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1. RELATÓRIO 

 

Trata-se a presente peça, da análise de contraditório em sede do processo de inspeção 

realizado pela 5ª DFAE junto à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Piauí – 

SEED-PI no intento de analisar a regularidade do processo administrativo Nº 006205/2016 

(inexigibilidade nº 009/2016), cujo objeto é a “Contratação de Licença de uso de sistema 

especialista em combate à evasão escolar, para monitoramento eletrônico de alunos, com uso 

de tecnologia mobile, incluindo os serviços de implantação, manutenção, treinamento e 

fornecimento de cartões identificados de controle de acesso eletrônico”. 

O procedimento especificamente solicitado e analisado que deu origem ao relatório 

de inspeção aposto à peça nº7 foi o seguinte:  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0006205/2016. 

ORGÃO INTERESSADO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – 

SEED. 

OBJETO: Contratação de Licença de uso de sistema especialista em 

combate à evasão escolar, para monitoramento eletrônico de alunos, com 
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uso de tecnologia mobile, incluindo os serviços de implantação, 

manutenção, treinamento e fornecimento de cartões identificados de 

controle de acesso eletrônico, conforme detalhamento, especificação e 

quantificação, contidos no Termo de Referência. 

OPÇAO TECNICA OU JURIDICA PRELIMINAR SOBRE O 

PROCEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 009/2016, ex vi do Ad. 25, 

I, da Lei n°8.666/1993. 

VALOR PREVISTO: R$ 5.330.046,00,00 (cinco milhões, trezentos e trinta 

mil e quarenta e seis reais). 

CONTRATADA: MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA – EPP, 

CNPJ 11.455.066/0001-92. 

 

Devidamente citados neste TC/013080/2016, os responsáveis, Sra. Rejane Ribeiro de 

Sousa Dias, Sr. David Amaral Avelino e Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves, apresentaram, 

respectivamente, suas defesas de forma tempestiva (Peças 29, 30 e 45), conforme consta na 

certidão da Diretoria Processual (Peças 28 e 45), e o responsável Sr. Devaldo Rocha Pereira 

não apresentou sua defesa, conforme consta na certidão da Diretoria Processual (Peça 28), 

após o que, foram os autos reencaminhados a esta 5ª DFAE e, posteriormente, 

reencaminhados à Diretoria de Informática (despacho às peças 40 e 52) para. 

De início, deve-se ressaltar que os princípios da ampla defesa e do contraditório 

assegurados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal/88, emergem como essenciais e 

indispensáveis à validade e à legitimidade dos julgamentos realizados pelo Poder Público, 

tanto na esfera judicial como na administrativa. 

Nesse contexto, tais princípios têm incidência direta e inarredável nos processos de 

controle instaurados pelos Tribunais de Contas, que devem cientificar os jurisdicionados e 

todos aqueles que possam ser afetados pelo exercício de seu mister constitucional e legal, 

concedendo-lhes oportunidade de se manifestarem e apresentarem argumentos que 

contribuam para um deslinde processual, com vistas a não comprometer a efetividade das 

decisões de controle externo. 

É o suficiente a relatar. 
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2. ANÁLISE TÉCNICA: 

2.1.  Inexigibilidade de licitação insuficientemente comprovada – Violação ao 

art. 25 da Lei nº 8.666/1993. 

Achado: 

O Relatório de Inspeção (peça nº 7) apontou a não comprovação nos autos do 

processo das condições para contratação por inexigibilidade de acordo com os limites 

estabelecidos pelo art. 25 da Lei nº 8.666/1993, pois não teria sido verificada nos autos 

justificativa consistente que caracterizasse a inviabilidade de competição. 

 

Defesa da Srª Rejane Ribeiro Sousa Dias (Secretária da SEED) e do Sr. David 

Amaral Avelino (Diretor da DTIC/ATI): 

 

Alegam as defesas ser o software MobiEduca.Me singular no mercado, visto que é 

voltado exclusivamente à redução da evasão escolar com combate ao bullying e à violência na 

escola, possuindo módulo de interação com o Conselho Tutelar. 

Afirmam que a carta de exclusividade da Associação Brasileira de Empresas de 

Software (ABES) demonstra que o programa de computador "MobiEduca.Me" é o único 

existente com as plataformas de combate ao bullying e à violência escolar e de interação com 

o Conselho Tutelar. 

Afirmam que os softwares listados pela Divisão Técnica ("EDU3"; "F10"; 

"WPensar" e "i-Educar") não possuem as funcionalidades de combate ao bullying e à 

violência escolar e de interação com o Conselho Tutelar. 

Afirma que a Equipe Técnica não desconstituiu a singularidade dos citados módulos, 

pois não indicou outra empresa com os mesmos serviços disponíveis. 

Afirmam que alguns usuários do sistema MobiEduca.Me utilizam os módulos de 

"combate ao bullying" e do "conselho tutelar" (páginas 15/16, 19/20, 29/30, 56/57, 65/66, 

83/84, 97/98, 103/104, 119/120, 123/124 e 145/146 - peça 6). 

 
Da defesa do Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves (responsável pela empresa 

MobileWeb Tecnologias e Sistemas Ltda –EPP): 
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Cumpre salientar que a defesa do Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves não apresentou 

suas razões de forma segmentada, de acordo com cada item do relatório de inspeção, dessa 

forma, aqui encontram-se os principais pontos trazidos no relatório de defesa que relacionam-

se com o item 2.1 do relatório de inspeção. 

Alega que o Relatório de Auditoria não fez análise detalhada da solução, que não 

houve apreciação da proposta apresentada, que não houve apreciação das certidões da ABES 

e da ASSESPRO, que não considerou que a solução contratada disponibiliza toda a 

infraestrutura de hardware e cartões de identificação, inclusive a manutenção dos mesmos, 

troca de equipamentos, suporte técnico, call center e demais recursos embarcados na solução 

MobiEduca.Me. 

Discorda que no processo de contratação a SEDUC deveria ter realizado análise e 

comparação com outras soluções, posto que não existem soluções similares no mercado,  já 

que essa singularidade está comprovada nas Certidões da ABES. 

Refuta que os softwares citados no Relatório de Auditoria como possíveis similares 

(Edu3, da Criativasoft; F10 da empresa F10; WPensar, da empresa Grupo Pensar; e i-Educar, 

gratuito e disponibilizado pelo Governo Federal) sejam capazes de atender as necessidades da 

SEDUC, posto que os 3 primeiros são voltados pro ensino particular e não para o público, e, 

portanto, o envio de SMS que os mesmos possuem são apenas para cobranças, o que não se 

aplica ao uso público, bem como o combate a evasão escolar não é foco para escolas 

particulares; e que o quarto software, de domínio público, não faz menção ao combate a 

evasão escolar; ao envio de SMS; que é totalmente on-line e por isso não chegaria nas escolas 

da zona rural por exigir internet em todas as escolas; que não há módulo off-line com 

sincronização para a secretaria; que não é integrado com operadoras para envio de mensagens. 

A defesa faz um comparativo entre o software contratado e os 4 softwares citados no 

Relatório de Auditoria, no qual alega que os referidos 4 softwares apresentam as seguintes 

desvantagens:  

 não disponibiliza módulo voltado ao combate à evasão escolar e ao bullying;  

 não disponibiliza módulo de sala de aula para professores com envio de SMS 

personalizados;  

 não disponibiliza envio automático de SMS para o Conselho Tutelar; 

 não informa se o envio de SMS é ilimitado;  
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 não disponibiliza os Cartões de Identificação para todos os alunos;  

 não disponibiliza Câmera para tirar foto dos alunos; 

 não disponibiliza equipamento para controle de acesso à escola;  

 não disponibiliza Material Gráfico de identificação e sinalização do projeto 

junto aos pais e à comunidade;  

 não disponibiliza Call Center de apoio Técnico/Pedagógico.  

 não informa se há acompanhamento diário de técnicos junto às escolas;  

 não informa se existe “Módulo Web e Desktop para uso off-line sem 

necessidade de internet”;  

 não menciona se há registro do software no INPI;  

 não disponibiliza número de acesso como Central de Recebimentos de 

informações de bullying nas escolas.  

 

Alega que o próprio TCE/PI contratou empresa para fornecimento de software por 

meio de inexigibilidade de licitação baseando-se ser essa empresa fornecedora exclusiva, e 

que, portanto, trata-se de caso idêntico ao ora debatido. 

Alega que, baseado no Parecer CONJUR/MTE/N°354/2008, Processo n° 

46178.000048/2008-52, a AGU posicionou-se no sentido de existirem provas suficientes 

quanto a singularidade do objeto contratado bastando para isto a certidão da ABES. 

