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RELATÓRIO TÉCNICO Nº. 03/2014 

 

Ref.: Plano Anual de Auditoria – PAA 2014 

Assunto: Auditoria Conjunta Efetuada entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre – TJ/AC, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo Senhor Presidente, 

 

 

 

Em atenção ao cronograma de auditorias conjuntas, enviado pelo Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, por intermédio do Parecer nº. 1/2013 – SCI/ Presi/ CNJ e ao planejamento desta unidade, disposto no 

Plano Anual de Auditoria – PAA 2014, apresentamos o Relatório Técnico de Auditoria, na área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, com vistas a verificar o cumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, das 

diretrizes estabelecidas na Resolução nº. 182/2013 do CNJ. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Plano Anual de Auditoria - PAA, exercício 2014, previamente aprovado pelo 

Presidente desta Corte de Justiça e, mediante a determinação da realização de auditorias conjuntas com o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na área de Tecnologia de Informação e Comunicação, deu-se início a este 

trabalho. 

O objetivo delimitado no Programa de Auditoria do próprio CNJ é “realizar Ação Coordenada de 

Auditoria, na área de Tecnologia de Informação, aprovada pelo Plenário do CNJ, na sessão de 17/12/2013, 

conforme Processo de Acompanhamento de Decisão nº. 000.7535-53.2013.2.00.000”, a fim de verificar se os 

Tribunais estão cumprindo a implantação das diretrizes estabelecidas na Resolução nº. 182/2013. 

Esta Resolução dispõe sobre as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da 

Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). 

Essa área de Tecnologia da Informação e Comunicação se revela de suma importância, para que haja 

um bom e eficaz desempenho dos gestores públicos, quando no desempenho de suas atribuições, como também 

se ressalta a necessidade da realização de auditorias, tornando-se, cada vez mais frequente, o seu estudo e a sua 

aplicabilidade, a fim de satisfazer seus objetivos estratégicos e para atender as necessidades do negócio em que 

atuam. 

No setor público o foco não pode ser diferente, os gestores devem visar o aprimoramento, a reciclagem, 

a agilidade e a economicidade de suas ações. A Administração Pública deve se pautar, primeiramente, em um 

bom planejamento, sendo que, as fases subsequentes se apresentarão como uma mera consequência deste 

planejamento pensado anteriormente. 

O trabalho foi desenvolvido na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no período de 30 de 

junho a 23 de julho de 2014, e os exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao 

serviço público e à área de gestão de TI. 

O objetivo foi emitir opinião acerca do desempenho da área auditada, através da análise da TI, visando 

solucionar problemas, advindos pelo não cumprimento da Resolução nº. 182/2013, emanada do CNJ. 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão de nossos trabalhos. Os procedimentos 

para execução dos exames de auditoria foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da unidade 

auditada e abrangeram suas áreas de atuação. 

Nesse ínterim, o CNJ, para efeito de padronização, definiu as questões de auditoria a serem 

examinadas por todos os Tribunais de Justiça, participantes da auditoria conjunta, através do fornecimento de um 

programa de auditoria, conforme segue: 
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Questões de Auditoria: 

1. O Tribunal possui plano de contratações em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC), e o PDTIC está em harmonia com o Planejamento 

Estratégico Institucional (PEI) e Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PETIC)? 

2. Foi elaborado Documento de Oficialização de Demanda para cada demanda? 

3. A equipe de Planejamento de Contratação elaborou os Estudos Preliminares em cada 

contratação, bem como o Projeto Básico ou Termo de Referência? 

4. Foi elaborado o documento de Análise de Viabilidade da Contratação? 

5. Foi elaborado o documento de Sustentação do Contrato? 

6. Foi elaborado o documento de Estratégia para a Contratação? 

7. Foi elaborado Documento de Análise de Riscos? 

8. O Projeto Básico ou Termo de Referência foi elaborado, no mínimo, com as observâncias das 

exigências do § 3º, do art. 18 da Resolução CNJ nº. 182/2013? 

 

2. UNIDADES ENVOLVIDAS 

 

 Diretoria de Logística – DILOG 

 Diretoria de Gestão Estratégica – DIGES; 

 Diretoria de Finanças e Custos – DIFIC; 

 Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC; 

 Seção de Licitações e Contratos – SELIC. 

 

3. LEGISLAÇÃO ATINENTE À MATÉRIA 

 

  Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

 Resolução CNJ nº. 182, de 17 de outubro de 2013. 

