
')wú;
.+uááls frt

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUMCIPAL DE JURUTI

CNPJ N" 05.257 .555/0001-37
DEPARTAMENTO DE LICIT

JUSTIFICATIVA CPL

TNEXIGTBTLIDADE DE LICITAÇÃO N' 6 I 2021-0018L001 I 2l
PROCESSO ADM. N', 00181001/21

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
DESENVOLVTMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PLATAFORMA MOODLE NO AMBITO DO PROJETO: EDUCAÇAO DIGITAL PARA
TODOS EM PARCERIA DA SEMED COM O INSTITUTO ALCOA S/4.

Base Legal: Art. 25,II clc Art. 13, inciso I e IV da Lei n'.8.666193, de21.06.93

Contratado (a): GFARIAS EDUCACAO LTDA.
CNPJ: 02.08 1.864/0001 -00

O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal n'8.66611993), quando define os preceitos

de contratação pela administração Pública, determina que eventos dessa naturezasejam precedidos

dos respectivos processos licitatórios, exceto em algumashipóteses, quando essa ação pode ser

realizadaatravés de "dispensa de licitaçáo" (art.24) e "inexigibilidade de licitação" (art.25).

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja enquadrado

nas permissões previstas nos artigos acima citados. O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal

no 8.666/1993), quando define os preceitos de contratação pela administração Pública, determina

que eventos dessa naixeza sejam precedidos de justificativa conÍ-orme prevê art. 65.

Para tal inexigibilidade a permissão legal está prevista no Art. 25 da Lei Federaln" 8.666193

e mais: para os casos de contratação de serviços especificados no art. 13, que se transcreve abaixo:

Art. 25. E inexigível o licitação quando

houver Inviabilidade de competição, em especial:
(...)

II - para a contrataÇão de serviços Íécnicos

enumerados no art. 13 desta Lei, de nüÍureza

singular, com profissionais ou empresas de

notório especiulização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;
(...)

§ la Considera-se de notória especialização o

profissionul ou empresa cujo conceito no cctmpo
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de sua especialidade, decorrente de desempenho

anterior, estudos, experiências, publicações.

organização, aparelhanrcnto, equipe técnica, ou

de outros requisitos relacionados cottt suas

atividades, permita inferir que o seu trabalho é

essencial e indiscutivelmenle o mais adequado à

plena satisfaçãodo objeÍo do contrato.

Árt. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se

serviços técnicos profissionais especializados os

trabalhos relativos a:

(...)

I - estudos Íécnicos, planeiamentos e proietos

básicos ou executivos:

II - pareceres, perícias e avaliações em geral:

III - assessorias ou consultorias técnicas e

audiíorias financeiras ou tributárias; (Redação

dada pela Lei n" 8.88-1. de 1994)

V - patrocínio ou defesa de causas iudiciais ou

administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

(...)

(Grrío nosso).

E certo afirmar que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores da sociedade e, nesse

contexto. a Administração Pública também vem aprimorando sua estrutura e seus procedimentos a

firn de agilizar o cumprimento de suas tarefas. sempre tentando atingir o seu objetivo primordial, o

bem-estar coletivo.

Interessante destacar que a tecnologia facilitou, e muito, a realizaçáo de certas atividades

desenvolvidas pelo setor público e assim, com fundamento nesse desenvolvimento e após a

observação de muitos resultados positivos, tem ganhado força o conceito relacionado acidades

inteligentes. Essa condição faz com que as políticas públicas vinculadas ao temaganhem um grande

espaço no âmbito da Administração

Por essa razáo, vale trazer as ponderações do professor André Lemos, da FundaçãoGetúlio

Vargas, o qual tece alguns comentários sobre as recentes transformações tecnológicas no contexto

social:

Se digital era compreendido como o acesso a computadores e

a implantação da Internet no espaÇo urbano, inteligente

rejere-se o processos injbrmatizados sensíveis ao contexto,
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lidando com um gigantesco volume de dudos (Big Data), redes

emnuvens e comunicação autônomct entre diversos objeÍos

(lnternet das Coisas). Inteligente aqui é sinônimo de uma

cidade na qual tudo é sensível ao ambiente e produz, consome

e distribui um grande número de informações em tempo real.