Quanto ao Módulo Anti-bullying, alega a empresa que houve um equívoco dos 

auditores ao afirmarem que tal módulo é um formulário simples para envio de SMS; que as 

carteiras de identificação do aluno possuem em seu verso o número da central de recebimento 

de denúncias (86-98813-1211); que no kit de materiais distribuído às escolas possui cartazes e 

folhas de sala, entre outros, sobre o tema “Anti-bullying”, para afixação em pátios e/ou salas 

de aula; que o referido módulo recebe as notificações enviadas, por alunos ou qualquer outra 

pessoa, ao número da central de atendimento acima mencionado, e que o gestor pode ali 

mesmo responder ao notificante. 

Quanto ao Módulo Conselho Tutelar, alega a empresa que o sistema “faz envios 

automáticos de informações dos indicadores de faltas dos alunos diretamente para todos os 

atores envolvidos na educação, entra(sic) eles: diretores, professores, conselho escolar e e(sic) 

conselho tutelar, com base em estudos pedagogicos(sic)"; que “os conselhos tutelares ainda 
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enfrentam muitos desafios para uma completa integração com o ambiente escolar e garantir o 

direitos das criançãs(sic) e adolescentes”; que o referido módulo não é mero enviador de 

mensagens aos Conselhos Tutelares, pois há “inteligência computacional” incluída na 

solução, pois o sistema analisa indicadores (dispostos em leis de educação) já pré-cadastrados 

no sistema e decide o quê e quando enviar esses alertas. 

 

 

Da Análise técnico-jurídica: 

O ponto principal a se esclarecer é a existência ou não de SOLUÇÃO SIMILAR no 

mercado à escolhida pela SEDUC - O MOBIEDUCA.me, que tem como objetivo principal, 

diminuir a evasão escolar por meio de alerta aos pais, ao Conselho Tutelar e mecanismos e 

políticas de combate ao Bullying.  

O Estado deve objetivar fazer mais com menos recursos, baseando-se no princípio da 

eficiência (art. 37, caput) previsto na Constituição Federal de 1988. Sendo assim, a 

inviabilidade de competição, requisito fundamental para que haja inexigibilidade, deve ser 

exaurida. É imprescindível que conste nos autos dos processos administrativos a justificativa 

para a inexigibilidade de licitação, acompanhadas dos elementos necessários que a 

caracterize, principalmente a comprovação do requisito legal da inviabilidade de 

competição. Nesse mesmo sentido vem se manifestando o TCU, em que não basta haver 

exclusividade de produtor, empresa ou representante, mas também que INEXISTA 

PRODUTO SIMILAR capaz de atender as necessidades do serviço, não podendo constar nos 

autos apenas como ato pro forma.  

No Termo de Referência (Peça 3, fls. 7 a 21), há uma definição do objeto com uma 

descrição que o classifica como um “modelo singular”, todavia, não há nenhum tipo de 

comparação ou aferição com outras alternativas disponíveis no mercado. Da forma como 

retratado nas justificativas técnicas para a contratação, aparenta tratar-se de serviço da área de 

informática extremamente inovador no que se refere à interação com pais e responsáveis 

através de SMS (sigla de “Short Message Service”, que em tradução livre para o português 

significa “Serviço de Mensagens Curtas” e refere-se a  serviço utilizado para o envio de 

mensagens de texto curtos através de telefones celulares e  smartphones).  
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Ocorre que, existem outras soluções disponíveis no mercado às quais poderiam 

prudentemente ter sido objeto de análise por parte da SEDUC. No Relatório foram elencadas 

algumas ferramentas capazes de envio de SMS, tais como: “EDU3”; “F10” e “WPensar”.  

Foi apontado também  o “i-Educar”, gratuito, disponibilizado pelo Governo Federal 

no Portal do Software Público https://softwarepublico.gov.br/social/i-educar. 

A inexigibilidade do processo em questão foi baseada resumidamente em três pilares: 

1. MOBIEDUCA.me é a única solução que possui Módulos Anti-Bullying e 

Conselho Tutelar;  

2. Certificados de exclusividade da ASSESPRO e ABES; e 

3. Parecer da ATI/DTIC nº 033/2016.  

As certidões da ABES não servem como prova de inexistência de produto similar no 

mercado e a análise das mesmas está aprofundada no item 2.2 do Relatório. 

As defesas apresentaram voto do TCU acerca da aceitabilidade da certidão de 

exclusividade fornecida pela ASSESPRO (peça 29, fl 6 e peça 30, fl 7). A equipe de auditoria 

não se opõe a esse entendimento, mas ressalva que o referido voto do TCU justifica a 

inexigibilidade baseando-se em duas condições que foram atendidas nos autos: a existência da 

certidão de exclusividade da fornecedora e não existir solução similar em todo território 

nacional. Segue o julgado: 

 

“Quanto ao mérito, tendo em vista as razões acima expendidas e a “Carta de 

Exclusividade” (fls. 43 do vol I) fornecida pela ASSESPRO - Associação das 

Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática, em que declara ser a 

Link-Data Informática e Serviços Ltda., a única empresa fornecedora da solução 

pretendida, e não existir similar em todo o território nacional, entendo que a 

questionada inexigibilidade de licitação está justificada nos autos...”   (grifo nosso) 

 

Adicionalmente, segundo orientação do TCU, a contratante deve abster-se do inciso I 

do art. 25 da Lei no 8.666/1993 quando a contratação é de serviço, restando à mesma 

comprovar a inviabilidade de competição: 

 

“Abstenha-se de realizar a contratação de serviços com fundamento no inciso I do art. 

25 da Lei no 8.666/1993, já que este dispositivo é específico para a aquisição de 

materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou 

https://softwarepublico.gov.br/social/i-educar
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representante comercial exclusivo. Contrate serviços diretamente, por 

inexigibilidade de licitação, somente quando restar comprovada a inviabilidade 

de competição, em consonância com o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei no 

8.666/1993”. (Ac. 1096/2007 Plenário)   (grifo nosso) 

 

As próprias certidões da ABES asseguram tratar-se de bem serviço, conforme verifica-

se na Certidão Nr 160328/29.371 (peça 3, fl 130): 

 

 

Dessa forma, somos pelo entendimento que, para contratação de serviço por 

inexigibilidade, antes a contratante deve buscar no mercado a comprovação de não existência 

de competitividade para só então assegurar-se que o fornecedor de tal solução seja também 

exclusivo; a análise contraditória desse item está focada no fato de não ter havido avaliação de 

mercado em busca de produtos similares e do direcionamento do objeto ao basear o Termo de 

Referência em uma única solução de mercado. Vejamos o destrinchamento da questão nos 

seguintes tópicos:  

 

a) Não realização de pesquisa de mercado na fase de planejamento da 

contratação. 

Durante a fase de planejamento da contratação, a SEDUC não fez levantamento de 

mercado para avaliar os softwares disponíveis e não realizou pesquisa aprofundada 

junto aos fornecedores de softwares educacionais. Um contato formal e um pedido de 

exposição do produto permitiria uma compreensão aprofundada das soluções de mercado 

existentes e seria uma oportunidade para a SEDUC expor formalmente suas necessidades e 

avaliar o melhor “custo x benefício”. As empresas, em contrapartida, poderiam propor 

alterações em suas soluções com o intuito de suprir as necessidades da SEDUC, considerando 

a viabilidade financeira e técnica. 
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Sem esse contato com os fornecedores também não é possível afirmar que, mesmo não 

possuindo alguma funcionalidade pretendida pela SEDUC, tais empresas não pudessem 

adicioná-la aos seus produtos e assim participarem da licitação. Principalmente nos casos em 

que a solução precise de apenas pequenos ajustes para atender as necessidades existentes da 

SEDUC. 

Ao invés disso, a SEDUC limitou-se a aceitar as certidões da ABES apresentadas pela 

empresa MobiliWeb, que são certidões que garantem apenas a exclusividade na produção e 

na comercialização do software MobiEduca.ME, ou seja, garantem apenas que a empresa 

MobileWeb é a única que detentora dos direitos de comercialização do software 

MobiEduca.ME, e isso não pode ser confundido como a garantia de não existir produto 

similar no mercado. (ver item 2.2 sobre análise das certidões da ABES). 

 

a.1) Principal funcionalidade procurada no software contratado é o controle 

da evasão escolar, alcançado através do controle da frequência escolar e envio de 

alertas automáticos por SMS aos responsáveis. Há outros softwares no mercado 

que possibilitam cumprir esse controle de frequência escolar e com envio de SMS 

com alertas aos responsáveis. 

Segundo o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da 

Informação do Tribunal de Contas da União (páginas 87 a 92), a Administração Pública 

deve identificar quais soluções de TI existentes no mercado atendem aos requisitos 

estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da 

contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de 

economicidade, eficácia, eficiência e padronização. 

