: número do tombo na 

requisição do almoxarifado, planilha com número de tombos, ... 

Assim, a PROPLAD sugere que esta situação seja levada para a DIRGTI para que avalie a possibilidade 

de regulamentar a situação (manutenção, upgrade, montagem, aquisição, formas de controle, etc.) e, 

após, possamos decidir sobre o registro de tais bens nos estoques dos almoxarifados. 
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3.1.2.4. Análise da Auditoria Interna 

 

A AUDIN recomenda o controle de entrada e saída dos componentes de informática. Os periféricos de 

informática para manutenção/substituição podem ser requisitados pela COGETI em lotes, deste que sejam 

registradas as peças substituídas em cada ordem de serviço, por exemplo. 

 

O Câmpus Curitiba confirmou que adquiriu e distribuiu kits aos departamentos, esses montaram 

equipamentos, mas não incorporaram ao patrimônio do Câmpus, o que leva manter a recomendação. 

 

Ainda, os controles internos precisam possibilitar o rastreamento da aplicação dos componentes de 

informática, o que não vem acontecendo com muitos Câmpus da UTFPR.  

 

 

3.1.3. Data Center (Hardware e Software), Garantia e Suporte Técnico 

 

3.1.3.1. Fato 

 

Para a avaliação da política, estrutura e segurança dos Data Center dos Câmpus, inicialmente, o 

DEINFRA fez um inventário dos componentes do Data Center nos Câmpus da UTFPR, apresentado no 

Gráfico 1.  

Gráfico 1: Componentes do Data Center nos Câmpus da UTFPR. 

 
Fonte: DEINFRA/DIRGTI 

 

Pela análise do Gráfico 1, é possível afirmar que os Câmpus, apesar de demonstrarem preocupação em 

possuir uma infraestrutura de TI para fornecer acesso à internet e disponibilizar aplicações locais, não 

possuem padrões de equipamentos e softwares, mesmo aqueles semelhantes em tamanho e com as 

mesmas atribuições. 

 

No próximo gráfico, foram apresentados os equipamentos que tem garantia em cada um dos Câmpus da 

UTFPR. 
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Gráfico 2: Equipamentos do Data Center com garantia em cada um dos Câmpus. 

 
Fonte: DEINFRA/DIRGTI 

 

Pela análise do Gráfico 2, conclui-se que a maioria dos equipamentos dos Câmpus não possuem contrato 

de garantia junto ao fabricante, estando desta forma sujeitos a riscos relativos a continuidade dos negócios 

e a necessidades de contratações emergenciais.  

 

No Gráfico a seguir, foi apresentado o número de equipamentos que compõem o Data Center nos Câmpus 

da UTFPR. 
 

Gráfico 3: Número de equipamentos que compõe o Data Center. 

 
Fonte: DEINFRA/DIRGTI 
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Pela análise do Gráfico 3, conclui-se que existem equipamentos com a mesma finalidade (iguais) e em 

quantidades diferentes nos Câmpus (mesmo naqueles semelhantes em tamanho e com as mesmas 

atribuições).   

 

Analisando os dados apresentados nos gráficos anteriormente descritos neste item do relatório, conclui-se 

que os Câmpus não possuem padrões de equipamentos e contratos, mesmo quando semelhantes em 

tamanho e tendo as mesmas atribuições. Os Data Center e Equipamentos não têm garantia de 

continuidade, que pode gerar risco de contratações emergenciais e há investimentos repetidos nos treze 

Câmpus com a aquisição de Storages e quadro de pessoal. 
  

Visando melhorar a qualidade, padronização e redução de custo a médio e longo prazo, a Diretoria de 

Gestão de Tecnologia da Informação construiu uma proposta de Hosting e Infraestrutura mínima. 

 

Considerando que um Data Center é um ambiente de alta complexidade, o qual possui elevado custo 

financeiro e humano para a administração e manutenção, recentemente a DIRGTI criou o Projeto Hosting 

que visa disponibilizar, por meio do compartilhamento de recursos computacionais (processamento, 

memória, disco e rede), parte da infraestrutura do Data Center para os Câmpus.  

 

O projeto Hosting possibilita aos Câmpus disponibilizar serviços de TI em um ambiente de alta 

qualidade, além de otimizar os recursos públicos, uma vez que reduz a necessidade de uma infraestrutura 

de TI complexa em cada Câmpus. 

