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Parecer Técnico nº 023/2021 - Em Resposta ao Ofício nº 001/2021 – 

GETEC/SEAD 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se da análise, para emissão de Parecer Técnico sobre contratação da Empresa 

Facilit Tecnologia Ltda – EPP, visando à implantação, evolução, sustentação, 

treinamento e suporte técnico da plataforma TARGET, em uso nos órgãos da 

administração direta e indireta da Prefeitura do Recife. 

Por envolver software e/ou serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação, a 

Gerência Geral Administrativa e Financeira da Secretaria de Planejamento, Gestão e 

Transformação Digital da Prefeitura do Recife, através do Ofício Nº 001/2021 - 

GETEC/SEAD, de 18 de junho de 2021, solicita à Emprel Parecer Técnico acerca da 

Proposta apresentada pelo fornecedor Facilit Tecnologia Ltda – EPP e em conformidade 

com o Termo de Referência apresentado, em cumprimento ao artigo 2º do Decreto Nº 

13.672 de 1986, que reza: 

“Art. 2° Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta, bem como às 

Fundações instituídas ou mantidas pelo Município, a aquisição de bens e serviços 

na área da informática, sem a prévia anuência da EMPREL.” 

Parágrafo único. “Os órgãos de que trata este artigo deverão encaminhar à 

EMPREL, por escrito, as solicitações de bens e serviços de informática para 

obtenção do parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica.” 

 

 

CONTEXTO 

 

A plataforma TARGET, foi desenhada para atender todos os níveis hierárquicos 

principalmente a alta gestão, trazendo eficácia no gerenciamento e planejamento de 

projetos e, promovendo uma relação mais direta entre o gestor e executor do plano. 
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A Prefeitura da Cidade do Recife adquiriu as licenças de uso da Plataforma Target em 

2014, através do Pregão no 018/2014, no qual a Facilit Tecnologia e a Prefeitura da 

Cidade do Recife – PE assinaram o contrato no 268/2014 para fornecimento da licença 

de uso em caráter perpétuo, instalação no Data Center da Emprel, treinamento e 

prestação do serviço de suporte técnico, sendo este contrato e licenciamento em 

atendimento aos projetos gerenciados e monitorados pelo gabinete do Prefeito. 

Esta nova versão pretende expandir a plataforma para atendimento a todos os órgãos da 

Prefeitura do Recife, além de envolver todos os projetos do município e a todos os 

níveis hierárquicos da gestão, demonstrando as relações e integrações entre as ações 

municipais.  

 

A decisão de contratar a empresa Facilit Tecnologia Ltda, se dá pela necessidade do uso 

da ferramenta já utilizada na Prefeitura do Recife, evolução na plataforma visando o 

avanço no uso da ferramenta de gerenciamento de projetos, desta feita em toda a gestão 

municipal, e pela autoria, propriedade e exclusividade do produto conforme atesto da 

Assespro anexo a este documento. 

 

ESCOPO DA ANÁLISE 

 

A análise da Emprel está concentrada e descrita nos itens relacionados a seguir; 

a)  Da impossibilidade de licitação; 

b)  Da análise Técnica da Plataforma Target;  

c)  Dos Preços; 

 

O Parágrafo único do artigo 2º do já mencionado Decreto nº 13.672 de 1986 insta a 

Emprel a produzir “... parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica.” de qualquer 

aquisição de bens e serviços na área de informática, portanto não serão considerados 

aqui os aspectos jurídicos da aquisição. 