O mesmo Guia de Boas Práticas, sugere que: 

 

 (...)a equipe de planejamento da contratação deve garantir que o 

levantamento de soluções do mercado seja feito junto ao maior número de 

fontes possível, efetuando levantamento de contratações similares feitas por 

outros órgãos, consulta a sítios na internet (e.g. portal do software 

público), visita a feiras, consulta a publicações especializadas 
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(e.g.comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e 

pesquisa junto a fornecedores
1
.  

 

O objetivo principal da contratação é a redução da evasão escolar. Para tanto, a 

solução contratada utiliza controle de acesso através da leitura do código de barras contido na 

carteira do estudante, e assim envia SMS para os pais ou responsáveis dos alunos faltantes, 

bem como demais ocorrências em sala de aula etc. 

As defesas afirmam sobre o software MobiEduca.Me: 

 

 
Consoante discriminado no Termo de Referência, a singularidade do 

software MobiEduca.Me é corolário da constatação de que o programa é 

voltado exclusivamente à redução da evasão escolar com combate ao 

bullying e à violência na escola, possuindo módulo de interação com o 

Conselho Tutelar.”  

(Peça 29, fl. 7 e peça 30, fl. 8) 
 

 

Diversos softwares estão disponíveis no mercado voltados à gestão escolar e também 

com funcionalidades semelhantes, como apontado em relatório preliminar e que, portanto, 

podem ser utilizados na diminuição da evasão escolar. No Relatório de Auditoria foram 

listados quatro softwares disponíveis no mercado com funcionalidades semelhantes ao 

MobiEduca.Me. Dois deles são claros quanto a funcionalidade de envio de SMS para casos de 

ocorrências de alunos, com parametrizações, e portanto, facilmente utilizados para o combate 

a evasão escolar.  O programa “Edu3”, em seu site, afirma: 

 

 

 

                                                 
1
 file:///C:/Users/antonio.oliveira/Downloads/2511467.PDF (p. 89 – acessado em 14/08/2017). 

file:///C:/Users/antonio.oliveira/Downloads/2511467.PDF
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O programa Edu3 também possui funcionalidades semelhantes como gestão de tipos 

de ocorrências, envio de ocorrências via SMS, controle de entrada e saída, outros, 

conforme site do programa: 

 

 

 

O programa F10, também listado pelos auditores no Relatório de Auditoria, possui 

capacidade de interação AUTOMÁTICA via SMS: 

 

Crie mensagens padronizadas para cada um dos tipos definidos e o F10 fará 

o trabalho de selecionar e enviar diariamente. Estas mensagens serão 

enviadas automaticamente para contatos que naquele dia sejam 

aniversariantes, inadimplentes, faltantes, tenham pagado a matrícula ou 

comecem suas aulas.”  (Grifo nosso)
2
 

 

A evasão escolar no MobiEduca.me é controlada por meio de controle de frequência 

diário e envio de mensagens SMS aos responsáveis. Os programas Edu3 e F10 também 

controlam a evasão escolar por meio de mensagens SMS, da mesma forma que a solução 

contratada sem licitação pela SEDUC. Sendo assim, há produtos com funcionalidade similar 

no mercado, não garantindo a inviabilidade de competição, que é requisito fundamental para 

que haja inexigibilidade. 

                                                 
2
 Fonte: http://www.f10.com.br/sms.html 



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

Processo pendente de 
julgamento 

 

 

TC/013080/2016 
Página 12 de 34 

 

a.2) Módulo “Anti-bullying” nada mais é que uma central de recebimento de 

SMS no próprio sistema. Pouca ou nenhuma utilização da funcionalidade, 

não sendo, portanto, imprescindível. Ausência de pesquisa de mercado. 

A empresa MobileWeb afirma sobre o módulo Anti-bullying: 

 

Sub-Módulo Integrado com uso do celular para combate ao Bullying com 

ferramenta de gestão e comunicação com setores responsáveis e 

institucionais; (grifo nosso) (Peça 45, fls. 9) 
 

 

Conforme visita in-loco realizada em algumas escolas e pela circularização (peça 6, 

fls. 1 a 148), evidenciou-se que o módulo de combate ao bullying não estava sendo utilizado 

em nenhuma escola visitada e que em quase a totalidade das escolas que responderam a 

circularização o combate ao bullying era uma política de Governo e o sistema MobiEduca.Me 

não era utilizado como ferramenta para auxiliar essa política interna da escola, mesmo após 

quase 2 anos de implantação do sistema. 

As defesas da Sra. Rejane Ribeiro de Sousa Dias e David Amaral Avelino afirmam 

que: 

(...)alguns usuários do sistema MobiEduca.Me utilizam os módulos de 

‘combate ao bullying’ e do ‘conselho tutelar’ (páginas 15/16, 19/20, 29/30, 

56/57, 65/66, 83/84, 97/98, 103/104, 119/120, 123/124 e 145/146 - peça 6) 

(grifo nosso). 

 

Avaliando os formulários referenciados pelas defesas (resumidos na tabela a seguir), 

observa-se que as respostas associam claramente o combate ao Bullying a políticas da escola 

e não ao módulo anti-bullying do sistema MOBIEDUCA.me. Das 74 respostas, apenas UMA 

comenta sobre o uso do número no verso da carteirinha e DUAS sobre informar aos pais (não 

fica claro se por meio do sistema MOBIEDUCA.me). Há uma dificuldade ou impossibilidade 

de associar o combate ao bullying com o uso do sistema em si. Curiosamente, não há nos 

MANUAIS recolhidos pelos auditores, qualquer referência a esses módulos, o que evidencia a 

mínima ou nenhuma atenção dada a esses módulos e reflete sua pouca importância no efetivo 

combate a evasão escolar. (peça 6, fls. 158 a 195). As 11 respostas apontadas pela defesa 

representam 14,86% do total. No entanto, apenas 4% (três de 74) faz referência ao material 

entregue para o combate ao Bullying. Percentuais irrelevantes se considerado que a SEDUC 
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adotou a suposta funcionalidade singular desse módulo como justificativa para a 

inexigibilidade. 

N
º 

Quanto ao Módulo de Combate 
ao Bullying do Sistema Integrado 
Mobieduca.me, a Escola: 

Caso a sua Escola utilize o Módulo de 
Combate ao Bullying do Sistema Integrado 
Mobieduca.me, como ele ajuda a Escola? 

8 Utiliza Por meio de cartazes e no verso da carteira do 
aluno, com informações e números de disque 
denúncia. 

1
0 

Não utiliza, mas alguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

1
5 

Utiliza Informar a família dos atos indisciplinares de 
seus filhos, e é uma forma de trabalhar 
juntamente com a escola, havendo assim uma 
intenção ´para solucionar os problemas. 

2
9 

Utiliza [DEIXOU EM BRANCO] 

3
3 

Utiliza Campanha de conscientização no material e 
opção de informar diretamente o responsável 
pelo aluno. 

4
2 

Não utiliza porque ninguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

4
9 

Não utiliza porque ninguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

5
2 

Utiliza Ajuda no controle evitando atritos e ao mesmo 
tempo concientizando (sic) os alunos contra 
qualquer tipo de preconceito. 

6
0 

Utiliza Em incentivar o aluno a denunciar casos de 
bullying e fazer com que evitem a prática. 

6
2 

Utiliza Comunicando aos pais dos alunos envolvidos, 
bem como conversando e orientando os 
respectivos alunos para abidicarem(sic) dessa 
prática. 

7
3 

Não utiliza porque ninguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

 

O módulo de combate ao bullying não tem suas funcionalidades claramente descritas 

no Termo de Referência e a SEDUC não pesquisou junto a outros representantes sobre as 
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funcionalidades das suas ferramentas. Sendo assim, optou pela inexigibilidade sem certificar-

se de que outros softwares de gestão escolar disponíveis no mercado atendem a essa 

funcionalidade ou poderiam ser adaptados para tal. Sem essa consulta formal aos 

fornecedores, não é possível afirmar que tais funcionalidades não existam ou que as empresas 

não sejam capazes de adicioná-la sem custo ou a um custo menor que o pago pela Solução 

MobiEduca.me. Principalmente quando a auditoria comprova que mesmo após DOIS ANOS 

de implantação do sistema, o módulo não foi utilizado pelas escolas. Dessa forma, jamais 

poderia ser esse módulo/funcionalidade utilizado como justificativa para inexigibilidade de 

licitação, já que não foi utilizado eficientemente desde a implantação da solução. 

a.3) Há softwares no mercado capazes de cumprir a interação automática via 

SMS com o Conselho Tutelar, tendo, portanto, funcionalidade semelhante 

ao Módulo “Conselho Tutelar” do MobiEduca.Me. Nenhuma utilização da 

funcionalidade, não sendo, portanto, imprescindível. Ausência de pesquisa 

de mercado. 

