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eTC-72.989.15-5 

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP. 

Contratada: Engineering do Brasil S/A. 
Ratificação da Inexigibilidade de Licitação por: Resolução de 

Diretoria em 17-12-14. 

Autoridades que firmaram os Instrumentos: Manuelito Pereira 
Magalhães Júnior (Diretor de Gestão Corporativa) e Osvaldo Antonio 

Pazianotto (Superintendente de Tecnologia da Informação). 
Objeto: Fornecimento de licenças adicionais, serviços de suporte 

técnico e manutenção para suíte de softwares de gestão comercial 
Net@Suite em utilização na Sabesp. 

Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso I, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato 

celebrado em 30-12-14. Valor – R$16.925.000,00. Justificativas 
apresentadas em decorrência de assinaturas de prazo, nos termos do 

artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo 
Conselheiro Renato Martins Costa, publicadas no D.O.E. de  20-05-15 

e 20-02-16. 
Advogados: José Higasi (OAB/SP nº 152.032), Mieiko Sako 

Takamura (OAB/SP nº 187.939), Glaucia Maria Saqueti de Castro 

(OAB/SP nº 291.505) e Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (OAB/SP 
nº 154.720). 

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo 
Procuradores da Fazenda: Claudia Tavora Machado Viviani Nicolau 

e Denis Dela Vedova Gomes. 
Fiscalizada por:    GDF-3 – DSF-II. 

Fiscalização atual: GDF-7 - DSF-II.  
Sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas 

em sessão de 02-02-16. 
 

 
RELATÓRIO 

 
 

Em exame a contratação promovida mediante 

inexigibilidade licitatória, pela Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo - SABESP, com fundamento no artigo 25, inciso 
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I, da Lei Federal nº 8.666/931, tendo como objeto o fornecimento de 

licenças adicionais, serviços de suporte técnico e manutenção para 

suíte de softwares de gestão comercial. 

O referido ajuste foi celebrado com a empresa 

Engineering do Brasil S/A em 30/12/14, no valor de R$ 

16.925.000,00. 

A equipe da 3ª Diretoria de Fiscalização não 

vislumbrou a ocorrência de óbices e concluiu pela regularidade do 

contrato e da precedente inexigibilidade de licitação. 

Em face da ausência de objeções pelos órgãos 

instrutivos, a douta PFE propugnou pelo diferimento da matéria. 

Por sua vez, o digníssimo Ministério Público de 

Contas aventou possível inadequação dos preços que serviram de 

balizamento para referida avença, posto que baseados em 

contratações anteriores da própria Administração, sendo que em 

sobredita comparação teria sido identificada possível disparidade de 

valores. 

                                    
1 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: (...) I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que 

se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 
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Assessoria Técnica e Chefia de ATJ também 

tiveram por insubsistentes os parâmetros escolhidos e propuseram a 

notificação dos interessados. 

Os responsáveis foram devidamente notificados, 

tendo a SABESP ofertado a defesa contida no evento nº 49. 

Alegou que o contrato em exame seria relativo ao 

fornecimento de licenças de uso de software acrescidas de trabalhos 

de suporte, ao passo que o valor considerado pelo d. MPC estaria 

vinculado à manutenção de produtos anteriormente adquiridos pela 

Origem. 

Esclareceu que a SABESP outrora havia celebrado 

2 (duas) contratações, sendo destinada à prestação de serviços a 

avença constituída sob nº 21372/14, ao passo que o ajuste nº 

48763/12 tivera como objeto aquisições passíveis de correlação com 

o objeto em análise. 

Explanou que, para efetuar a comparação de 

preços, excluíra do último valor contratado itens de manutenção 

equivalentes a percentuais situados entre 18% e 22%, resultando a 

quantia atinente à licença de uso de software, a qual se encontraria 

abaixo das cotações anteriormente ofertadas, corrigidas pelo IPC-

FIPE. 
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Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e d. PFE 

acolheram as justificativas apresentadas e opinaram pelo beneplácito 

desta E. Corte. 