 

O Hosting teve um investimento inicial de aproximadamente R$ 300.000,00. Em torno de R$ 23.000,00 

por Câmpus. Nos próximos cinco (5) anos, não existirão custos de manutenções extras, após esse tempo, 

haverá apenas extensões das garantias de duas máquinas servidoras (adquiridas para o projeto). Além das 

máquinas, foram adquiridos discos para aumentar a capacidade das unidades de armazenamento 

(storages) já existentes. Porém, isso não implica no aumento do valor da manutenção (foi apenas um 

upgrade nos equipamentos já existentes). Toda a infraestrutura restante (backup, segurança, etc.) utilizada 

é compartilhada com a infraestrutura já existente e mantida. 

 

Cabe ressaltar também que, se cada Câmpus fosse adquirir e manter estes recursos com a qualidade que 

mantemos, os custos seriam muito maiores. 

 

A DIRGTI constituiu um grupo de servidores para estabelecer a estrutura mínima dos Datacenter dos 

Câmpus, que além de diminuir gastos, irá aumentar a qualidade e criar um padrão entre os Câmpus (a 

qualidade da rede em Curitiba será a mesma que a de Guarapuava, por exemplo). Nesse trabalho da 

Comissão, é importante que sejam apresentados indicadores (segurança e custo). 
 

3.1.3.2. Recomendação 

 

Avaliar a utilização e efetividade do projeto HOSTING; implantar infraestrutura mínima nos Câmpus; 

criar normas e padrões que limitem os investimentos financeiros em recursos computacionais já 

disponibilizados pelo projeto HOSTING e pela infraestrutura mínima para os Câmpus.   

 

3.1.3.3. Manifestações dos gestores 

 

Câmpus Apucarana: O projeto hosting serve como um complemento ao datacenter do câmpus, porém 

não o substitui, pois as demandas são locais com necessidades de acesso locais não podendo depender 

de link de internet, alguns serviços como Servidor de Domínio, Arquivos, voip, espelhamento de imagens, 

boot remoto (linux), monitoramento de dispositivos/serviços, VPN,  e entre outros são serviço que 

necessariamente precisam estar instalados na rede local não podendo estar instalado remotamente e 
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dependente de link de internet, hoje nosso link está em utilização total em horários de pico, mesmo 

aumentando a velocidade ainda não seria possível a utilização exclusiva do projeto hosting. 
 

3.1.3.4. Análise da Auditoria Interna 

 

Relativo ao Datacenter, realmente existem algumas demandas locais, motivo de manter uma estrutura 

mínima em cada um dos Câmpus. 

 

 

3.1.4. Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software) 

 

3.1.4.1. Fato 

 

Para a realização das ações estatutárias, a DIRGTI e a COGETI dispõem de servidores concursados, 

ocupantes de cargos diversos, conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 3: Força de Trabalho DIRGTI e COGETI dos Câmpus 
Câmpus Tec. de Tecnologia 

da Informação 

Assistente em 

Administração 

Analista de Tec. 

da Informação 

Professor do 

Magistério Superior 

Total 

Apucarana 01 - 02 - 03 

Campo Mourão 01 - 02 - 03 

Cornélio Procópio 03 - 02 - 05 

Curitiba 03 - 02 - 05 

Dois Vizinhos 04 - 01 - 05 

Francisco Beltrão 01 - 01 - 02 

Guarapuava 01 - 01 - 02 

Londrina 03 - 01 - 04 

Medianeira 01 - 01 - 02 

Pato Branco 03 - 01 - 04 

Ponta Grossa 01 - 01 - 02 

Santa Helena 01 - 01 - 02 

Toledo 02 - 02 - 04 

Reitoria 06 01 16 01 24 

Total 31 01 34 01 67 

Fonte: Siorg 

 

 

Em uma análise superficial, é incompreensível entender porque apenas 47% dos Analistas de Tecnologia 

da Informação estão lotados na DIRGTI, uma vez que os sistemas institucionais são por ela 

desenvolvidos. As COGETI, que detém 53% dos Analistas, são responsáveis pela manutenção da rede, 

mas desenvolvem apenas sistemas locais, insignificantes em relação aos sistemas institucionais.  
 

Se considerar o demonstrativo total da força de trabalho por Câmpus, apresentado na Tabela 10.4.1-A do 

Relatório de Gestão de 2017, pg. 293, para a execução das ações estatutárias previstas em normativos, as 

COGETI dispõem de força de trabalho variante, conforme apresentado a seguir.  
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Gráfico 4: Relação de servidores lotados no Câmpus "÷" servidores lotados na COGETI e DIRGTI 
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Nota: Na Reitoria, considerou-se o nº de docentes e técnicos-administrativo total. 