Conforme visitas in-loco realizadas em algumas escolas pelos auditores, constatou-se 

que o módulo Conselho Tutelar não foi disponibilizado para as escolas visitadas e, após 

circularização, apenas QUATRO escolas responderam que estava sendo implantado ou que 

seria implantado o módulo Conselho Tutelar (ver tabela abaixo). A circularização evidencia 

que nenhuma escola utiliza o módulo, mesmo após quase DOIS anos de implantação do 

sistema MobiEduca.me. O manual do sistema entregue aos usuários também não faz 

referência a esse módulo  (peça 6, fls. 158 a 195 ). 

N
º 

Quanto ao Módulo de Gestão 
para Conselho Tutelar do 
Sistema Integrado 
Mobieduca.me, a Escola: 

Caso a sua Escola utilize o Módulo de Gestão 
para Conselho Tutelar do Sistema Integrado 
Mobieduca.me, como ele ajuda a Escola? 

8 Utiliza Intervindo em questões externas que aliadas às 
internas, contribuem para um melhor 
desenvolvimento do projeto político pedagógico 
da escola em situações relevantes 

1
0 

Não Utiliza, mas alguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

1
5 

Desconhece o módulo [DEIXOU EM BRANCO] 
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2
9 

Utiliza A Escola está cadastrando os membros deste 
Conselho ainda, pois os mesmo são recém 
eleitos, e a pretenção é utilizar o Sistema Mobi 
como um dos meios de comunicação e 
integração entre e escola e Conselho Tutelar. 

3
3 

Não utiliza porque ninguém foi 
treinado 

Em utilização a partir de 2016 

4
2 

Não Utiliza, mas alguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

4
9 

Não utiliza porque ninguém foi 
treinado 

Está programado para acontecer neste mês de 
junho/julho a capacitação que ser (sic) pela 
internet. 

5
2 

Não utiliza porque ninguém foi 
treinado 

[DEIXOU EM BRANCO] 

6
0 

Desconhece o módulo [DEIXOU EM BRANCO] 

6
2 

Desconhece o módulo Agora está sendo implantado pela empresa 

7
3 

Utiliza O conselho é parceiro participando e realizando 
palestras educativas com o intuito de esclarecer 
sobre o ECA e também faz acompanhamento 
da frequencia (sic) escolar. 

 

Fica claro aqui, também a desídia da secretaria em acompanhar a utilização do 

sistema por parte das escolas. 

Mediante pesquisa realizada pelos auditores na internet, que também poderia ter sido 

feita pela SEDUC de forma mais aprofundada, encontra-se o software i-Educar (gratuito), que 

além de garantir integração com o Conselho Tutelar, vai além, integrando-se também ao 

Bolsa Família e outros programas do governo, conforme depoimento de gestora de escola 

pública contido no site do programa: 

(...) após a implantação do i‐Educar, a Secretaria passou a ter uma visão 

integrada de toda a rede, possibilitando extrair informações em tempo real, 

auxiliando os trabalhos internos, e ainda apoiando outros programas de 

governo como Bolsa Família, Conselho Tutelar, e outros (...) (grifo 
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nosso). Vanusa Terezinha Fernandes / Andréia Custódio Lino, Secretária 

Municipal de Educação e Coordenadora Municipal do Sistema - Içara – SC. 

 

Adicionalmente, conforme demonstrado no item 1.1, os softwares Edu3 e F10 são 

capazes de parametrizar os tipos de ocorrências que podem ser enviadas via SMS, o que 

permite determinar o destinatário das mensagens. Assim sendo, o destinatário da 

mensagem pode ser o Conselho Tutelar e, assim, atinge-se o mesmo objetivo do Módulo 

Conselho Tutelar do sistema MobiEduca.Me. 

Portanto, o módulo/funcionalidade Conselho Tutelar não é encontrado apenas no 

MobiEduca.me, já que o i-Educar também fornece essa funcionalidade e outras, como por 

exemplo, integração ao programa Bolsa Família do governo federal. Sendo assim, não se 

justifica a inexigibilidade de licitação baseada nesse módulo. Adicionalmente, constatou-se 

que após DOIS anos de implantação do sistema, o módulo não foi utilizado, comprovando-se 

que não era essencial no controle da evasão escolar. Algumas respostas à circularização 

indicam que apenas em 2016 estaria previsto o seu uso. 

b) Direcionamento do objeto ao basear todo o Termo de Referência em cima 

de uma solução apenas, dificultando a concorrência. Exigência de módulos 

(funcionalidades) em que, na prática, tem pouca relevância e utilização perante o 

tema central (evasão escolar). 

Segundo o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da 

Informação do Tribunal de Contas da União, acima referenciado, quanto aos preços das 

soluções identificadas, considerar todos os elementos da solução, como equipamentos, 

licenças de software, serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção, treinamento. 

Essa análise é chamada no mercado de análise do TCO da solução (Total Cost of Ownership - 

Custo Total de Propriedade). Quando a análise TCO não é realizada, alguns riscos podem ser 

identificados, destacamos o primeiro deles: “Utilização de somente uma solução do mercado 

como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação”.  O 

mesmo Guia de Boas Práticas, sugere que  “a equipe de planejamento da contratação deve 

garantir que o levantamento de soluções do mercado seja feito junto ao maior número de 

fontes possível, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, 
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consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a 

publicações especializadas (e.g.comparativos de soluções publicados em revistas 

especializadas) e pesquisa junto a fornecedores”.  (Constituição Federal, art. 37, caput, art. 70, 

caput; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “c”, art. 11, art. 15, incisos I, III, IV e V, art. 43, inciso IV; Lei 

10.520/2002, art. 1º, parágrafo único; IN - SLTI 4/2010, art. 11, inciso I, alíneas “b” e “c”, incisos II e III; 

Lei 9.784/1999, art. 2º, caput 56) 

Durante fase de planejamento da contratação, mais especificamente no levantamento 

de requisitos para contratação, ficou evidente que a SEDUC baseou-se apenas em uma 

solução de mercado para esse levantamento de requisitos da solução, dificultando a 

concorrência e prejudicando a transparência do procedimento, abrindo margem para 

conjecturas a respeito de possível direcionamento à contratação. Prova disso foi a exigência de 

funcionalidades no software que sequer foram utilizadas nos dois primeiros anos de uso do 

mesmo (Conselho Tutelar), ou quase nada utilizados (anti-bullying). Ficou evidente, por meio 

dos manuais do usuário, visita in loco e circularização, que esses dois 

módulos/funcionalidades, aos quais a SEDUC justificou a inexigibilidade, têm pouca ou 

nenhuma expressividade frente ao tema central que é a Evasão Escolar.  

A SEDUC não realizou pesquisa de mercado (a análise TCO) em busca de soluções 

similares, principalmente junto a fornecedores, para ter embasamento quanto à existência ou 

não de softwares similares. Ao invés disso, baseou-se equivocadamente nas certidões da 

ABES apresentadas, que não garantem a inexistência de softwares similares, apenas 

garantem a exclusividade de fornecedor do software.  

As funcionalidades dos módulos “Anti-Bullying” e “Conselho Tutelar” são 

baseadas, basicamente, no envio de alertas via SMS aos atores envolvidos no combate a 

evasão escolar e ao bullying (pais, gestores escolares e conselho tutelar) e que no mercado 

existem soluções capazes de cumprir essas funcionalidades de gestão/parametrização de 

ocorrências e envio das mesmas via SMS, conforme descrito a alínea “a.1)” desta análise.  

A ausência de uma ampla análise de mercado (análise TCO) direcionou a licitação, já 

que o termo de referência foi baseado em uma única solução de mercado, dando foco a 
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funcionalidades (módulos) pouco utilizadas e de pouca relevância para o tema central, que é a 

evasão escolar/controle de frequência.  