Por outro lado, d. Ministério Público de Contas e 

SDG rejeitaram as alegações ofertadas e se pronunciaram pela 

irregularidade da matéria. 

Sob a ótica do Digníssimo MPC, a defesa 

apresentada não lograra explicar com precisão o motivo das 

variações em exame. 

Já sob o ponto de vista de SDG, a exclusão de 

percentual de serviços sobre a licença de software não constituiria 

procedimento hábil para apurar o valor a ser comparado com as 

contratações anteriores. 

Arrazoou que, no presente caso, o meio adequado 

de mensuração seria o confronto do objeto contratado com 

fornecimentos de mesma natureza realizados pela contratada perante 

outros órgãos públicos. 

Acatou, contudo, as alegações acerca da 

pertinência da inexigibilidade licitatória adotada na presente 

contratação, posto que, diante da existência de Sistema já 
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contratado, se mostraria plausível que as novas licenças adquiridas 

fossem com ele compatíveis. 

Cumpre mencionar que, submetido a julgamento, 

o processo foi retirado de pauta na Sessão desta E. Primeira Câmara 

de 2/2/16, em virtude de apontamentos oferecidos pelo Digníssimo 

Ministério Público de Contas. 

Sob a ótica do d. MPC, por guardar correlação com 

ajuste anteriormente celebrado, o instrumento adequado para 

instituição de referido acréscimo seria o aditivo contratual, ao invés 

da celebração de nova avença. 

Verberou, especificamente, as aquisições da 

licença denominada “mobile”, destinada a usuários que não se 

encontrariam nas instalações da SABESP. 

Considerou que na avença original teriam sido 

adquiridas 3.875 (três mil, oitocentos e setenta e cinco) licenças 

dessa natureza, ao passo que na contratação em análise restaria 

incluído o fornecimento de mais 4.123 (quatro mil, cento e vinte e 

três) licenças, ou seja, a majoração seria de aproximadamente 

106%. 

Enfatizou a representatividade, no ajuste em 

exame, do valor de mencionado item, o qual perfaria o importe de 
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12.647.000,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e sete mil reais), 

frente ao montante contratual de 16.925.000,00 (dezesseis milhões, 

novecentos e vinte e cinco mil reais). 

Questionou, dessa maneira, o fundamento da 

inexigibilidade licitatória, lastreado na exclusividade da empresa 

contratada para o fornecimento de softwares compatíveis com o 

sistema de gestão comercial implementado pela SABESP. 

Mediante Deliberação, esta E. Primeira Câmara 

converteu o julgamento em diligência para que a Origem explicitasse 

as circunstâncias nas quais a celebração do ajuste teria se dado. 

Para tanto, os responsáveis foram devidamente 

notificados mediante despacho, tendo a SABESP comparecido aos 

autos e ofertado a documentação contida nos Eventos 102, 111 e 

131, ao passo que a contratada apresentou defesa no Evento 114. 

Sustentou a SABESP a exclusividade da contratada 

para execução do objeto. 

Arrazoou que, se porventura tais licenças fossem 

incluídas no contrato de maior amplitude, não haveria possibilidade 

financeira para acréscimos naquela avença, igualmente importantes 

no desenvolvimento dos Sistemas mantidos pela SABESP. 
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Explicou que o Projeto “SiiS – Sistema Integrado 

de Informações da SABESP”, de maior abrangência, compreenderia 

os produtos “SAP”, concernentes aos macroprocessos 

administrativos, financeiros e gerenciais e “Net@Suite”, destinados às 

operações comerciais. 

Discorreu que esse último produto estaria sob 

exclusividade da empresa contratada, única autorizada a realizar 

melhorias contínuas em referido software. 

Ou seja, nesse cenário, as avenças envolveriam 

objetos diferenciados, motivo pelo qual não se poderia cogitar da 

existência de aditamento da primeira contratação, de maneira que 

inexistira divisão do Sistema em partes, mas sua complementação 

visando ao devido aperfeiçoamento das operações. 

