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GABINETE DO CONSELHEIRO 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
(11) 3292-3531 (11) 3292-3368 - gcseb@tce.sp.gov .br  

 

02-03-21          SEB 

============================================================ 
21 TC-014359.989.19-1 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

– DER. 
Contratada: Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda. 

Objeto: Fornecimento de direito de uso dos softwares, com suporte técnico 

especializado e capacitação técnica. 
Responsável pela Ratificação da Inexigibilidade de Licitação e pelos 

Instrumentos: Raphael do Amaral Campos Junior (Superintendente). 
Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso I, da Lei Federal 

nº 8.666/93). Contrato de 26-10-18. Valor – R$1.309.998,18. 
Procurador da Fazenda: Luis Claudio Manfio. 

============================================================ 

22 TC-015788.989.19-2 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

– DER. 
Contratada: Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda. 
Objeto: Fornecimento de direito de uso dos softwares, com suporte técnico 

especializado e capacitação técnica. 
Responsáveis: Raphael do Amaral Campos Junior (Superintendente) e 

Marcelo Cury (Gestor do Contrato). 
Em Julgamento: Acompanhamento da Execução Contratual. 
Procurador da Fazenda: Luis Claudio Manfio. 

============================================================ 
 

EMENTA: CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

DIREITO DE USO DE SOFTWARE. FORNECEDOR EXCLUSIVO. 

OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JUSTIFICATIVAS 

ACEITÁVEIS. PREÇOS RAZOÁVEIS. ECONOMICIDADE. 

REGULARIDADE. EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO. 

 

 

1. RELATÓRIO 

1.1 Em exame o Contrato nº 20.293-9 (evento 1.17), de 26-10-18, 

celebrado entre o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP e a empresa PARS PRODUTOS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., tendo por objeto o fornecimento de 

direito de uso dos softwares autodesk architecture engineering construction 

collection ic new multi-user 2 Yr subscription, com suporte técnico 
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especializado e capacitação técnica, pelo prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) 

meses, contados da data de início dos serviços (05-11-18), no valor                               

de R$ 1.309.998,18 (um milhão, trezentos e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e 

dezoito centavos)
 1. 

 Também em análise o acompanhamento da execução 

contratual (TC-015788.989.19). 

1.2 Houve contratação direta entre as partes, fundada em 

inexigibilidade de licitação2, nos termos do artigo 25, inciso I,                                         

da Lei nº 8.666/93 (evento 1.12). 

1.3 As partes foram cientificadas da sua remessa a este Tribunal para 

fins de instrução e julgamento, bem como notificadas para acompanhar todos 

os atos da tramitação processual por meio de publicações no Diário Oficial do 

Estado (evento 1.20). 

1.4 Na instrução dos autos, a Fiscalização (evento 15.2) não constatou 

irregularidades que pudessem comprometer a inexigibilidade de licitação nem o 

contrato. 

Quanto ao acompanhamento da execução                                       

contratual (eventos 13, 27 e 38 do TC-015788.989.19), anotou a efetiva entrega dos 

bens pactuados em consonância com as especificações da avença e a 

realização de capacitação técnica de funcionários do DER/SP.  

1.6 A Procuradoria da Fazenda do Estado (eventos 19.1                               

do TC-014359.989.19 e 43.1 do TC-015788.989.19) manifestou-se pela regularidade de 

toda matéria. 

                                                 

1  “CLÁUSULA OITAVA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 O valor total estimado do presente contrato é de R$ 1.309.998,18 (um milhão, trezentos e nove mil, novecentos e 
noventa e oito reais de dezoito centavos), sendo que o valor de R$ 436.666,06 (quatrocentos e trinta e seis mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos), onerará o sub elemento econômico nº 26.122.1605.6092.0000 

004001001 339088 para este exercício, e o valor de 873.332,12 (oitocentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e 
dois reais e doze centavos) onerará o exercício de 2019.  
 PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 O contrato será celebrado com duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 05/novembro/2018.” 