 

Em um extremo estão os Câmpus Dois Vizinhos, Santa Helena e Toledo com um servidor lotado na 

COGETI para cada 44, 35 e 48, respectivamente, servidores lotados no Câmpus. No outro, aparece 

Curitiba, Reitoria, Ponta Grossa e Medianeira com um servidor lotado na COGETI para cada 205, 167, 

149 e 138, respectivamente, servidores lotados no Câmpus. 

 

A desproporcionalidade maior é no cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, onde Câmpus 

menores detêm mais servidores que os demais. Por exemplo, Dois Vizinhos (4) e Ponta Grossa (1). 
  

A titulação dos servidores lotados na DIRGTI e COGETI dos Câmpus é relevante e está demonstrada na 

tabela e no gráfico que seguem. 
 

Tabela 4: Titulação dos servidores lotados na DIRGTI e COGETI 
Câmpus Técnico Graduado Especialização Mestrado Doutorado Soma 

Apucarana   03   03 

Campo Mourão   02 01  03 

Cornélio Procópio  03  02  05 

Curitiba  01 03  01 05 

Dois Vizinhos   05   05 

Francisco Beltrão   01 01  02 

Guarapuava   02   02 

Londrina   03 01  04 

Medianeira 01  01   02 

Pato Branco   01 03  04 

Ponta Grossa   02   02 

Reitoria  02 14 07 01 24 

Santa Helena  01 01   02 

Toledo  01 02 01  04 

Soma 01 08 40 16 02 67 

Fonte: Siorg 
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Gráfico 5: Titulação dos servidores lotados na DIRGTI e COGETI (%) 
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Fonte: SIORG 

 

 

Prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação aos Câmpus é uma atribuição estatutária da 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.  

 

Nos Câmpus, cabe à Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação (COGETI) analisar, 

desenvolver e implantar projetos de sistemas de informação para atender às demandas locais. Esse 

desenvolvimento local de sistemas justifica-se quando há necessidade de atender alguma peculiaridade 

exclusiva de um (ou alguns) Câmpus, como por exemplo: pesquisa com animais, estacionamento, etc. 

 

As demandas de desenvolvimento de sistemas institucionais para todos os Câmpus são realizadas pela 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI). Elas são enviadas pelas Pró-Reitorias e 

Diretorias de Gestão - patrocinadores dos sistemas de informação da UTFPR. Estas demandas são 

priorizadas pelo Comitê de Gestão de TI, que tem a finalidade de auxiliar a Instituição na tomada de 

decisões relacionadas à Tecnologia da Informação (TI), com os seguintes objetivos:  

 

a) promover o alinhamento das ações de TI às diretrizes estratégicas da UTFPR;  

b) promover a priorização de projetos de TI para dar suporte às necessidades estratégicas de 

planejamento da UTFPR;  

c) implementar oportunidades de melhoria para que a Instituição se adapte a mudanças tecnológicas ou 

de gestão e a novas demandas operacionais. 

 

Por mais que as demandas de TI devam seguir o caminho acima especificado, algumas vezes o mesmo 

não ocorre ou ocorre de forma diversa. Diante de demandas locais, os próprios usuários desenvolvem 

sistemas e os entregam para as COGETI implementarem. Quando o sistema funciona no Câmpus, as 

COGETI o levam para a DIRGTI, pois necessitam de máquinas, backup e infraestrutura de sustentação 

adequada, que não existe nos Câmpus.  

 

Alguns sistemas são dirigidos a demandas específicas de alguns Câmpus e outros poderiam ser utilizados 

por todos os Câmpus, porém, embora úteis e facilitadores, nem sempre estão listados como prioridade 

pelo Comitê de Gestão de TI. Em geral, esses sistemas são muito pequenos, com poucas funcionalidades.  
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Isso mostra que seria mais interessante e produtivo inserir aquelas funcionalidades aos sistemas existentes 

do que tratá-las como novo sistema. Entretanto, como é mais fácil reescrevê-los dentro da estrutura 

integrada do que adaptá-los, criam-se sistemas.  