 

4. ANÁLISE 

 

A análise será realizada em 5 (cinco) processos, conforme tabela abaixo: 
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Nº. PROCESSO: OBJETO: MODALIDADE: CONTRATADA: VALOR: 

  

  

  

11..  

  

  

  

00000000114499--

0077..22001144..88..0011..00000000 

MMaannuutteennççããoo  ee  SSuuppoorrttee  

TTééccnniiccoo  ee  sseerrvviiççooss  aaddiicciioonnaaiiss,,  

ssoobb  ddeemmaannddaa  ddoo  ssooffttwwaarree  

SSIIGGEEMM  RRHH  ––  SSiisstteemmaa  

IInntteeggrraaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  

HHuummaannooss  ee  FFoollhhaa  ddee  

PPaaggaammeennttoo,,  aa  ffiimm  ddee  mmaanntteerr  

eemm  pplleennoo  ffuunncciioonnaammeennttoo  aa  

ggeessttããoo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  eemm  

eessppeecciiaall  aa  ggeessttããoo  ddee  

ppeessssooaass..  

  

 
 
 
 

 
INEXIGIBILIDADE 

 

 

 

WIZ SYSTEMS 

  

  

  

RR$$  224488..668811,,2288 

  

  

  

22..  

  

  

  

00000000222211--

9911..22001144..88..0011..00000000 

AAqquuiissiiççããoo  ddee  ffeerrrraammeennttaa  ddee  

ppuubblliiccaaççããoo  ddee  aattooss  ooffiicciiaaiiss  ddoo  

TTJJAACC  vviiaa  IInntteerrnneett//IInnttrraanneett,,  

ccoomm  ggaarraannttiiaa  mmíínniimmaa  ddee  1122  

((ddoozzee))  mmeesseess,,  ccoomm  sseerrvviiççoo  ddee  

iinnssttaallaaççããoo,,  ccoonnffiigguurraaççããoo,,  

iimmppllaannttaaççããoo,,  ttrreeiinnaammeennttoo,,  

mmiiggrraaççããoo,,  cceessssããoo  ddee  uussoo  

ddeeffiinniittiivvoo  ((ccóóddiiggooss  ffoonntteess))  ee  

ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddee  kknnooww--hhooww..  

 
 

 
 

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 

11/2014 

 
 

 
 

I9 SOLUÇÕES 
DO BRASIL 

 

 

 

R$ 250.000,00 

  

  

  

33..  

  

  

00110000442277--

1166..22001144..88..0011..00000000 

O objeto do presente contrato 
é o fornecimento de 
componentes visando a 
expansão da solução de 
armazenamento (storage), 
marca Hitachi, modelo 
AMS2500, de propriedade do 
Tribunal. 

 
 
 
 

ADESÃO À ATA 
DE REGISTRO 

DE PREÇOS - MG 

 
 
 
 

HITACHI 
DATA SYSTEMS 

 

 

 

R$ 310.439,37 

  

  

  

44..  

  

00000022662266--

3377..22001133..88..0011..00000000 
 

Manutenção corretiva e 
preventiva, com substituição 
de componentes 
deteriorados, bem como 
telessuporte SW, para o 
equipamento Storage IBM. 

 
 

INEXIGIBILIDADE 

 

IBM Brasil 

 

R$ 128.260,08 

  

  

55..  

  

  

00000022558855--

7700..22001133..88..0011..00000000 

Manutenção corretiva e 
preventiva, com substituição 
de componentes, para os 
equipamentos AMS2500 e 
dois switches Cisco, Storage 
doada ao Tribunal de Justiça 
pelo CNJ. 

 
 
 
 

INEXIGIBILIDADE 

 
 
 

HITACHI 
DATA SYSTEMS 

 

 

R$ 86.400,00 

 

4.1. PLANO DE CONTRATAÇÃO X PDTIC X PEI X PETIC 

 

O Plano de Contratações está definido no art. 2º, XXI, da Resolução nº. 182/2013 do CNJ, conforme se 

expõe: 

Art. 2º. Para fins desta Resolução, considera-se: 
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XXI – Plano de Contratações de STIC: conjunto de contratações de Solução de Tecnologia 
da Informação e Comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão. 
 

Da referida Resolução nº. 182/2013 do CNJ se extrai que no Capítulo III, do art. 6º ao art. 11º, este 

normativo trata do “Plano e Planejamento das Contratações”, estabelecendo as diretrizes que devem ser 

seguidas pelos gestores públicos, em harmonia, tanto da área fim, quanto da área meio. 