Esse processamento inteligente servirá como re.f'erência e

norteará as tomadas de decisões deempresas, governos e

cidadãos, com o intuito detornar as atividades urbanas mais

eficientes e sustent(tveis nos esferas econômicct, social,

ecológica e política. Consequentemente, o foco hoje são

projetos que visam tornor a economia, a mobilidade urbana,

o meio ambiente, os cidadãos e o governo mais inteligentes. A

cidade possa a ser um organismoinformacional que reage e

atualiza todos sobre suas condições a qualquer hora.

Nesse novo cenário, é compreensível termos um sensível aumento na demanda de

contratação de licenças de programas de computador pela Administração Pública, uma vez que estes

estão inseridos em atividades, apesar de não ser um Recurso Público na qual está sendo utilizada

na contratação, contudo no princípio da moralidade se faz necessário formahzar o supra processo.

incluindo a plataforma MOODLE, na qual o Instituto Alcoa em parceria com a Secretaria de

Educação- SEMED visando um mundo mais tecnológico e pratico em um cenário atípico na qual

milhares de alunos estão em processo de adaptação.

Educação Digital, fomentando o ensino aprendizagem onde irá disponibilizar uma

Plataforma Digital MOODLE para Educação Híbrida, visando estudos técnicos para as

organizações educacionais a repensârem suas maneiras de liderarem com as novas tecnologias

e de forma rápida adaptarem-se ao mundo virtual a seruiços das práticas pedagógicas num

cenário pós- pandêmico, Com intuito de alinhar-se a esta nova realidade a SEMED buscou

parcerias para efetivar o uso da tecnologia a serviço da Educação onde é preciso desenvolver

competências e habilidades no uso do MOODLE e de seu aplicativo de celular que permite aos

alunos e professores acessem conteúdos e atividades até mesmo sem conexão internet (oÍf-line).

Portanto, paraa implantação do projeto toma-se necessário dispor de empresa especializada

para fazer as capacitações dos multiplicadores na forma presencial ou por vídeo conferencia com

acervo de material didático, tendo como foco metodológicas ativas de aprendizagem ligadas a

pratica e elaborações de matérias didáticos alinhados a BNCC, além de ajustes em tempo real de

alguma funcionalidade acompanhadas por especialistas, enquanto os alunos envolvidos terão

oportunidades de aprender de forma ativa, multidisciplinar e digital.

E de amplo conhecimento que aregrana Administração Pública é que as contratações debens

e serviços devem ser precedidas de processo licitatório, sempre visando a seleção daproposta mais

vantajosa à Administração, conforme preceitua o art. 37, XXI, da Constituição Federal e o art. 3o,

da Lei n'8.666193.
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Porém, temos que a Lei no 8.666193, em seu arÍ. 25, traz o regramento sobre a

inexigibilidade de licitação, dispondo que sua caracterizaçáo ocorrerá quando houver

inviabilidade de competição e, nesses casos, cabe a contratação direta pela AdministraçãoPública

Sobre o tema Jorge Ulisses Jacoby Fernandes leciona que:

A inexigibilidade é salientada pela doutrina

pátria para assegurar que se trata de elenco

exemplificativo, firmando a assertiva de que os casos

registrados não são únicos. Há, porém, outra

consequência decorrentedo uso de tal expressão, nem

sempre alcançada pelosestudiosos do tema: ao impor

taxativamente a inviabilidade, associando-a ao termo

inexigibilidade, a lei estabeleceu característica

essencial e inafastáveldo instituto da inexigibilidade.

Assim, mesmo quando se caracterizar um dos cctsos

tratados nos incisos, se for viável a competição, a

licitação é exigível, porque não foi preenchido o
requisito fundamental descrito no caput do art. 25.