 

Para o sistema ser disponibilizado a todos os Câmpus, do ponto de vista técnico, é necessário um mínimo 

de compatibilidade entre estrutura e linguagem do sistema com os sistemas corporativos, o que 

geralmente não acontece. Além disso, a DIRGTI, com o número crescente de demandas, nem sempre 

pode parar alguma atividade já priorizada para atender algo não priorizado pelas áreas finalísticas ou 

apenas de uma área.  

 

Diante disso, procurou-se identificar se havia um inventário dos sistemas desenvolvidos pelas COGETI 

que vêm sendo utilizado apenas localmente. A DIRGTI informou que não dispunha do inventário, mas 

prontamente solicitou aos Câmpus o qual está apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 5: Levantamento de Sistemas Desenvolvidos pelos Câmpus 

Câmpus Sistema Descrição Demandante 
Data de 

Implantação 

AP Chamadas telefônicas Registro de ligações telefônicas  DESEG 
Não 

informado 

AP 
Controle de 

laboratórios 

Algumas funcionalidades dos laboratórios de 

informática (desligar máquinas, bloquear internet 

etc.) 

DIRGRAD 
Não 

informado 

CM 
Gerenciamento de 

Eventos 

Gerencia inscrições e submissão de documentos e 

trabalhos, com geração de boletos, mas sem 

integração bancaria, conferência manual de 

pagamentos. 

GERAL 

Em 

desenvolvim

ento 

CP 
Projetos de Pesquisa e 

Inovação 
Controla projetos de ensino e inovação 

PROGRAD e  

DIRGRAD 
01/08/18 

CP 
Sistemas de Apoio aos 

Câmpus da UTFPR 

Conjunto de sistemas unificados que têm como 

objetivo principal serem facilitadores para 

processos e atividades realizadas nos Câmpus. 

DIRGE-LD e 

DIRGE-CP 

LD 2008 e 

CP  2016 

CP 
Pré-inscrição em 

Especializações 

Sistema para pré-inscrição em Pós-Graduação 

Latu Sensu 
DIRPPG 2011 

CT 
Sistema de Estágios - 

Geral 

Concentra dados sobre contratos de estágio de 

todos Câmpus da UTFPR 
DIREC 2006 

CT 
Sistema de inscrição 

para evento 

Sistema usado para organizar dados de 

participantes em um evento, atualmente em uso 

para OBQ 

GABIR 2008 

DV SIGEU Sistema para reserva de ambientes DIRGRAD 2015 

FB Sistema de telefonia 
Sistema para gerenciamento de senhas telefônicas 

para servidores da instituição 
COGETI 2012 

FB Sistema de suporte Sistema de chamados 
COGETI, DESEG 

e DEMAP 
2014 

GP Controle de acesso 
Leitura do crachá, com opção de entrada ou saída. 

Guarda os logs em um banco de dados. 
GABIR 2017 

GP 

Controle de 

temperatura do 

Datacenter 

Controle de temperatura do Datacenter integrado 

ao Telegram 

COGETI 2016 

GP 
Toten de recados 

COGETI Toten de recados COGETI integrado ao Telegram 
COGETI 2016 

CP 
Sistemas de Apoio aos 

Câmpus da UTFPR 

Conjunto de sistemas unificados que têm como 

objetivo principal serem facilitadores para 

processos e atividades realizadas nos Câmpus. 

DIRGE-LD e 

DIRGE-CP 

LD 2008 e 

CP  2016 

CP 
Sistemas de Apoio aos 

Câmpus da UTFPR 

Conjunto de sistemas unificados que têm como 

objetivo principal serem facilitadores para 

processos e atividades realizadas nos Câmpus. 

DIRGE-LD e 

DIRGE-CP 

LD 2008 e 

CP  2016 
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LD 
Sistemas de Apoio aos 

Câmpus da UTFPR 

Conjunto de sistemas unificados que têm como 

objetivo principal serem facilitadores para 

processos e atividades realizadas nos Câmpus. 