Art. 6º As contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com 
o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do órgão, alinhados com o 
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. 
 
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior 
ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em 
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de 
modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos 
planejamentos do órgão e de TIC. 
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até o dia 30 (trinta) de 
novembro de cada ano à autoridade competente do órgão que deliberará sobre as ações e 
os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a serem realizados. 
§ 2º O Plano de Contratações de STIC deverá ser revisado periodicamente e 
compreender as novas contratações pretendidas. (grifo nosso) 

 
Em relação aos requisitos essenciais que devem constar no Plano de Contratações, o § 4º do art. 7º, 

bem delimita: 

§ 4º O Plano de Contratações de STIC deverá conter, no mínimo: 
I – indicação das unidades demandantes por Solução de Tecnologia da Informação e 
Comunicação para o ano vindouro; 
II – prazos de entrega dos Estudos Preliminares da STIC e dos Projetos Básicos ou 
Termos de Referência de cada uma das contratações pretendidas; 
III – indicação da fonte de recurso de acordo com a proposta orçamentária do órgão. (grifo 
nosso) 
 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 

com a avaliação dos processos e documentos pertinentes, detectou os seguintes achados: 

ACHADOS: 

1. No Plano de Contratações não consta a indicação da fonte de recursos. 

2. As unidades demandantes e os prazos para os Estudos Preliminares, Projeto Básico ou Termo de 

Referência constam no Plano de Contratações, mas para outras contratações, que não estão entre os 

processos, objeto desta auditoria nem acompanham as denominadas “renovações”. 

3. Há processos em que no Plano de Contratações figuram como uma “renovação”, para o ano de 2014, 

porém foram realizadas novas contratações, sem a observância dos requisitos elencados no art. 7º, §4º da 

Resolução CNJ nº. 182/2013. 

4. Há processo que não está previsto no Plano de Contratação – ano 2014. 
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4.2. PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO X ESTUDOS PRELIMINARES 

 

Nas palavras de Sord e Weisch apud Gerson Gomes da Silva, em seu artigo “Planejamento Estratégico 

na Administração Pública”: 

O principal benefício do planejamento é o estabelecimento de um futuro curso de ação que 
promova a coordenação dos recursos internos dá organização com seus desafios 
políticos e externos. O processo de planejamento integra as funções da organização com 
seus recursos voltados para a finalidade de alcançar seus objetivos (Sord e Weisch, 
1964:13).(grifo nosso) 

 
Desta forma, enunciam os artigos 8º e 12º, da Resolução CNJ nº. 182/2014: 

Art. 8º. O planejamento das contratações de Solução de Tecnologia da Informação e 
Comunicação deverá ser composto por duas fases: 
I – elaboração dos Estudos Preliminares da STIC; e 
II – elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência. 
Art. 12. A execução da fase de Elaboração dos Estudos Preliminares da STIC é 
obrigatória independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de: 

I – inexigibilidade; 
II – dispensa de licitação ou licitação dispensada; 
III – criação ou adesão à ata de registro de preços; 
IV – contratações com uso de recursos financeiros de organismos 

internacionais; e 
V – termos de cooperação, convênios e documentos afins com uso de 

recursos financeiros de instituições nacionais. 
§ 1º Os Estudos Preliminares da STIC deverão contemplar as seguintes etapas: 

I – Análise de Viabilidade da Contratação (art. 14, I ao V); 
II – Sustentação do Contrato (art. 15, I ao IV); 
III – Estratégia para a Contratação (art.16, I ao VII) e 
IV – Análise de Riscos (art. 17, I ao V). 
 

Nos capítulos IV (Da elaboração dos Estudos Preliminares de STIC) da Resolução CNJ, em apreço, 

verificam-se todos os parâmetros fornecidos pelo Conselho, visando padronizar e melhorar a qualidade das 

contratações de STIC. Percebe-se a quantidade de detalhes que as áreas envolvidas (solicitante, TIC e 

Administrativa) devem se ater, durante todo o processo de contratação. 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 

com a avaliação dos processos e documentos pertinentes, detectou os seguintes achados: 

ACHADOS: 

1. Observou-se que os processos não atenderam ao quesito “Documento de Oficialização da Demanda - 

DOD”, conforme determina o art. 12, § 5º, I a III, da Resolução CNJ nº. 182/2013, constando somente a 

solicitação de abertura de processo licitatório, por parte do Diretor de Tecnologia da Informação, sendo 

que, as informações pormenorizadas, foram enviadas através do Termo de Referência, acostado ao pedido. 

