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da empresa Ativa Soluções Tecnológicas Indústria e Comercio SA.  com o objetivo de fornecer peças para as PCD’s que 
compõem a rede hidrometeorológica do Estado, e realizar a manutenção corretiva em equipamentos. 

 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

PARECER 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041.2020.CEL.IN.00004.APAC 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2020  
 

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 
AS PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS ATIVA 
QUE COMPÕEM A REDE HIDROMETEOROLÓGICA DO ESTADO, E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓDULO DE CIRCUITO ELETRÔNICO 
DO TIPO MARTHE 3G A800 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 25, CAPUT, da Lei n.º 8.666/93. 

 

1. DOS FATOS 

 

Foi autuada nesta Comissão Especial de Licitação - CEL, em 10/11/2020, o processo SEI! n° 
0031300018.002012/2020-90 oriundo da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas - 
GMMC, com solicitação visando à contratação da empresa Ativa Soluções Tecnológicas 
Indústria e Comercio SA.  com o objetivo de fornecer peças para as Plataformas de Coletas 
de Dados Pluviométricos ATIVA que compõem a rede hidrometeorológica do Estado, e 
realizar a manutenção corretiva em módulo de circuito eletrônico do tipo marthe 3G A800 
para transmissão de dados, no valor total de  R$ 46.932,52 (quarenta e seis mil, novecentos 
e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). 

Ressalta-se que a abertura do processo administrativo para a referida contratação está 
devidamente autorizada pela Diretora-Presidente da APAC, em despacho datado de 
05/10/2020 no Processo SEI supramencionado, e existe previsão orçamentária para a 
contratação pleiteada, consoante informado na Declaração de Disponibilidade 
Orçamentária, emitida pela Gerência de Orçamento e Finanças/GROF em 09/10/2020 - 
anexa ao processo, estando a despesa classificada a seguir: 

 UO: 00313 - APAC 

 Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.000 

 Natureza da Despesa: 3.3.90.00 e 4.4.90.00 

 Fonte de Recursos: 0242004323 - Progestão 

 

O processo de Inexigibilidade encontra-se totalmente instruído em meio eletrônico no 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, registrado sob o número 
0041.2020.CEL.IN.0004.APAC, e no Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, registrado 
sob o mesmo número, com Solicitação de Compra (SC) nº 540101000242020000047, 
instruído com os documentos indispensáveis à regularidade da contratação direta 
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pretendida, quais sejam: Comunicação Interna de demanda da contratação, Termo de 
Referência com as especificações e detalhamento do fornecimento e serviços, 
documentação da empresa a ser contratada onde constam as propostas de preços no valor 
total de R$ 46.932,52 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois 
centavos), sendo um orçamento para os serviços de manutenção, no valor de R$ 3.951,20 
para as peças que necessitam ser reparadas, e um orçamento para o fornecimento das 
peças, no valor de R$ 42.981,32; Estatuto Social registrado no órgão competente, 
Documento de identificação dos sócios, Declaração de que não emprega menor de idade, 
Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de 
débitos Tributários da Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, Atestados de Capacidade Técnica (ACT) emitidos pelo 
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN; pela 
Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC e Associação dos Bananicultores do Vale do 
Ribeira - ABAVAR; e  Certidão Cível de Falência e Concordata negativa. 

 

Toda a documentação apresentada teve a autenticidade conferida nos respectivos sites de 
origem. 

 
Constam também no processo 03 (três) Notas Fiscais emitidas pela Ativa Soluções 
Tecnológicas Indústria e Comercio SA. de produtos e serviços fornecidos e prestados a 
outras empresas, comprovando a razoabilidade e similaridade dos preços praticados pela 
Ativa. 
 
Também foi realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
CEIS e Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco, onde não consta 
nenhuma penalidade atribuída à Ativa Soluções Tecnológicas Indústria e Comercio SA, 
conforme comprovantes acostados aos autos. 
 

O objeto é composto pelos seguintes itens: 

ITEM 
CÓDIGO DO 

E-FISCO 
DESCRIÇÃO DO OBJETO QDADE UNIDADE 

VALOR TOTAL 

1 506061-3 

MODULO DE CIRCUITO ELETRONICO - DO TIPO 
MARTHE 3G A800 COM CONECTIVIDADE SEM 
FIO, VIA REDE CELULAR, COM MEDICAO REMOTA 
DE DADOS, COM CONVERSOR TRANSPARENTE 
SERIAL (RS232, RS485, RS422), 
GSM/GPRS/EDGE/3G COM FUNCAO DE 
TELEMETRIA E CONTROLE, COM 02 SIM CARD, 02 
INTERFACES SERIAIS, COM SUPORTE DE 
CONEXAO TCP TRIPLO, QUE POSSIBILITE 
TRANSMISSAO DE DADOS DE QUALQUER 
DISPOSITIVO ELETRONICO.  