DIRGE-LD e 

DIRGE-CP 

LD 2008 e 

CP  2016 

MD Página dos professores Página de professores para postagem de material DIRGRAD 2007 

MD Eventos Sistema de eventos local GABIR 2007 

MD Moodle local Cursos locais, Cursos oferecidos pela FUNTEF, 

PROPOF, formações diversas 
DIRGRAD 2005 

MD 
Cadastro para 

formatura 

Os alunos interessados em formatura fazem um 

cadastro 
GABIR 2009 

PB Estaciona Fácil 

Realiza o cadastro de quem pode acessar o 

estacionamento interno. Solicitação de adesivo 

para estacionamento 

DIRPLAD 2018 

PB Reserva de ambientes 
Reserva de ambientes de uso comum (ginásio, 

auditório, etc.) 
DIREC 2010 

PG Inscrições CALEM Sistema de inscrições nos exames de 

proficiência/suficiência do CALEM 
CALEM 2014 

PG SRLE Sistema de Reserva de Locais e Equipamentos - 

DAFIS 
DAFIS 2014 

PG Monitoria Sistema de Inscrições para o Programa de 

Monitoria 
DEPED 2014 

PG Inscrições Qualificação Sistema de Inscrições em Cursos de Qualificação DIREC 2014 

SH 
Não desenvolveu 

sistemas  - 
- - 

TD 
Não desenvolveu 

sistemas 
 - - - 

Fonte: COGETI dos Câmpus 

 

O problema encontrado em desenvolver sistemas locais pelos Câmpus está demonstrado a seguir:  

 

a) o desenvolvimento nos Câmpus acontece sem utilizar as informações do banco de dados institucional; 

b) os Câmpus utilizam linguagens diferentes, não compatíveis com as da DIRGTI;  

c) as demandas dos Câmpus não são prioridades para a Instituição (se fossem, estariam nas demandas da 

DIRGTI);  

d) algumas demandas atendem apenas a alguns Câmpus. 

 

Uma possível solução para o problema acima detectado seria a criação de uma estrutura que possibilitasse 

a Interoperabilidade de acesso às informações contidas na Base de Dados dos Sistemas Corporativos da 

UTFPR, sob a responsabilidade da DIRGTI, em tempo real ou sincronização diária. 

  

Para esclarecer mais sobre o assunto, a seguir pode ser visto como seria o desenvolvimento de sistemas 

dentro da UTFPR.  

 

a) Sistema local – demanda do Câmpus a sua COGETI. 

 

O sistema local seria desenvolvido quando há necessidade de informações (e sincronia) do banco de 

dados, mas não há integração com os sistemas corporativos. Ex.: Estacionamento de veículos.  

 

O acesso se daria por meio dos WebServices (estrutura montada pela DIRGTI (serviço) que exibe a 

informação do banco de dados, em tempo real, no sistema local). 

 

O desenvolvimento, armazenamento e banco de dados ficariam no Câmpus que solicitou o 

desenvolvimento do sistema, ou na área do Hosting (armazenamento no Datacenter da Reitoria) reservada 

para aquele Câmpus.  
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Caso solicitado pela COGETI, ferramentas e consultorias sobre o desenvolvimento seriam fornecidas. A 

manutenção ficaria sob a responsabilidade da equipe de desenvolvimento local. 

 

Este formato de desenvolvimento de sistema onera a DIRGTI, uma vez que ele se configura como mais 

um serviço. Assim, as equipes dos Câmpus passariam a ser clientes (consumidores de serviços) e não 

colaboradores. Entretanto, esta é a única forma de garantir a fidedignidade dos dados. 

 

Esse também é o caso dos aplicativos desenvolvidos por equipes experimentais da comunidade 

acadêmica, que além de necessitar a construção da estrutura de dados (aproximadamente 40% do 

sistema), também precisa da auditoria do código, que comumente apresenta falhas de segurança.  

 

Para melhor compreensão do tema, o desenvolvimento de sistemas locais pode ser comparado a uma 

“árvore”. O usuário tem conhecimento da estrutura aparente: suas folhas, seus frutos, suas 

funcionalidades, porém não consegue ver a estrutura exigida para sua sustentação (solo, raízes), que a 

mantém em funcionamento. 

 

b) Sistema institucional - demanda para todos os Câmpus – formato de Desenvolvimento Colaborativo. 

  

A DIRGTI propõe o projeto (no formato colaborativo) com as prioridades enviadas pelas pró-reitorias e 

diretorias de gestão. Diante disso, compõe-se a equipe multi-câmpus. Estabelecem-se os papéis de cada 

um e inicia-se o processo de desenvolvimento de software, conforme definido pela DIRGTI. 

 

O desenvolvimento, armazenamento e banco de dados serão responsabilidade da DIRGTI (Datacenter da 

Reitoria). A manutenção será atribuição da equipe de desenvolvimento, sob a responsabilidade da 

DIRGTI. Vale salientar que essas demandas devem ser priorizadas pelo Comitê Gestor de TI. 