Todavia, o contrário poderá ocoruer, isto é,

apresentar-se hipótese em que é inviável a competição:

mos o caso descrito não se enquadra ent nenhuma das

situações estabelecidas nos incisos. Nessas hipóteses o

fundamentolegal seráo próprio caput do art. 25.

Nesse contexto normativo, não cabe a existência de programas Educacionais totalmente

iguais, a exemplo do MOODLE, uma vez que, caso isso ocorresse, haveria claramente uma

violação dos direitos autorais. Dessa forma, podemos afirmar que cada programa de Ensino

Virtual e um item único.

Quanto a inviabilidade de competição para este objeto, a mesma encontrasse demonstrada ro

parecer técnico encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art. 38, VI da

Lei no 8.666193.

A justificativa para contratação fora elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, na
qual seu representante legal o Sr. WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR e a empresa

GFARIAS EDUCACAO LTDA, inscrita pelo CNPJ 02.081.864/0001-00 constando nos autos no
processo.
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A contratação pretendida deve ser realizada com a Empresa GFARIAS EDUCACAO
LTDA, levando em consideração a notória qualificação, experiência profissional e a relação de

confiabilidade. Ressalta-se que tais serviços a serem prestados dependern de conhecimento

especifico naâreade Educação Digital, na qual o sistema de implantação do Ensino Digital realizado

com o Instituto Alcoa com o valor total de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). tendo

o preço com contrapartida da empresa GFARIAS EDUCAÇÃO LTDA no valor total de R$

22.000,00 (vinte e dois mil reais).

no DescriÇão de serviços rnês 0l rnês 02 mês 03 mês 04 rnês 05 mês 06

- Persolização do aplicativo
MOODLE app SEMEC de

Juruti.
RS

6.000,00

- Hospedagem De Ambiente
Virtual De Moodle. R$

3.667
,7

- Suporte E Acompanlramento
Técnico Pedagógico.

R$

- Capacitação sobre bncc
- manutenção anual do
aplicativo moodle.

- Capacitação dos docentes
envolvidos.

R$
3.667 7

R$
3.667,67

R$
3.667.67

R$
3.667.67

R$
3.667.67

RS

3.667.67

R$
8.000.00

R$
9.000,00

R$
8.000,00

RS

8.000.00
RS

8.000.00

RS

r.000.00
R$
1.000,00

R$
1.000.00

R$
r.000,00

R$
r.000.00

R$
3.667,67

RS

3.667.67
R$

3.667,67
R$

3.667,67
R$

3.667.67

REPASSES MENSAIS
RS

21.335,34
RS

16.335,34
R$
16.335.34

R$
16.335.34

RS

t6.335,34
RS

16.335.34
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As despesas decorrentes desta contratação, ocorrerão da dotação orçamentária do exercício

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VALOR

Contrapartida da empresa parceira na elaboração do projeto R$ 22.000,00

Repasse do INSTITUTO ALCOA S/A
Recursos Creditados na AG 373917 CONTA:31.340-80

R$ 198.000,00

Assim, submeto a presente Justificativa a Análise da Assessoria Jurídica e Controle Interno
para posterior Ratificação do Exmo. Sr. Secretário de Educação para fins do disposto no caput, do
arÍ. 26 da Lei 8.666193.

JURUTI. lPA.26 de outubro de2021.

COS RA
Comissão de Licitação

mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 1l mês 12

R$
3.667.66 R$ 3.665,00 R$ 3.665.00 R$ 3.66s,00 RS 3.665.00 R$ 3.665.00

R$
8.000.00 R$ 8.000.00 R$ 8.000.00 R$ 8.000.00 R$ 8.000.00 RS 8.000.00

RS

1.000,00 RS 1.000,00 R$ r.000.00

R$
3.667.6s R$ 3.667 .65 R$ 3.66s.00 R$ 3.665.00 R$ 3.66s.00 R$ 3.665,00

R$ 16.335,31 R$ 16.332.6s R$ 16.330,00 RS r 5.330.00 R$ r s.330.00 R$ 1s.330.00
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