2.2. Atestados sem as formalidades necessárias, insuficientes para comprovar a 

exclusividade, violando o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 O item analisa as certidões ABES e ASSEPRO acostadas ao processo, utilizadas para 

justificar a inexigibilidade de licitação. O principal ponto do achado é o de que nenhuma das 

quatro certidões atesta a não existência de soluções tecnológicas similares ou a possibilidade 

de combinações que satisfariam as necessidades da SEED-PI, não tendo havido, portanto, a 

comprovação das formalidades essenciais à ratificação de documento essencial ao 

reconhecimento da licitação como inexigível, violando-se o inciso I do artigo 25 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Das defesas da Sra. Rejane Ribeiro de Sousa Dias (Secretária da SEED, exercício 2016) e 

do Sr. David Amaral Avelino (Diretor da DTIC/ATI, exercício 2016): 
 

Aduz que In casu, a propriedade intelectual do software garantindo a exclusividade 

comercial, restou bem demonstrada no processo em referência. A certidão n° 160328129.373 

(página 133, peça 3) emitida pela Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES)  

externa que a Mobile Web Tecnologias e Sistema (Mobimark) é a única desenvolvedora e 

detentora dos direitos autorais e de comercialização em todo o território nacional do programa 

de computador "MobiEduca.Me", descrito como um sistema integrado de combate à evasão 

escolar e ao bullying nas escolas da rede estadual de ensino, através da tecnologia mobile 

celular com o uso de serviço integrado de mensagens interativas, ambiente web e desktop, 

com funcionalidades de Gestão Escolar e Conselho Tutelar. 

Aponta que à suficiência formal de prova da exclusividade, juntou-se, ainda, a 

certidão n° 1017116 (página 135, peça 3) da Associação das Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação (ASSESPRO) que assevera ser a Mobile Web Tecnologias e 

Sistemas a autora e a única fornecedora no Brasil do programa "MobiEduca.Me". 

Quanto à questão de ausência de confirmação da autenticidade das certidões 

apresentadas, alega não ser necessária a validação destas, tendo em vista terem sido 

apresentadas cópias autenticadas. 
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Da defesa da Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves (representante da empresa MobileWeb 

Tecnologias e Sistemas Ltda –EPP): 

 

Argumenta ser inquestionável a existência da exclusividade da Solução 

MobiEduca.me, vez que possui as certidões, autenticadas e expedidas pela ABES e que foram 

apresentadas pela Mobile Web junto aos Processos de Contratação realizados pela 

Administração Pública Estadual. A Empresa MOBILE WEB é ainda, certificada pela 

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - ASSESPRO, que é uma 

"entidade sem fins lucrativos, regida por seus Estatutos Sociais, criada com o intuito de 

representar de forma distinta e empreendedora, empresas privadas nacionais produtoras e 

desenvolvedoras de software, produtos e serviços de tecnologia da informação, 

telecomunicações e internet. Entidade igualmente entendida como de registro do comércio, 

nos termos do inciso I do art. 25 da Lei 8.666/93. 

Portanto, repisa ser inquestionável a exclusividade da Solução MobiEduca.Me, vez 

que possui também a certidão, autenticada e expedida pela ASSESPRO e apresentadas pela 

Mobile Web junto aos processos de Contratação pela Administração Pública Estadual 

(contrato n° 162/20 14 e 033/20 15). 

 

Da análise técnico-jurídica:  

  

 Não houve por parte da administração a diligência necessária quanto à confirmação do 

conteúdo da certidão, atendo-se tão somente à formalidade da autenticação dos documentos, 

comportamento incompatível com os imperativos de transparência e eficiência. Também 

pode-se aqui se vislumbrar violação ao princípio da impessoalidade, posto que a falta de 

cuidados por parte da Administração nesse quesito revela uma confiança na documentação 

desprovida do amparo próprio da presunção de legitimidade dos atos administrativos.  

  

 

a) As certidões da ABES e da ASSESPRO não tem a finalidade de 

comprovar a inexistência de produtos similares no mercado. Tipos de Certidões 

da ABES e ASSESPRO. 

As certidões da ABES apresentadas no processo foram utilizadas equivocadamente 

como comprovação de inexistência de produto similar no mercado, quando que, na 

verdade, as mesmas servem apenas para certificar que a empresa MOBILE WEB 
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TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - EPP (MOBIMARK) é a única desenvolvedora 

e detentora dos direitos autorais e de comercialização, autorizada a comercializar em todo 

o território nacional o programa para computador  MobiEduca.Me, ou seja, a exclusividade 

garantida pela certidão é a de comercialização, e não do produto. 

Tanto a empresa MobileWeb, através de declaração expedida pelo proprietário da 

empresa (peça 3, fl 129 / peça 5, fl 33), quanto a ATI, através do parecer Nº 033/2016 (peça 

5, fl 18), afirmam que com a certidão da ABES é desnecessária a exigência de licitações, 

quando que no próprio sítio da ABES não consta essa afirmação (peça 5, fl 23), pelo 

contrário, no sítio informa que com as certidões a empresa habilita-se a participar de 

licitações, concorrências e tomadas de preço. A empresa MobilieWeb utiliza-se, inclusive, de 

logotipo da ABES nessa sua declaração particular, bem como a ATI informa, abaixo de 

seu próprio texto, link para o sítio da ABES, como se no sítio contivesse as informações 

prestadas.  

Os expedientes acima utilizados pela empresa denotam, senão má-fé, mas pelo 

menos irresponsabilidade, já que a utilização de maraca/logo de outrem em declaração sua 

pode induzir ao erro o destinatário da informação contida no documento. 

A ABES é uma associação privada, e, portanto, responde apenas pelos produtos dos 

seus associados. Não é de sua responsabilidade ou de sua capacidade conhecer soluções que 

não sejam de seus associados. 

A ABES em seu sítio na internet (http://www.abessoftware.com.br) afirma: 

 

A ABES preenche os requisitos legais para emissão dos atestados previstos 

nesta lei, que se classificam nos seguintes tipos: CERTIDÃO DE 

FILIAÇÃO, CERTIDÃO PADRÃO, CERTIDÃO ESPECIAL, CERTIDÃO 

DE ORIGEM.  

 

No sítio da ABES há também uma descrição do que se trata cada uma dessas 

certidões acima. Os trechos mais importantes estão a seguir: 
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Certidão de Filiação 

Qualifica a empresa através de seus dados cadastrais e atesta que ela está 

com todas as suas obrigações associativas quitadas até a data de emissão 

da certidão.
3
 

Certidão Padrão 

Qualifica a empresa através de seus dados cadastrais, relaciona os 

programas de computador que comercializa e, quando for o caso, 

qualifica também a empresa titular de tais programas representados pelo 

associado. Há necessidade de envio da Declaração para Certidão Padrão 

(modelo 1), que deverá ser sempre renovada por ocasião da reemissão da 

certidão. A declaração deverá ser em papel timbrado da empresa 

associada e deverá ser assinada pelo representante da empresa junto a 

ABES. (grifo nosso)
4
 

Certidão Especial 

Qualifica a empresa, através de seus dados cadastrais, e inclui 

informações sobre recursos, funções e características técnicas dos 

programas objeto da certidão. Há necessidade de envio da Declaração 

para Certidão Especial (modelo 2), que deverá ser sempre renovada por 

ocasião da  reemissão da certidão.A declaração deverá ser em papel 

timbrado da empresa associada e deverá ser assinada pelo representante 

da empresa junto a ABES. (grifo nosso)
5
 

Certidão de Origem 

Qualifica a empresa através de seus dados cadastrais, indica o programa 

de computador que desenvolveu, qualificando-o de acordo com o art. 3º 

da Lei nº 8.248, de 1991 e o artigo 5º do Decreto Federal Nº 7.174, de 12 

de Maio de 2010. Pode ser cumulada com o pedido de inclusão das 

informações técnicas sobre o programa de computador objeto da certidão, 

tais como ambiente operacional, funções, recursos e características 

especiais, bem como os módulos que integram o produto. Há necessidade 

do envio da Declaração para Certidão de Origem (modelo 5), que deverá 

ser sempre renovada por ocasião da  reemissão da certidão. Para esse tipo 

de certidão será exigido comprovante do pedido de registro do(s) 

programa(s) de computador junto ao INPI ou documento equivalente ao 

registro, na forma do parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei Nº 9.609/98. A 

declaração deverá ser em papel timbrado da empresa associada e deverá 

ser assinada pelo representante da empresa junto a ABES.  (grifo nosso)
6
 

 

                                                 
3 http://www.abessoftware.com.br/servicos/certidoes/certidao-de-filiacao 

 

4 http://www.abessoftware.com.br/servicos/certidoes/certidao-padrao 
 

5 http://www.abessoftware.com.br/servicos/certidoes/certidao--especial 

 
6
 http://www.abessoftware.com.br/servicos/certioes/certidao-de-origem 
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Como explicado no próprio sítio da ABES, o processo de emissão dessas 

certidões começa com a empresa enviando uma declaração para a ABES. A 

declaração,  conforme  modelos disponibilizados no sítio,  permite a empresa informar 

o nome do software, seus módulos e suas funcionalidades. Sendo assim, a certidão 

emitida pela ABES é baseada nas informações técnicas declaradas pela própria 

empresa por meio desses modelos disponibilizados e, portanto, o termo  “exclusivo 

módulo”, utilizado nas certidões apresentadas na inexigibilidade de 2014, que 

posteriormente foi alterado para  “módulo singular” (certidões emitidas em 2016), foi 

fornecido pela empresa MobileWeb e a ABES apenas emitiu a certidão conforme essa 

declaração enviada pela empresa. 

