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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DA PARAÍBA - CODATA. Adesão a Ata de Registro
de Preços nº 2020/0623 decorrente do Pregão
Eletrônico nº 20190008 – ETICE/DITEC.
Regularidade.RecomendaçãoàCODATA. 

ACÓRDÃO AC2 TC 01388/2021 
RELATÓRIO 
Trata-se da análisedaAdesãoaAtadeRegistrodePreçosnº2020/0623,decorrentedo
Pregão Eletrônico nº 20190008, tendo como órgão gerenciador a Empresa de Tecnologia da
Informação do Ceará – ETICE, para futuros e eventuais serviços de fábrica de software, incluindo
desenvolvimento e melhoria de soluções de software, sustentação de soluções de software e
mensuração de tamanho de soluções de software e validação de mensurações realizadas por
terceiros,novalordaadesãodeR$3.463.995,60(50%dovalordaARP). 
A Auditoria, em relatório preliminar, fls. 196/200, sugeriu a notificação do gestor para
apresentaçãodeesclarecimentosobreosseguintesfatos: 
1. Nãoconstaatonormativo,queregulamentaaadesão,doentequerealizouoRegistro
de Preços, no caso, o Decreto Estadual nº 32.824, de 11 de outubro de 2018, do
EstadodoCeará; 
2. Consta anuência do órgão gerenciador da ARP, mas sem informação sobre o
percentualtotaldeutilizaçãodaARP; 
3. Aadesãoatendeaolimite,porórgãoouentidade,a50%dosquantitativosdositens,
(fl.192,193e179).Masnãofoipossívelverificarseadesãoatendeaolimitede200%
natotalidadedecadaitem,incluindoasquantidadesdestinadasaoórgãogerenciador
e participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem; 
4. Aadesãofoirealizadadentrodoprazodevigênciadaata,masestaAuditoriaregistra
oentendimentoqueaprorrogaçãoparaalémdotérminodavalidadedaAtanãoseria
permitida. 
Defesaapresentadaàsfls.207/276. 
AAuditoria,apósaanálisedadocumentaçãoapresentada,concluiupelamanutençãodas
seguintesirregularidades: 
1. Consta anuência do órgão gerenciador da ARP, mas sem informação sobre o
percentualtotaldeutilizaçãodaARP,àfl.192;e 
2. Não foi possível verificar se adesão atendeaolimitede200%natotalidadedecada
item, incluindo as quantidades destinadas ao órgão gerenciador e participantes,
independentementedonúmerodeórgãosnãoparticipantesqueaderirem.
Ademais, desde já a Auditoria alerta para a impossibilidade deprorrogaçãodocontrato
paraalémdotérminodavalidadedaataderegistrodepreço. 
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O Ministério Público emitiu o Parecer nº 1043/21, da lavra do d. procurador Luciano
AndradeFarias,fls.293/300,pugnandopela: 
a) Regularidade com ressalva da presente adesão à Ata de Registro de Preços nº
2020/0623;e 
b) EmissãodealertaàCODATAdestacandoaimpossibilidadedecelebraçãodecontrato
para além do término da validade da ata de registro de preço, nos termos nela
dispostos. 
VOTODORELATOR 
O Relator acompanha o entendimento do Parquet, votando nosentidoquea2ªCâmara
julgue regular com ressalva a presente adesão à Ata de Registro de Preços nº 2020/0623, com a
emissãoderecomendaçãonaconformidadedosugeridopeloParequet. 

DECISÃODA2ªCÂMARA 
Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTC20899/20,quetratamdaanáliseda
Adesão,pelaCODATA,aAtadeRegistrodePreçosnº2020/0623,decorrentedoPregãoEletrôniconº
20190008,tendocomoórgãogerenciadoraEmpresadeTecnologiadaInformaçãodoCeará–ETICE,
para futuros e eventuais serviços de fábrica de software, incluindo desenvolvimento e melhoria de
soluçõesdesoftware,sustentaçãodesoluçõesdesoftwareemensuraçãodetamanhodesoluçõesde
softwareevalidaçãodemensuraçõesrealizadasporterceiros,ACORDAMosConselheirosintegrante
da2ªCâmaraTribunaldeContasdoEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,comdeclaraçãode
impedimento do Conselheiro em exercício Oscar MamedeSantiagoMelo,nasessãorealizadanesta
data, em julgar regular com ressalva a presente adesão à Ata deRegistrodePreçosnº2020/0623,
comaemissãoderecomendaçãoàCODATAnosentidodanãocelebraçãodecontratoapósotérmino
davalidadedaataderegistrodepreço,nostermosneladispostos. 
Publique-seecumpra-se. 
Sessãoremota–2ªCâmaradoTCE-PB. 
JoãoPessoa,24deagostode2021. 
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Assinado

27 de Agosto de 2021 às 15:36

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Assinado

27 de Agosto de 2021 às 15:23

Cons. em Exercício Antônio Cláudio Silva
Santos
RELATOR

Assinado

27 de Agosto de 2021 às 20:50

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