 

Com a crescente demanda proveniente das ampliações e melhorias dos sistemas existentes e de novos 

sistemas, surge a necessidade de estabelecer critérios de priorização dessas demandas de sistemas novos e 

evolução dos sistemas existentes (apenas os sistemas novos são priorizados pelo Comitê), uma vez que a 

Diretoria de Gestão de TI não dispõe de recursos humanos para atender esse grande número e 

complexidade de demandas de sistemas. 

 

Por isso, a DIRGTI elaborou uma Proposta com a política de desenvolvimento colaborativo com as 

COGETI, na tentativa de padronizar o desenvolvimento e, assim, tornar úteis os sistemas desenvolvidos 

por elas a toda Instituição. 

 

Essa proposta deve ser avaliada na próxima reunião do Comitê Gestor de TI e entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

 

A modernização do processo de desenvolvimento de sistema focado na natureza colaborativa é uma boa 

prática para melhor utilizar a escassez de recursos humanos disponíveis na área de TI da UTFPR. Isso se 

os sistemas forem aprovados no Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e estiverem disponíveis para 

todos os Câmpus da UTFPR usufruírem. 

  

Entende-se que a DIRGTI deve participar, opinar e coordenar também o desenvolvimento de sistemas 

locais e colaborativos e, ainda, antes que o desenvolvimento seja iniciado, os diversos setores e Câmpus 

devem ser ouvidos para que o produto seja melhor aproveitado pelo maior número de Câmpus possível. 

 

3.1.4.2. Recomendação 

 

a) Que a DIRGTI acompanhe e opine sobre os sistemas em desenvolvimento com o objetivo de atender 

também a necessidade de outros Câmpus; 
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b) Que a DIRGTI acelere a implantação do projeto de desenvolvimento colaborativo e, quando possível, 

redimensione a lotação dos servidores lotados nas COGETI. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Na formalização dos processos de aquisições de suprimentos de informática, foram observadas falhas 

processuais em 32% dos processos analisados. As falhas referem-se à inexistência de três orçamentos 

válidos, à inexistência de Documento de Oficialização da Demanda, ao pagamento à vista sem garantia e 

sem justificativa, entre outras. 

 

Em relação ao controle, distribuição e incorporação de suprimentos de informática, foram apresentados 

problemas nos Câmpus Curitiba, Londrina e Pato Branco, ou seja, esses Câmpus precisam modular seus 

procedimentos para permitir o rastreamento dos componentes de informática.  

 

Vale ressaltar a metodologia de controle dos periféricos de informática (material de consumo) apresentada 

pelo Câmpus Ponta Grossa que pode ser disseminada aos demais Câmpus.  

 

Ainda, concluiu-se que os Câmpus não possuem padrões de equipamentos e contratos, mesmo quando 

semelhantes em tamanho e tendo as mesmas atribuições. Os Data Center e Equipamentos não têm 

garantia de continuidade, gerando risco de contratações emergenciais e há investimentos repetidos nos 

treze Câmpus com a aquisição de Storages e quadro de pessoal local. 

  

Visando melhorar a qualidade, padronização e redução de custo a médio e longo prazo, a Diretoria de 

Gestão de Tecnologia da Informação construiu uma proposta de Hosting e Infraestrutura mínima. Com a 

implementação dessa proposta, haverá melhor aproveitamento e segurança dos serviços oferecidos pela 

TI e, melhor, com redução de custos.  

 

Informação interessante é que a DIRGTI é a responsável pelo desenvolvimento de sistemas institucionais, 

porém detém menos de 50% da força de trabalho. Já as COGETIs, que detém 53% dos Analistas, é 

responsável pela manutenção da rede, mas desenvolvem apenas sistemas locais, insignificantes em 

relação aos sistemas institucionais.  

 

Visando melhorar os resultados de desenvolvimento de sistemas locais e colaborativos, a DIRGTI 

informou que passará a participar, opinar e coordenar também o desenvolvimento de sistemas locais e 

colaborativos e, ainda, antes que o desenvolvimento seja iniciado, os diversos setores e Câmpus devem 

ser ouvidos para que o produto seja melhor aproveitado pelo maior número de Câmpus possível. 

 

Propõe-se aos gestores públicos planejar as contratações de TI e evitar problemas já conhecidos, de 

maneira consistente e sustentável. 

 

 

É o relatório. 

 

Curitiba, 02 de outubro de 2018. 

 

 

Sadi Daronch 

Chefe da Auditoria Interna da UTFPR 
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