À exceção da Certidão de Filiação, que é um atestado de que a empresa está 

quite com suas obrigações associativas, as outras três certidões (Padrão, Especial e de 

Origem) apenas descrevem o(s) software(s) desenvolvido por uma empresa, listando 

suas funcionalidades e recursos. Além disso, podem afirmar se a empresa tem ou não 

exclusividade na comercialização do software em questão, sem entrar no mérito de 

haver ou não software similar no mercado.  

Quanto à ASSESPRO, no seu sítio na internet há o esclarecimento do que se 

trata as certidões emitidas pela mesma: 

 

CERTIDÕES E DECLARAÇÕES OFICIAIS 

As Empresas Associadas podem solicitar Certidão de exclusividade de 

fornecimento e Validação de atestados técnicos, para fins de atendimento à 

legislação de licitação - Lei 8.666.
7
 

Esclarecido, portanto, igualmente ocorre com a ABES, que as certidões da 

ASSESPRO servem para atestar exclusividade de fornecedor de determinado produto, 

e não para atestar exclusividade de solução (produto ou serviço) no mercado. 

                                                 
7
 http://assespro.org.br/institucional/missao-valores/o-que-e-a-assespro/ 
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b) Acórdãos do TCU baseiam-se nas Certidões da ABES ou ASSESPRO para 

aceitação de exclusividade na comercialização e propriedade intelectual, sendo 

claros ao exigirem, além das referidas certidões, que inexista produto similar no 

mercado para a declaração de inexigibilidade. 

O relatório TC-001.584/2006-1 (TCU) que gerou o ACÓRDÃO Nº 

827/2007- TCU - PLENÁRIO, diz o seguinte: 

 
46. Para se comprovar a inviabilidade de competição é necessária uma 

demonstração convincente de que não há outros fornecedores no mercado 

capazes de apresentar ofertas que atendam ao objeto da contratação. No caso 

em tela, tal objetivo não é alcançado com a apresentação do certificado 

de exclusividade do produto, pois este não exclui a existência de 

produtos distintos que atendam à mesma finalidade, nem com a mera 

afirmação de que foram analisados outros sistemas disponíveis no mercado. 

(grifo nosso) 

Ainda em relação ao acórdão acima, a citada “demonstração convincente” 

também não consta nos autos do processo de contratação, pois não há nenhuma 

comprovação de que a SEDUC realizou pesquisa de mercado junto a 

fornecedores em busca de produtos com funcionalidades similares. 

O mesmo acórdão do TCU aponta no item 57, inciso II, letra f: 

f) abstenha-se de realizar a contratação de serviços com base no inciso 

I do artigo 25 da Lei. 8.666/93, o qual aplica-se somente a aquisições 

de materiais, equipamentos ou gêneros; 

O relatório TC-005.203/2006-5 (TCU) que gerou o ACÓRDÃO Nº 

235/2007- TCU - PLENÁRIO, diz o seguinte 
 

VOTO [...] 

13. O fato acima descrito demonstra a existência de outras empresas no 

mercado capazes de fornecer sistemas similares ao ASI. A par dessa 

constatação, é de se notar que, conforme descrito pelo analista da 3ª Secex, 

os certificados de exclusividade apresentados pela Link-Data não 

possuem o condão de comprovar a inviabilidade de competição. (grifo 

nosso) 
 

Acórdão 1.057/2006, Segunda Câmara: 

9.2.2 nas contratações de Soluções de tecnologia e sistemas de informação, 

observe os requisitos estabelecidos no inciso IX do art. 6º da Lei n. 

8.666/1993, de modo a instruir os respectivos processos com o estudo 
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prévio de viabilidade e de exequibilidade de desenvolvimento, 

contratação e manutenção, a ser realizado pela Diretoria de Sistemas e 

Informação do órgão, na forma do inciso II do art. 9º do Anexo I do 

Decreto n. 5.683/2006. (grifo nosso) 

  

9.2.3 abstenha-se de realizar a contratação de serviços com fundamento 

no inciso I do art. 25 da Lei de Licitações, já que este dispositivo é 

específico para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. 

(grifo nosso) 

Acórdão n.º 2.222/2004 – 2ª Câmara: 

“52. O atestado de exclusividade apresentado pela empresa declara-a como 

detentora exclusiva de um determinado produto no rol de fornecedores 

associados à Associação Brasileira das Empresas de Monitoramento de 

Informação - Abemi e pela Associação Brasileira de Empresas de Software - 

ABES. A exclusividade do produto não está em questão, a do serviço, sim. O 

ponto principal é que houve contratação direta de um produto em vez do 

serviço de que eventualmente se ressentia a administração, e isso é irregular. 

Ainda que o produto atenda a necessidade do órgão, a inversão da lógica na 

contratação corrompeu todo o processo. Não se delineou o serviços 

necessários anteriormente à busca de solução no mercado; antes, 

desenhou-se a necessidade pública a partir das característica do produto 

exclusivo”. (Grifo Nosso). 

 

Temos, portanto, que a exclusividade no fornecimento do produto não é suficiente 

para a fundamentação da contratação por meio de inexigibilidade, já que não tem o condão 

de comprovar a exclusividade da solução em tecnologia da informação. 

  

2.3. Inexistência de estudo comparativo das versões “LITE” e “PLUS” do sistema, 

contemplando a viabilidade econômica e técnica de uma versão sobre a outra, de forma a 

JUSTIFICAR a contratação da versão mais onerosa, levando à prática de ato 

antieconômico – violação ao art. 37 e 70 da Constituição Federal, em especial ao 

princípio da eficiência e seus corolários de eficácia, efetividade e economicidade. 

 

Este item aponta que a SEED não realizou estudo comparativo entre as duas versões 

disponíveis do sistema, para que assim justificasse econômica e tecnicamente a opção pela 

versão mais onerosa, a PLUS. 

Durante inspeção a equipe de auditoria constatou que quatro itens exclusivos da 

versão PLUS não estavam sendo cumpridos na execução do contrato, são eles: 
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● reposição ilimitada de carteiras de estudante; 

● carteira de estudante em material PVC; 

● número de celular exclusivo para atendimento anti-bullying; 

● acompanhamento de profissional pedagogo. 

 

 

Das defesas da Sra. Rejane Ribeiro de Sousa Dias (Secretária da SEED, exercício 2016) e 

do Sr. David Amaral Avelino (Diretor da DTIC/ATI, exercício 2016): 

  

Alegam as defesas que a escolha pela versão PLUS, mais onerosa, não foi feita de 

forma aleatória, mas sim pelo fato dessa versão possuir 18 recursos a mais (a lista com os 18 

recursos é apresentada nas defesas, peça 29, fl 9 e peça 30, fls. 10 e 11), e não apenas pelo 

quatro recursos listados no relatório de inspeção. 

Alegam também que os 18 recursos são imprescindíveis para a melhor eficiência do 

serviço pretendido, exaltando que somente na versão PLUS são fornecidos os equipamentos 

de hardware (comodato) e o serviço de suporte é in-loco. 

Nada apresentaram de justificativa quanto ao não cumprimento dos quatro recursos 

citados neste item do relatório. 

 

 

Da defesa da Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves (representante da empresa MobileWeb 

Tecnologias e Sistemas Ltda –EPP): 

 

Informou que o número de celular para recebimento de denúncias nas escolas é 

divulgado no verso das carteiras dos estudantes e também em cartazes afixados nas escolas. 

Citou que a empresa disponibiliza um profissional pedagogo por meio do seu Call 

Center para prestação de suporte pedagógico. 

A empresa não apresentou defesa quanto aos outros dois itens não atendidos na 

execução do contrato: reposição ilimitada de carteiras de estudante e carteira de estudante em 

PVC. 

 

Da análise técnico jurídica: 

 

As defesas apresentaram uma lista de funcionalidades exclusivas na versão PLUS, e 

que, portanto, a versão LITE não as possui. O fato de possuir essas funcionalidades a mais, 
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em si, não justifica a escolha pela versão mais onerosa, pois há de se comprovar a necessidade 

das mesmas, fazendo constar no Termo de Referência. Houve uma inversão na lógica da 

contratação, já que a SEDUC moldou as necessidades a partir das funcionalidades de um 

produto existente, ao invés de definir as necessidade e posteriormente avaliar as soluções 

disponíveis no mercado. 

A lista dos 18 recursos extras engloba tanto funcionalidades do sistema (técnica) 

quanto o fornecimento de material (hardware). Caberia a SEDUC avaliar duas vertentes: 

● Técnica: confrontar as funcionalidades extras com as reais necessidades. 