Esclareceu que firmara 2 (dois) ajustes 

complementares perante a empresa contratada, sendo um deles 

destinado à prestação de serviços e outro direcionado à aquisição de 

licenças de utilização, se tratando esse último da avença em exame. 

Justificou que as aquisições decorreram do 

aumento efetivo do número de usuários de tal funcionalidade, diante 

da ampliação dos trabalhos de medição nas Unidades de Negócio da 

SABESP, as quais até então não contariam com sobredita automação, 
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consistente no dispositivo denominado “mobile”, utilizado 

diretamente junto aos clientes da Estatal. 

Salientou que a inexistência de pesquisa de preços 

perante outras empresas decorrera da exclusividade da fornecedora, 

a qual oferecera declaração garantindo que as quantias fixadas 

seriam similares a outras por ela praticadas. 

Asseverou que promovera atualização dos valores 

constantes no contrato nº 48.763/12, assinado anteriormente 

perante a própria SABESP, tomando por base a variação do índice 

IPC-FIPE, obtendo a quantia de R$ 15.587.374,42, ao passo que na 

presente contratação a SABESP desembolsara o valor de R$ 

14.634.899,00 considerando apenas as licenças, excluindo os 

serviços de manutenção no importe de R$ 2.290.101,00, os quais, 

somados, perfariam a quantia ajustada, de R$ 16.925.000,00. 

Ponderou que o certame que originara o contrato 

nº 48.763/12 teria contado com a participação de 4 (quatro) 

licitantes. 

Disse que a SABESP teria contratado consultoria 

especializada, a qual mencionara em seu parecer que “O custo da 

manutenção e suporte de software normalmente varia de 18% a 22% 

do preço da licença do software”. 
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Também afiançou ter comparado os valores das 

licenças fornecidas pela contratada com aqueles praticados por outro 

fornecedor, obtendo menor preço. 

Já a empresa contratada explanou ter 

customizado, no fornecimento inicial, o software anteriormente 

existente, com vistas a atender às especificidades demandadas pela 

SABESP, situação que não lhe retiraria os direitos de comercialização 

do produto, em regime de exclusividade, conforme comprovara o 

certificado expedido pela ABES – Associação Brasileira das Empresas 

de Software. 

Considerou que referida exclusividade se daria 

apenas em relação à contratada, não se estendendo às demais 

participantes do Consórcio Águas Claras, vencedor do certame 

destinado à celebração do primeiro ajuste, constituído para o 

desenvolvimento de objeto de maior abrangência. 

Enfatizou que a avença anterior fora celebrada 

pela quantia de R$ 144.899.985,52, de maneira que, se porventura 

fosse considerado como acréscimo o valor da presente contratação, a 

variação seria de apenas 11,68%, posto que o ajuste em análise 

perfaria o importe de R$ 16.925.000,00.  
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Desse modo, para verificação do atendimento aos 

limites legais aplicáveis, seria impertinente considerar apenas os 

quantitativos de licenças de software acrescidas no Sistema, sem se 

ater ao montante efetivamente envolvido. 

Salientou que não fora utilizado o aditamento 

contratual apenas por uma questão de titularidade do negócio, visto 

que, nesse caso, a remuneração pelo desenvolvimento do Sistema 

seria atribuída a todos os membros do Consórcio, conforme ajuste 

entre eles celebrado, ao passo que o fornecimento do produto 

supracitado constituiria direito exclusivo da empresa que o 

comercializara, não detendo as outras consorciadas legitimidade para 

figurar na referida relação negocial. 

Assessoria Técnica e d. PFE acolheram as 

justificativas apresentadas e opinaram pela regularidade da matéria. 

Já o Digníssimo MPC se pronunciou pela 

reprovação dos atos em exame, reiterando o parecer que outrora 

havia externado. 

SDG, por sua vez, acolheu as justificativas 

apresentadas pela SABESP, tanto no que se refere à possibilidade da 

contratação mediante inexigibilidade licitatória quanto em relação às 
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justificativas de preços que atestassem a economicidade atribuída ao 

ajuste. 