20 Peça R$ 29.135,87 

2 506059-1 
MODULO DE CIRCUITO ELETRONICO - PARA 
COLETA E TRANSMISSAO DE DADOS, COM 

5 Peça  R$ 13.845,45 
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INTERFACE SERIAL RS485/422 FULL-DUPLEX PARA 
COMUNICACAO COM MARTHE GPRS/3G OU 
EQUIVALENTE, INTERFACE SDI-12 PARA 
COMUNICACAO COM PELO MENOS 10 SENSORES 
EXTERNOS, COM ACESSO A MEMORIA EEPROM 
DO MARTHE COM CAPACIDADE IGUAL OU MAIOR 
DE 92.581 PONTOS DE DADOS.  

3 519236 -6 

SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO 
ELETRICO E ELETRONICO - DO TIPO MODULO DE 
CIRCUITO ELETRONICO MARTHE 3G A800 PARA 
TRANSMISSAO DE DADOS,COM MANUTENCAO 
PREVENTIVA E CORRETIVA. 

5 serviço R$ 2.341,20  

4 
 

519237 - 4 

 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO 
ELETRICO E ELETRONICO - DO TIPO MODULO DE 
CIRCUITO ELETRONICO PARA COLETA E 
TRANSMISSAO DE DADOS, COM INTERFACE 
SERIAL RS485/422 E INTERFACE SDI-12,COM 
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. 

2 serviço R$ 1.610,00  

Valor Total do Fornecimento e Serviços: R$ 46.932,52 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
Um princípio constitucional implícito no Direito Administrativo é o da motivação, que 
determina que o gestor público deve justificar e fundamentar todos os seus atos, 
apresentando as razões de fato e de direito que o levaram à decisão, sob pena de nulidade 
dos mesmos. 
 
O cerne da questão é verificar a possibilidade de contratação direta da empresa ATIVA 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA., através da inexigibilidade de 
licitação, prevista no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para fornecimento de peças de 
reposição e realização de manutenção corretiva em equipamentos das Plataformas de coleta 
de dados operadas pela APAC que realizam a coleta de dados pluviométricos, como o 
volume de chuvas, e compõem a Rede Hidrometeorológica do Estado de Pernambuco. 
 
O delineamento básico da Administração Pública Brasileira seja direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, está contido no art. 37 da Carta Magna. No inciso XXI desse artigo, foi fixado o 
princípio básico a ser observado por toda a Administração Pública, com a amplitude definida 
no caput, in verbis: 
 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
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e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. (grifos nossos) 

 
Esse dispositivo prevê a regra da licitação prévia para as contratações administrativas, 
admitindo exceções, cuja disciplina será prevista em lei. 
 
A norma regulamentadora do inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal é a Lei nº 
8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
Ademais, o inciso IV do art. 50, da Lei Estadual nº 11.781, de 06/06/2000, que trata do 
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, reza, in verbis: 
 

Art. 50 - Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I - omissis; 
II - omissis; 
III - omissis; 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
(grifo nosso) 
 

O fato apresentado leva-nos a análise da contratação direta, via inexigibilidade de licitação, 
por inviabilidade de competição, para o qual passamos a tecer comentários subsidiados nos 
entendimentos doutrinários aplicáveis à espécie. 
 
Pois bem, diferentemente da dispensa de licitação onde o legislador procedeu ao minucioso 
exame e confronto entre os princípios fundamentais agasalhados pela Constituição Federal e 
o princípio da licitação, estabelecendo previamente, em numerus clausus, as hipóteses em 
que o Administrador está autorizado a promover a contratação direta, na inexigibilidade de 
licitação tratou do reconhecimento de que era inviável a competição entre ofertantes, 
porque só um fornecedor ou prestador de serviços possuía a aptidão para atender ao 
interesse público, face às peculiaridades do objeto contratual pretendido pela 
Administração. Em consequência, o legislador elencou as três principais hipóteses, em 
caráter exemplificativo, permitindo ao agente que, diante do caso concreto, reconhecendo a 
inviabilidade de competição, promova a contratação direta. 
 
O caráter exemplificativo da norma contida no art. 25 do Diploma Licitatório é pacífico por 
toda doutrina administrativista, entre os principais, Celso Antônio Bandeira de Mello, Carlos 
Pinto Mota Coelho, Carlos Ari Sundfeld, Diógenes Gasparini e Toshio Mukai, seguido por 
Marçal Justen Filho.  
 