Considerando que a solução foi implantada no final de 2014, o gestor já tem como 

justificar o pagamento dessas funcionalidades adicionais, avaliando objetivamente a 

relação custo x benefício das versões PLUS e LITE. 

● Material: o material e equipamentos fornecidos em comodato na versão PLUS 

podem facilmente ser adquiridos separadamente pela SEDUC, desde que defina 

melhor o objeto, separando os itens relativos a serviços dos itens relativos a 

equipamentos, que é o recomendado (parcelamento do objeto). 

 

Nenhuma dessas vertentes foi considerada no decorrer do processo e a SEDUC optou 

por contratar a versão PLUS pagando mensalmente o valor de R$ 3,70 por aluno, resultando 

em um mensal de R$ 351.500,00 (95 mil alunos contemplados). No período de 12 meses do 

contrato, o custo anual é de R$ 4.218.000,00. Baseando-se nos dados fornecidos no próprio 

processo de contratação, a Prefeitura de Teresina contratou (peça 3, fls 285 e 286) o mesmo 

software em 2014, só que na versão menos onerosa, pagando o valor de R$ 1,80 por aluno, 

portanto, menos da metade do valor.  Se a SEDUC tivesse contratado a versão menos onerosa 

(LITE), o custo anual seria R$ 2.052.000,00, portanto, uma ECONOMIA DE R$ 

2.166.000,00 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil reais) aos cofres públicos. 

Sobre os quatro recursos extras que não estavam sendo executados, diante do exposto 

nas três defesas, somente um recurso passou a ser atendido: o número de celular para 

atendimento anti-bullying, presente no verso das carteiras de estudante. Não houve resposta 

quanto aos outros três recursos. Segue análise dos mesmos:  
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● Profissional pedagogo: não foi repassado nenhuma informação do profissional, 

como nome, qualificação profissional, trabalhos desenvolvidos pelo mesmo, etc. 

Frisa-se que nem no Termo de Referência há designação do tipo de trabalho que cabe 

a esse profissional desenvolver junto à SEDUC e escolas nem a segregação de suas 

funções em relação à dos pertencentes no quadro do órgão. 

● Reposição ilimitada das carteiras de estudante: não foi informado do fim da 

cobrança aos alunos de taxa para a emissão da segunda via da carteira, cobrança essa 

indevida. 

● Carteira de acesso estudantil em material PVC: não foi informado se a empresa 

providenciou a substituição das carteiras dos estudantes em papel por carteiras em 

PVC (mais resistentes e de melhor qualidade). 

 

2.4. Definição imprecisa do objeto a ser contratado – violação aos arts. 6º, IX, 14 e 25 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

Este item atenta para o fato do termo de referência não descrever bem o objeto, como 

opera e quais as principais funcionalidades esperadas pelo software a ser contratado, fato que 

dificulta a pesquisa de mercado e a abertura de ampla competição. 

 

Da defesa do Sr. David Amaral Avelino (Diretor da DTIC/ATI, exercício 2016): 

 

As defesas alegam que não procede o argumentado neste item e transcrevem o texto 

do item “1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO“, do Termo de Referência 

(peça 3, fl 7). 

Transcrevem também, por inteiro, os itens “3.2. FORMA DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO” e “3.4. HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS”, do Termo de 

Referência (peça 3, fls 10 e 11).  

Com a exposição desses 3 itens do Termo de Referência, as defesas consideram que 

o objeto está bem detalhado. 

 

Da análise técnico-jurídica: 
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Não há item no Termo de Referência com as especificações técnicas do objeto a ser 

adquirido. As alegações das defesas são improcedentes, pois como observa-se acima, os itens 

do Termo de Referência que são citados pelas mesmas como descrição detalhada do objeto, 

ou seja, os itens “1.”, “3.2” e “3.4”, não são para essa finalidade.  

O item 1 do Termo de Referência é apenas uma identificação do objeto, e serve 

apenas para uma descrição sucinta do objeto, sem detalhamentos. 

Os itens 3.2 e 3.4 são subitens do item “3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS”, e, como o próprio nome informa, relatam apenas como o serviço será 

prestado, ou seja, também não é item de especificações técnicas do objeto, e sim 

especificações já para a fase de execução do contrato. 

Relata-se mais uma vez o fato da SEDUC ter invertido a lógica da contratação, 

que é primeiramente especificar as necessidades do produto e só depois ir ao mercado em 

busca de soluções que atendam a essas necessidades; tendo moldado todas as suas 

necessidades baseando-se numa única solução de mercado, e pior, sequer foi ao mercado 

avaliar produtos similares de Gestão Escolar. Vislumbra-se aqui grave violação ao princípio 

da moralidade (art. 37, caput), pois fica claro, pelo contexto, que foi criada uma 

necessidade ad hoc para uma “solução” já existente no mercado. 

Além disso, outra falha grave na definição do objeto é a não segmentação do mesmo. 

Dessa forma, a SEDUC tornou o objeto complexo, misturando naturezas distintas, como bens 

materiais e serviços, eliminando a possibilidade de concorrência. O objeto complexo a que se 

refere é composto pelo programa de computador, por fornecimento de materiais em comodato 

(microcomputador, leitor de código de barras, webcam, tablet, caixas coletoras, cartazes, etc) 

e; serviços de treinamento, suporte e atendimento ao usuário, o que faz com que seja garantida 

a exclusividade do produto, mas não a da solução da demanda.  

Outra evidência de que há deliberado ânimo de tornar o objeto complexo é que o 

relatório de defesa da empresa fornecedora do software MobiEduca.Me afirma ser o único 

software a fornecer toda a infraestrutura de equipamentos, call center, pedagogos, etc. 

Importante frisar que todos esses recursos deveriam constar em Edital e estarem separados de 
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acordo com as suas naturezas intrínsecas, para que a busca por produtos similares fosse feita, 

contratando-se a preços compatíveis e justos. 

2.5. Inobservância das ressalvas apontadas no parecer jurídico da PGE-PI.  

O processo em comento foi remetido para a Procuradoria Geral do Estado do Piauí – 

PGE-PI (Consultoria Jurídica Setorial – SEED-PI), que emitiu o Parecer PGE/PLC nº 1192/16 

(peça 05, fls. 02). A peça é concluída, opinando-se pela juridicidade da contratação direta, 

desde que a SEED procedesse à correção de alguns pontos, o que foi feito apenas 

parcialmente. 

 

Das defesas da Sra. Rejane Ribeiro de Sousa Dias (Secretária da SEED, exercício 2016) e 

do Sr. David Amaral Avelino (Diretor da DTIC/ATI, exercício 2016):  

Apontaram como argumento o fato de terem sido apresentadas certidões de 

exclusividade da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) e da Associação das 

Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, documentos de pessoas jurídicas idôneas 

“que garantem que a empresa é a única do mercado a transacionar o programa voltado 

exclusivamente à redução da evasão escolar com combate ao bullying e à violência na escola, 

possuindo módulo de interação com o Conselho Tutelar” (grifo nosso). 

 

Da defesa do Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves (representante da empresa MobileWeb 

Tecnologias e Sistemas Ltda –EPP): 

 

Não se manifestou especificamente sobre o tema. 

 

Da análise técnico-jurídica: 

 

Tal argumento (“única do mercado a transacionar o programa voltado 

exclusivamente à redução da evasão escolar com combate ao bullying e à violência na escola, 

possuindo módulo de interação com o Conselho Tutelar”) não tem o condão de sanar a 

irregularidade apontada no relatório preliminar, já que por si só não diz nada a respeito de ter 

ou não a Administração diligenciado junto ao mercado com a finalidade de verificar a 

ausência de similaridade. 

Somos, portanto, pela manutenção da irregularidade. 
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3. OCORRÊNCIAS DE NATUREZA FORMAL  

 

3.1. Ausência de manifestação de servidores da área relacionada ao objeto a ser 

contratado.  

 

A equipe de inspeção apontou em seu relatório que constitui boa prática, por parte da 

Administração Pública, a busca de soluções que contemplem as previsões orçamentárias e o 

Plano Diretor de Informática, devendo ser levada em consideração a participação do pessoal 

interno do setor de T.I, o que não teria ocorrido no caso em questão. 

 

Da defesas da Sra. Rejane Ribeiro de Sousa Dias (Secretária da SEED, exercício 2016): 

Alega que a Gerência de Tecnologia de Informação, unidade administrativa 

pertencente à Secretaria de Estado da Educação, desenvolve trabalhos até então nunca 

desenvolvidos e de extrema importância não só para os gestores daquela secretaria, mas 

também para os próprios órgãos de controle interno e externo, a exemplo do desenvolvimento 

do sistema de lotação dos servidores da secretaria. 