Considerou que a presente inexigibilidade jamais 

poderia fazer parte de outra contratação de maior abrangência, até 

porque já teriam se passado mais de 20 (vinte) meses entre as datas 

de celebração das 2 (duas) avenças, não se podendo consignar 

qualquer defeito no planejamento inicial promovido pela Companhia 

Estadual, com vistas à possível majoração artificial de objeto mais 

amplo. 

Sob sua ótica, também restaria devidamente 

caracterizada a exclusividade da empresa designada para o 

fornecimento do software almejado pela Administração, único que 

poderia atender às necessidades do sistema por ela posto em 

operação, não podendo correr eventuais riscos de inadequação do 

produto, dada a importância atribuída às suas funcionalidades. 

Relativamente à pesquisa de valores, reconheceu 

eventual desatualização relativa aos parâmetros indicados pela 

Companhia Estadual; todavia, tantas seriam as fontes pesquisadas 

que o zelo da Administração restaria devidamente configurado. 
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Destacou que a SABESP tomara o cuidado de 

pesquisar até mesmo os preços internacionais oferecidos pela 

contratada. 

Ressaltou o dinâmico ambiente de negócios no 

qual estariam inseridas as atividades relacionadas à informática, 

resultando constantes variações nos valores dos itens disponibilizados 

ao mercado. 

Salientou que a comparação com produtos 

fornecidos por outras empresas do ramo também poderia servir de 

subsídio ao balizamento dos preços contratados. 

É o relatório. 

DA 
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VOTO 
 

 
De início, reputo cabível o enquadramento do 

presente ajuste na situação de inexigibilidade licitatória, porquanto, 

embora o conjunto de itens do Projeto “SiiS” tivesse sido licitado, 

uma vez desenvolvido tal Sistema, justifica-se a utilização a posteriori 

de componentes individuais que melhor atendam ao seu 

funcionamento. 

Com efeito, o fornecimento de licença de software 

acabou por se distanciar da aquisição do referido Sistema como um 

todo, afastando o panorama de continuidade da mesma contratação. 

Nesse diapasão, conquanto a contratada fizesse 

parte do desenvolvimento do Projeto “SiiS”, sua atuação ocorrera 

como participante de Consórcio, de maneira que eventual aditamento 

contratual a ser promovido pela Origem envolveria todas as empresas 

que o compusessem. 

De fato, não foi o caso, posto que a aquisição 

tratada nos presentes autos se circunscreveu ao fornecimento de 

único produto, sendo que somente uma das consorciadas detinha 

condições de fornecê-lo, de maneira exclusiva. 

Sob outro prisma, observo que a Administração 

não se encontra adstrita à promoção de alterações contratuais, 
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detendo a prerrogativa de realizar novo certame destinado à 

aquisição de produtos complementares, o qual apenas deixara de ser 

levado a efeito em virtude da impossibilidade de sua concretização, 

porquanto configurada situação de exclusividade do fornecedor 

envolvido. 

Do mesmo modo, no tocante aos preços 

pesquisados, vejo que os pareceres exarados por SDG e pela Unidade 

Especializada de ATJ vieram consignar sua adequação. 

Como bem mencionaram referidos Órgãos 

Técnicos, eventual desatualização dos valores anteriormente 

avençados acabou suprimida pelo contexto de amplitude com a qual 

fora realizada sobredita pesquisa, promovida mediante comparação 

de ofertas de outros fornecedores do ramo, bem como pela apuração 

dos preços internacionais praticados pela empresa contratada. 

Nesse contexto, acolhendo as manifestações de 

ATJ, d. PFE e SDG, voto pela regularidade do processo de 

inexigibilidade de licitação e do contrato celebrado em 

30/12/14 entre a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo - SABESP e Engineering do Brasil S/A. 

 

 
JOSUÉ ROMERO 

Substituto de Conselheiro 