2. Não foi feita a indicação do Integrante Técnico pela Área de TIC (art. 12, § 6º, da Resolução CNJ nº. 

182/2013), mas somente a menção, no Termo de Referência, do fiscal a ser designado pela Administração 

para a fiscalização dos serviços. 
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3. Há processos em que a solicitação constante no DOD está prevista no Plano de Contratações; por sua vez, 

há processos em que essa previsão não foi feita, mas foi submetido à apreciação da autoridade 

competente. 

4. Não foi feita a indicação do Integrante Administrativo para a composição da Equipe de Planejamento da 

Contratação, de acordo com o art. 12, § 7º, III, da Resolução CNJ nº. 182/2013. 

5. Não foi instituída a Equipe de Planejamento da Contratação, de acordo com o art. 12, § 7º, IV, da Resolução 

CNJ nº. 182/2013. 

6. Não foram cumpridas as determinações do art. 14, 15, 16 e 17 e incisos da Resolução CNJ nº. 182/2013, 

quanto aos requisitos necessários e essenciais ao Documento de Análise e Viabilidade da Contratação; ao 

Documento de Sustentação do Contrato; ao Documento de Estratégia da Contratação; ao Documento de 

Análise de Riscos, apesar de alguns dos requisitos constarem em alguns Termos de Referência.  

Não foi apresentada justificativa pela não elaboração. 

7. Não foram feitos “Planos de Trabalho”, nos casos de terceirização, consoante estabelece o art. 9º, da 

Resolução CNJ nº. 182/2013. 

8. Como não foram feitos os Estudos Técnicos Preliminares, não há que se falar em encaminhamento à área 

demandante. 

9. Não observância das competências de cada integrante da equipe de contratação, conforme a Resolução 

CNJ nº. 182/2013. 

 

4.3. TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO 

 
É na Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 8.666/93 que encontramos a real definição de 

Projeto Básico: 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; 
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e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados. 
 

No Decreto nº. 3.555/2000, que disciplina sobre o Pregão - Lei nº. 10.520/2000, trata em seu art. 8º e 

incisos, da definição do Termo de Referência: 

Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização 
do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência; 
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 
de suprimento e o prazo de execução do contrato. (grifo nosso) 
 

A elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência vem disciplinada no Capítulo V, da Resolução 

CNJ nº. 182/2013, especificamente, em seu art. 18, o qual trata sobre todos os detalhes que devem conter o 

Projeto Básico ou Termo de Referência, in verbis: 

Art. 18. As contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 
deverão ser precedidas de encaminhamento do Projeto Básico ou Termo de Referência, 
pela Área Demandante, em consonância com os Estudos Preliminares da STIC elaborados 
pela Equipe de Planejamento da Contratação, conforme estabelecido no art. 12 desta 
Resolução. 
§ 1º O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter os elementos necessários, 
suficientes e com detalhamento e precisão adequados para caracterizar o objeto, 
vedadas as especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. 
§ 2º (in omissis) 
§ 3º O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter os seguintes elementos 
mínimos: 
I – a definição do objeto com a descrição sucinta, precisa, clara e suficiente do que se 
pretende contratar; 
II – a fundamentação da contratação dispondo, entre outros elementos pertinentes, 
sobre: 
“a)” a “m)” (in omissis); 
III – a especificação técnica detalhada do objeto necessária para gerar os resultados 
pretendidos com a contratação, contendo os seguintes elementos mínimos: 
a) o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma como será executado e 

gerido desde o início até o seu encerramento, propondo a descrição: 
I a XI – (in omissis); 
IV – os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou serviços a 
serem entregues; e 
V – a proposta de modelos (templates) a serem utilizados na contratação. (grifo nosso) 

 
Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 

com a avaliação dos processos e documentos pertinentes, detectou os seguintes achados: 

ACHADOS: 

1. Há processos de inexigibilidade que não apresentam o Termo de Referência ou Projeto Básico. 
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2. Ausência de alinhamento entre o Projeto Básico ou Termo de Referência e os Estudos Preliminares. 