No presente caso, temos que a contratação para o fornecimento de peças para as 
Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos ATIVA que compõem a rede 
hidrometeorológica do Estado, e realização da manutenção corretiva em módulo de circuito 
eletrônico do tipo marthe 3G A800 para transmissão de dados, somente poderá ser realizada 
pela empresa ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA., conforme 
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justificativa da área técnica demandante, Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, 
registrada no Termo de Referência, reproduzida a seguir: 
 
“A ATIVA Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio S.A. é desenvolvedora, detentora única 
e exclusiva da manutenção, assistência técnica, fabricação e comercialização das 
Plataformas de Coletas de Dados Pluviométricos adquiridas pela APAC, bem como das peças 
de reposição que necessitamos adquirir, as quais estão descritas na Declaração de 
Exclusividade emitida pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e 
Similares do Vale da Eletrônica - SINDVEL. Dessa forma, é a única empresa que pode 
fornecer as peças e executar os serviços de manutenção que atenderão às necessidades 
desta Agência”. 
 
Como forma de comprovação da exclusividade da empresa Ativa Soluções em fornecer as 
peças de reposição para as Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos e realização dos 
serviços de manutenção que satisfarão à necessidade da contratante, foi anexado aos autos, 
pela GMMC, Declaração de Exclusividade emitida pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica - SINDVEL. 
 
Desta feita, conforme justificativa técnica da Área Demandante e especificações da 
necessidade em seu Termo de Referência, bem como Declaração da SINDVEL, caracteriza-se 
uma inviabilidade fática de competição. A realização de uma licitação para essa contratação 
seria onerosa para a Administração e resultaria inócua, haja vista que apenas a ATIVA 
Soluções Tecnológica Indústria e Comércio SA. pode fornecer a solução que atende ao 
interesse da Administração. 
 
Como bem ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, são licitáveis unicamente os objetos que 
possam ser fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa, 
concorrência entre ofertantes. 
 
Não resta dúvida, portanto, que o caso sob análise é de inexigibilidade de licitação face à 
exclusividade do fornecedor, nos termos do Caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, que assim dispõe: 
 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial (grifos nossos): 
 
 

A regra da justificativa de preço contida no parágrafo único do art. 26 também é cabível à 
presente contratação, onde se faz imperiosa a verificação da razoabilidade do preço a ser 
desembolsado pela Administração Pública, pois não se admite que a Administração Pública 
efetive contratação por valor desarrazoado. Nesse sentido é a lição de Marçal Justen Filho, 

 
“o contrato com a Administração Pública deverá ser praticado em 
condições econômicas similares com as adotadas pelo particular para 
o restante de sua atividade profissional. Não é admissível que o 
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particular, prevalecendo-se da necessidade pública e da ausência de 
outros competidores, eleve os valores contratuais.” 
 

 
Conforme Notas Fiscais de fornecimento e serviços, acostadas ao processo, prestados pela 
empresa Ativa Soluções a outras empresas, observamos que a mesma pratica preços 
similares com outras empresas nos serviços e fornecimentos similares ao objeto da presente 
contratação. Dessa forma, a contratação pretendida pela APAC mostra-se de acordo com os 
preços praticados no mercado pela empresa. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto e com base nos dispositivos legais que regem a matéria, esta Comissão 
opina pela contratação direta da EMPRESA ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO SA., CNPJ 06.241.040/0001-01, via inexigibilidade de licitação, com base no art. 
25, Caput, da Lei 8.666/93, para fornecimento de peças para as Plataformas de Coleta de 
Dados Pluviométricos ATIVA que compõem a rede hidrometeorológica do Estado e 
manutenção corretiva em módulo de circuito eletrônico do tipo marthe 3G A800 para 
transmissão de dados., no valor total de R$ 46.932,52 (quarenta e seis mil, novecentos e 
trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). 
 
A Comissão submete o presente parecer opinativo à Superintendência de Assuntos Jurídicos 
para análise e visto jurídico e posterior envio à autoridade superior, face o disposto no art. 
38 e 26, da Lei nº 8.666/93. 
 
É o Parecer. Salvo Melhor Juízo. 
 
Recife, 10 de novembro de 2020. 
 
 
JÉSSICA SANTOS MESQUITA 
Presidente e Pregoeira da CEL 
 
ANA SOFIA DE MELLO CASSUNDÉ 
Membro e Apoio de Pregoeira 
(Férias) 
 
DIÓRGENES LUIZ DA SILVA 
Membro e Apoio de Pregoeira 
 
LUIZ FELIPE MAIA ÁVILA 
Membro e Apoio de Pregoeira 
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