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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Conselheiro-Substituto Antonio Carlos dos Santos 

Segunda Câmara 

Sessão: 29/6/2021 

 
45 TC-022353.989.19-7 - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 
Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 
Contratada(s): Unisys Brasil Ltda. 
Objeto: Prestação de serviços especializados de licenciamento do ambiente mainframe - 
Unisys Dorado, incluindo suporte de hardware e serviço de recuperação de desastres. 
Ratificação da Inexigibilidade de Licitação por: Resolução de Diretoria em 21-08-19. 
Responsável(is) pelo(s) Instrumento(s): Adriano Candido Stringhini (Diretor) e Kan 
Wakabayashi (Superintendente). 
Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 30, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16). 
Contrato de 12-09-19. Valor – R$49.929.555,00. 
Advogado(s): Mieiko Sako Takamura (OAB/SP nº 187.939) 
Procurador(es) da Fazenda: Denis Dela Vedova Gomes. 
Fiscalizada por: GDF-7. 
Fiscalização atual: GDF-9. 
 
46 TC-022463.989.20-2 - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 
Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 
Contratada(s): Unisys Brasil Ltda. 
Objeto: Prestação de serviços especializados de licenciamento do ambiente mainframe - 
Unisys Dorado, incluindo suporte de hardware e serviço de recuperação de desastres. 
Responsável(is): Adriano Candido Stringhini (Diretor) e Kan Wakabayashi (Superintendente). 
Em Julgamento: Termo Aditivo de 29-06-20. 
Advogado(s): Mieiko Sako Takamura (OAB/SP nº 187.939). 
Procurador(es) da Fazenda: Denis Dela Vedova Gomes. 
Fiscalizada por: GDF-7. 
Fiscalização atual: GDF-9. 

 

EMENTA: CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ARTIGO 30, I, DA LEI 

FEDERAL Nº 13.303/2016. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS. 

ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE. TERMO ADITIVO. ACRÉSCIMO. 

REGULAR. 

 

Relatório 

 Em exame, a inexigibilidade de licitação, o contrato e o termo 

aditivo, celebrados entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo - SABESP e a empresa Unisys do Brasil Ltda., para a 

realização de serviços de licenciamento do ambiente mainframe Unisys 
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Dorado, incluindo suporte de hardware e serviço de recuperação de 

desastres.  

 O contrato em exame, de 12/9/2019, previu a execução dos 

serviços por 20 meses, pelo valor de R$ 49.929.555,00. 

 A execução contratual, que está sendo acompanhada por meio do 

TC-22977.989.19-3, será examinada oportunamente. 

 Fundamentaram a contratação direta o artigo 30, I, da Lei Federal 

nº 13303/20161 e o artigo 38, I, do Regulamento de Compras da SABESP2. 

 Segundo consta das justificativas para a contratação, o 

processamento de dados comerciais da SABESP é feito em ambientes 

computacionais e softwares contratados e mantidos pela Unisys Brasil LTDA. 

“Os equipamentos que compõem o ambiente corporativo da Sabesp, 

conectados ao servidor proprietário Mainframe - Unisys Dorado, são 

interligados e, portanto, devem ser compatíveis, de forma a garantir a 

integração entre os processadores, periféricos e rede de comunicação. Da 

mesma forma no site de contingência utilizado para recuperação de desastre, 

na Ponte Pequena, os equipamentos e softwares obedecem aos padrões do 

ambiente computacional instalado no datacenter em Pinheiros, com 

equipamentos e componentes do mesmo fornecedor, bem como os programas 

de computador (softwares).” 

 Ainda, foi juntado o atestado de exclusividade emitido pela 

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação – 

ASSESPRO. 

 

1 “Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: 
I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo (...)” 
2 “Art. 38 A impossibilidade de promover a competição caracteriza inviabilidade de licitação, devendo ser realizada a 
contratação direta, devidamente justificada pela unidade interessada, especialmente para: 
I. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo.” 
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 No tocante ao preço praticado, este foi considerado compatível 

com os valores praticados pela empresa junto a outras entidades públicas. 

 Em 29/6/2020, foi celebrado termo aditivo, com o objetivo de 

acrescer serviços no valor de R$ 8.651.327,26, equivalentes a 17,33% do valor 

inicial. 

 A justificativa para o acréscimo foi a reprogramação do 

cronograma de implantação da nova solução comercial Net@Suite, que 

substituirá o sistema vigente, Plataforma Unisys. O aumento da quantidade de 

MPIS3 foi necessário para garantir a continuidade do faturamento e da emissão 

das notas de consumo e o atendimento aos clientes da Sabesp. 

 A Fiscalização e a PFE não realizaram apontamentos de 

irregularidades sobre a matéria. 

 Foi concedido ao MPC o direito de vista dos autos. 

 É o relatório. 

bccs 

 

3 Milhões de instruções por segundo 
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Voto 
TC-022353.989.19-7 
TC-022463.989.20-2  
  
 
 A matéria comporta juízo de regularidade. 

 Constam do processo de contratação justificativas técnicas 

suficientes para a contratação direta, necessária para garantir a 

compatibilidade e a integração dos equipamentos da contratante.  

 Ainda, ficou comprovado que a empresa contratada possui 

exclusividade para a realização dos serviços em tela, restando caracterizada a 

hipótese prevista no inciso I do artigo 30 da Lei Federal nº 13303/2016. 

 Também, foi atendido o disposto nos incisos II e III do §3º do 

artigo 30 da Lei Federal nº 13303/2016, que exigem, no caso de contratações 

diretas, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. 

 O valor pactuado foi considerado compatível com o praticado pela 

mesma empresa junto a outros órgãos da administração pública. 

 Quanto ao termo aditivo, além de serem aceitáveis as 

justificativas técnicas apresentadas, o acréscimo está dentro do patamar 

previsto no §1º do artigo 81 da Lei Federal nº 13303/2016. 

  Diante do exposto, voto pela regularidade da inexigibilidade de 

licitação, do contrato e do termo aditivo e pela legalidade das decorrentes 

despesas. 