3. Ausência de Elementos Obrigatórios no Projeto Básico ou Termo de Referência, conforme dispõe o art. 18, 

§ 3º e incisos, da Resolução CNJ nº. 182/2014. Alguns desses elementos até se encontram no documento 

em análise, porém em outros tópicos, não seguindo a disposição da Resolução. 

 

5. RECOMENDAÇÕES  

5.1 Recomenda-se que sejam incluídos no Plano de Contratações, a indicação 

das unidades demandantes, os prazos para os Estudos Preliminares, Projeto 

Básico ou Termo de Referência e a fonte de recursos pertinente, conforme 

determina o art. 7º, § 4º,I, II e III, da Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.2 Recomenda-se que sejam incluídas no Plano de Contratações, as 

contratações “não previstas”, como também aquelas contratações, previstas 

como “renovação”, mas com as devidas adequações, de forma a se enquadrar no 

que dispõe os incisos I a III, do § 4º e § 2º, art. 7º, da Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.3 Recomenda-se ao setor solicitante que proceda à elaboração do Documento 

de Oficialização da Demanda – DOD, nos moldes do que determina o art. 12, § 5º, I 

a III, da Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.4 Recomenda-se que seja feita a indicação do Integrante Técnico pela Área de 

TIC, conforme ditames do art. 12, § 6º, da Resolução CNJ nº. 182/2013, quando da 

elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares de STIC; 

5.5 Recomenda-se que todas as contratações, referentes ao exercício seguinte, 

sejam previstas no Plano de Contratações, como também que àquelas não 

previstas no Plano anterior, sejam acrescidas, observando-se os parâmetros da 

Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.6 Recomenda-se à indicação do Integrante Administrativo para a composição 

da Equipe de Planejamento da Contratação, de acordo com o art. 12, § 7º, III, da 

Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.7 Recomenda-se que seja instituída a Equipe de Planejamento da Contratação, 

atentando para as competências de seus integrantes, de acordo com o art. 12, § 7º, 

IV, da Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.8 Recomenda-se que sejam cumpridas as determinações do art. 14, 15, 16 e 17 

e incisos da Resolução CNJ nº. 182/2013, quanto aos requisitos necessários e 

essenciais aos Documentos de Análise e Viabilidade da Contratação; de 

Sustentação do Contrato; de Estratégia da Contratação; e de Análise de Riscos; 
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5.9 Recomenda-se que sejam elaborados os “Planos de Trabalho”, nos casos de 

terceirização, consoante estabelece o art. 9º, da Resolução CNJ nº. 182/2013; 

5.10 Recomenda-se que toda a documentação relativa ao Estudo Técnico 

Preliminar, bem como o Projeto Básico ou Termo de Referência sejam 

submetidos à área demandante, consoante rege o art. 13, § 1º, da citada Resolução 

CNJ; 

5.11 Recomenda-se ao setor competente que proceda à elaboração do Projeto 

Básico ou Termo de Referência, conforme o caso, em consonância com os 

Estudos Preliminares de STIC (artigos 12, § 1º c/c artigos 14 a 17 da Resolução 

CNJ nº. 182/2013), como também de acordo com todos os seus elementos 

obrigatórios, conforme disposição do art. 18 da Resolução CNJ nº. 182/2013.  
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6. CONCLUSÃO 

  

Este trabalho conjunto teve como base, precipuamente, a análise e a verificação dos ditames impostos 

pela sua Resolução nº. 182/2013, que “dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da 

Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ)”.  

Dessa forma, tendo sido abordados os tópicos necessários à realização desta Auditoria, consoante as 

questões de auditoria enviadas a este Tribunal de Justiça, tudo em conformidade com o disposto no Plano Anual 

de Auditoria, exercício 2014, e com a legislação pertinente, submete-se o presente relatório à Presidência, para 

que tenha ciência dos pontos considerados relevantes pela Assessoria de Controle Interno, bem como das 

recomendações propostas, a fim de que tenham subsídios para tomar as medidas que achar pertinentes. 

Posteriormente, solicito que as medidas que venham ser tomadas, com relação as recomendações 

efetuadas, sejam comunicadas à Assessoria de Controle Interno, para que possamos fazer o monitoramento das 

implementações, conforme dispõe a Portaria  nº.1.459/2013, de 23 de julho de 2013 e do Manual de Normas e 

Procedimentos também desta Unidade. 

  

Rio Branco – AC, 23 de julho de 2014. 

 

 

 
Rodrigo Roesler 

Assessor de Controle Interno 
 

 
 