Que o fato de não haver manifestação formal desta gerência no processo, em nenhum 

momento torna irregular, improbo ou macula a contratação, haja vista que a Agência de 

Tecnologia de Informação, órgão que detém o maior especialidade técnica no que tange à sua 

área de atuação em todo o poder executivo, manifestou-se favoravelmente à contratação. 

Aponta ainda que a gestora seguiu a orientação daqueles que possuem um maior 

domínio nos assuntos que envolvem a área da tecnologia da informação e sobre a legalidade 

da contratação direta, alvo do processo de inspeção. 

 

Da defesa do Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves (representante da empresa MobileWeb 

Tecnologias e Sistemas Ltda –EPP): 

 

Não se manifestou especificamente sobre este ponto. 

 

Da análise técnico-jurídica: 

 

As defesas dos agentes acima identificados são procedentes no sentido de tal omissão 

não constituir irregularidade, improbidade e motivo, por si só para a nulidade do 

procedimento, todavia, é evidente que a participação do setor de T.I. do órgão é 
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imprescindível quando da licitação para a contratação deste tipo de produto/serviço, tendo em 

vista que será esta subdivisão da SEED que, pela lógica, será a primeira interlocutora do 

usuário final em caso de problemas e dúvidas. 

Somos pela improcedência do achado como irregularidade, entretanto, entendemos 

como boa prática a participação da Gerência de Tecnologia de Informação nas licitações, 

dispensas e contratos da SEED que envolvam soluções em informática. 

 

3.2. Ausência De Manifestação/Existência Do Controle Interno – violação aos art. 70 e 74 

da Constituição Federal de 1988, art. 90 da Constituição do Estado do Piauí e ao art. 4º 

do Decreto Estadual nº 11.434/2004.   

 

O relatório de inspeção apontou que no procedimento administrativo não se observou 

manifestação do Controle Interno, seja da intimidade da própria SEED-PI seja da 

Controladoria-Geral do Estado do Piauí – CGE-PI ou de outro órgão central do Sistema de 

Controle Interno do Estado. 

 

Das defesas da Sra. Rejane Ribeiro de Sousa Dias (Secretária da SEED, exercício 2016) e 

do Sr. David Amaral Avelino (Diretor da DTIC/ATI, exercício 2016): 

 

Apontou que o Decreto Estadual nº 11.434/2004 não impõe, em nenhum de seus 

artigos, a obrigatoriedade de análise prévia de procedimentos licitatórios por parte dos núcleos 

ou como condição sine qua non para garantir a legalidade ou regularidade formal dos 

certames. 

Informou ainda que  núcleo de controle interno da secretaria de educação vem 

atuando e dando resultados em várias ações desenvolvidas pela secretaria, tanto na análise de 

processos quanto nas tarefas de assessoria ao gestor. 

Ainda assim, primando pela prudência e cumprimento da legalidade, o processo foi 

enviado à Controladoria-Geral do Estado, manifestando-se este órgão pela necessária análise 

dos autos pela ATI, cumprindo assim o decreto estadual que regula esse tipo de contratação. 

 

Da defesa do Sr. Carlos Alexandre Pontes Neves (representante da empresa MobileWeb 

Tecnologias e Sistemas Ltda –EPP):  

 

Não se manifestou de forma específica sobre o ponto aqui tratado. 

 

Da análise técnico-jurídica: 
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As defesas se restringiram em ressaltar a competência do seu controle interno, mas 

sem comprovar a atuação deste no processo objeto da fiscalização. Vejamos o que diz a 

Constituição do Estado a respeito do tema “controle interno”: 

 
Art. 85. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e 

renúncia de receita, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante 

controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

(...) 

Art. 90. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

(...) 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, nos órgãos e 

entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidade de direito privado; 

 

Não foi acostada aos autos, por meio das defesas, documento que comprove a 

tempestiva atuação do controle interno da SEED, o que impossibilita entendimento de 

saneamento da irregularidade apontada em relatório preliminar. 

 

1. CONCLUSÃO 

 
Diante do que foi exposto acima, a Diretoria de Informática conclui que a SEED-PI 

incorreu em falhas graves no processo de inexigibilidade em exame, ante o descumprimento 

da legislação aplicável. Destarte, sugere-se a adoção das seguintes providências: 

 
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

4.1. NO MÉRITO: a manutenção das irregularidades constantes do Relatório de 

Inspeção e ratificadas no presente relatório de instrução (contraditório), sem prejuízo de 

quaisquer outras providências julgadas cabíveis, sobretudo a aplicação de multa aos 

responsáveis (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lei Estadual nº 

5.888/2009, art. 77 e seguintes, e particularmente o art. 79, caput, III, e §1º) e o apensamento 

do presente processo de inspeção ao processo de prestação de contas do exercício de 2017 da 
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SEED-PI, para que as ocorrências aqui mencionadas sejam levadas em consideração quando 

do julgamento das contas anuais, nos termos do art. 121 e seguintes da LOTCE-PI e art. 185, 

I, “b”, in fine, e II, “b”, in fine, art. 186, § 2º, e art. 246, XXIV, do Regimento Interno desta 

Corte de Contas – RITCE-PI (Resolução TCE/PI nº 13/2011), além de que sejam expedidas as 

seguintes: 

 

4.1.1 DETERMINAÇÕES à responsável pela gestão da SEED-PI, fixando, caso entenda 

necessário, prazo para a adoção das providências cabíveis, sob pena de responsabilidade, com 

base no art. 2º, XVIII, art. 74, art. 122, § 2º, e art. 123 da LOTCE-PI; bem como art. 1º, 

XVIII, art. 74, XXXIV, art. 82, X, art. 183, art. 185, II, “b”, art. 206, IV, e art. 327, III, art. 

367, caput, III, e § 3º, e art. 374 do RITCE-PI, no sentido de: 

 

 ABSTER-SE de renovar ou aditivar o contrato do serviço a que se refere o 

presente processo de inspeção;  

 Subsidiariamente, caso já tenha sido assinado quando da prolação da decisão 

por esta Corte de Contas, PROMOVER A ANULAÇÃO DO CONTRATO;  

 ABSTER-SE de realizar contratações com a mesma natureza da ora tratada de 

forma direta (por inexigibilidade de licitação);  

 PROCEDER com a imediata troca das carteiras de estudante de todos os 

alunos atendidos no contrato para as de material PVC; 

 SUSPENDER a cobrança aos alunos de emissão de segunda via da carteira de 

estudante; 

 ACOSTAR TEMPESTIVAMENTE em futuros processos administrativos, 

toda a documentação essencial à regular composição dos processos de inexigibilidade, 

incluindo robusta fundamentação observando-se, dentre outros pressupostos, a confirmação 

nos autos da ausência ou insuficiência de produtos similares no mercado;  

 FAZER CONSTAR no próximo edital da SEED-PI, de forma desmembrada, 

quando possível, os  vários itens que compõe as soluções desejadas, conforme a natureza dos 

mesmos  (bem material, serviços etc.); 

 ELABORAR Termos de Referência  que contenham todos os requisitos que o 

software deva atender (especificações técnicas), abstendo-se de se prender a uma única 
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solução de mercado e de exigir funcionalidades de pouca utilidade, para evitar o 

direcionamento da licitação. Que também, nos itens relativos a serviços, detalhar as 

obrigações e deveres dos profissionais que trabalharão com atendimento (pedagogos etc.), 

bem como especificar os níveis de atendimento (SLA), separando capital e interior. 

Registra-se que a reincidência no descumprimento de determinações exaradas por 

este Tribunal pode ensejar ao responsável devidamente cientificado, bem como àqueles que 

injustificadamente deixarem de cumpri-la, sem prejuízo de demais sanções: julgamento da 

irregularidade das contas (LOTCE-PI, art. 123) e multa de até 15.000 UFR-PI (LOTCE-PI, 

art. 79, VI, e § 1º, conforme gradação do art. 206 e seguintes do RITCE-PI). 

Sugere-se ao relator que determine o apensamento do presente relatório ao processo 

de análise das contas anuais de 2017 da SEED, para que a DFAE proceda ao levantamento de 

todas as despesas ilegais correlatas realizadas no exercício de 2017, devendo considerar ilegal 

todos as licitações e contratações embasadas na mesma legislação analisada nesse processo. 

Por fim, sugere-se, ato contínuo, que se dê o encaminhamento ao Ministério Público 

de Contas para emissão de parecer e demais providências que julgar cabíveis. 

No mais, esta divisão técnica coloca-se à disposição do Senhor Relator para os 

demais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

É o relatório. 

Teresina (PI), 18 de setembro de 2017. 
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