 
2  Processo nº 0020/2018/SQA/DA. 
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1.7 O Ministério Público de Contas (eventos 21.1 do TC-014359.989.19 e 

45.1 do TC-015788.989.19) obteve vista dos autos e certificou que os processos 

não foram selecionados para manifestação, nos termos do disposto no Ato 

Normativo nº 006/2014 – PGC (DOE de 08-02-14). 

 É o relatório. 

 

2. VOTO 

2.1  A instrução processual revela que sobre os atos em análise não 

recaiu qualquer mácula capaz de comprometer a sua regularidade, indicando 

que toda a matéria se encontra em condições de receber a aprovação deste 

Tribunal. 

2.2  A inexigibilidade do procedimento licitatório e a razão da escolha 

do fornecedor foram satisfatoriamente justificadas, em conformidade com o 

artigo 25, inciso I, e artigo 26, caput, e parágrafo único, todos                                  

da Lei nº 8.666/93.  

  Demonstrou-se que a contratação do produto em tela era 

imprescindível para a atualização das licenças de software em uso pela 

Administração e que se encontravam tecnologicamente defasadas e 

incompatíveis com os sistemas operacionais utilizados. A atualização seria 

relevante, ainda, para incorporar nova metodologia de desenvolvimento e 

gestão de projetos de engenharia e integrar os recursos disponíveis com outras 

esferas de governo, para aprimoramento dos trabalhos do DER/SP, em prol do 

princípio da eficiência administrativa. 

  Depreendo dos autos também, que a empresa contratada era a 

detentora exclusiva dos direitos de comercialização do software em questão no 

país (eventos 1.8 e 1.9), tornando inviável a competição entre potenciais 

fornecedores, não havendo alternativa à contratação direta. 
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  Embora tal fato não tenha possibilitado a realização de uma 

pesquisa de preços entre outras empresas do ramo, a Administração 

demonstrou a compatibilidade entre os valores propostos pela fornecedora ao 

DER/SP e aqueles contratados por alguns Municípios, denotando 

economicidade na contratação efetivada. 

  Demais requisitos legais imprescindíveis à celebração do ajuste 

foram observados, a saber, anexação de parecer jurídico (evento 1.13), reserva 

de recursos orçamentários (evento 1.11) e a autorização da autoridade 

competente (evento 1.15). 

O contrato foi formalizado com as cláusulas necessárias 

delineadas no artigo 55 da Lei nº 8.666/93 e seu extrato tempestivamente 

publicado no DOE (evento 1.18). 

2.3 Além disso, nenhum ato desabonador foi verificado na execução 

da avença, não se vislumbrando descumprimento de dispositivos legais e 

contratuais. 

 A Fiscalização confirmou a entrega dos softwares contratados 

dentro do prazo de execução determinado no ajuste – 3 (três) meses, conforme 

cláusula segunda
3 -, devidamente atestada pela Administração.  

 Quanto à capacitação dos servidores do DER/SP, embora tenha 

sido inicialmente apontado um pequeno atraso em sua execução, a falha foi 

                                                 

3  CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
 A entrega dos bens objeto deste contrato deve ser feita na CIP Coordenadoria de Tecnologia e Informação, sito à 
Avenida do Estado, nº 777 — 4º Andar — Sala 4118 - Ponte Pequena, na cidade de São Paulo — Capital, correndo 

por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.  
 PARÁGRAFO PRIMEIRO  

 Os bens (direito de uso dos softw ares) deverão ser entregues em 03 (três) meses, a contar a partir da data de 
início dos serviços 05/novembro/2018, a serem desenvolvidos conforme abaixo: 
 

Serviços a serem entregues Período 

 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 

Instalação de Licenças “AEC Industry Collection”     

Capacitação Corpo Técnico DER/SP    
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corrigida dentro da vigência contratual, não restando pendências entre as 

partes. 

2.4 Diante do exposto, acompanho a Procuradoria da Fazenda do 

Estado e voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação e do Contrato nº 

20.293-9, bem como pela legalidade dos atos ordenadores das respectivas 

despesas. 

 Voto, ainda, pelo conhecimento da execução contratual. 

 

Sala das Sessões, 02 de março de 2021. 

 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

CONSELHEIRO 
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