 

DA IMPOSSIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Entendemos que para contratação desta empresa, não cabe um processo de disputa por 

Licitação, tendo em vista que; 
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Por se tratar de uma plataforma de característica especializada nas funções de 

monitoramento e planejamento de ações desenvolvido e mantida exclusivamente pela 

Facilit Tecnologia Ltda; 

Por se tratar de uma evolução do mesmo produto já em uso na Prefeitura do Recife, 

monitorando ações ligadas ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Planejamento, 

Gestão de Pessoas e Transformação Digital;  

Por ser necessário ao monitoramento de ações de toda a gestão da Administração Direta 

e Indireta da Prefeitura e pela ferramenta ter mostrado ser totalmente aderente ao 

serviço proposto; e, 

Por fim, ser a empresa fornecedora e desenvolvedora da plataforma TARGET, a única 

empresa no Brasil habilitada, e capacitada para comercializar, oferecer serviços de 

consultoria, desenvolver ajustes e evolução, prover sustentação, instalar, dar suporte, 

prestar serviços de garantia e manter os acessórios do Target, dar treinamento aos 

usuários, conforme documento anexo. (Certidão de Exclusividade Facilit – Target 

fornecido pela ASSESPRO PE/PB). 

Diante do exposto, por não existir no mercado fornecedor concorrente desta plataforma 

TARGET para atender a demanda, concluímos não se tratar de um processo a ser 

licitado. 

 

DA ANÁLISE DA PLATAFORMA TARGET 

 

Conforme apresentado na proposta da Facilit Tecnologia Ltda, esta plataforma, já em 

uso na Prefeitura da Cidade do Recife, fará agora o gerenciamento e monitoramento de 

projetos estratégicos em toda a Administração do Recife, trazendo inúmeros benefícios 

para o planejamento, metas, indicadores, a integralidade dos projetos, a transversalidade 

de ações e a participação de todos as secretarias e órgãos com o objetivo de promover 

agilidade e sendo a grande aliada para uma Transformação Digital no município. O 

TARGET trata-se de um Sistema que visa potencializar a atuação da alta gestão, 

permitindo visualizar as ações e resultados de forma simples e rápida, proporcionando 

reuniões mais ágeis e encaminhamento automático das decisões para todos os 

envolvidos nas ações, trazendo vários benefícios para o serviço.  
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- Navegação e Customizações Visuais; 

- Gestão de Indicadores de Desempenho; 

- Acompanhamento do Planejamento Estratégico;  

- Gerenciamento de Projetos; 

- Gestão de Comunicação de Projetos; 

- Gestão de Reuniões e Apresentações; 

- Geolocalização e Mapas; 

- Aplicativos para Dispositivos móveis; 

- Navegação também offline; 

- Relatórios e Dashboards; 

- Incremento de informações com imagens; 

 

Neste sentido, concluímos ser a solução ideal para a qualificação do serviço de 

gerenciamento estratégico de projetos de toda a gestão da prefeitura, o que corrobora 

para a continuidade da prestação do serviço por esta empresa mantenedora da 

plataforma Target. 

 

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

 

Quanto à abrangência do escopo dos serviços a serem contratados visando atingir o 

objetivo desejado, na avaliação técnica da EMPREL, os itens relacionados no 

documento Termo de Referência quanto à tecnologia envolvida e as especificações 

técnicas contidas nos mesmos são os necessários e suficientes para que ao longo da 

prestação dos serviços de evolução, manutenção e suporte da Plataforma TARGET, a 

Prefeitura do Recife tenha todas as suas necessidades atendidas de modo pleno e 

satisfatório, não havendo o que acrescentar ou se opor. 

 

DOS PREÇOS 

 

Considerando a proposta apresentada pela empresa Facilit Tecnologia Ltda, para 

prestação de serviço de implantação, manutenção adaptativa, evolutiva e 

desenvolvimento de novas funcionalidades dos softwares que compõe a plataforma 

TARGET, observamos que o valor ofertado, corresponde à prática utilizada em diversos 

outros clientes que já contrataram serviços similares, conforme mostrado no quadro a 

seguir; 
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CLIENTE 
PERÍODO/UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Prefeitura Municipal de 

Jaboatão dos 

Guararapes (Suporte 

Técnico) 

12 Meses  R$ 26.210,00  R$ 314.520,00  

Prefeitura Municipal de 

Macapá (Suporte 

Técnico) 

12 Meses R$ 43.200,00 R$ 518.400,00 

Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto (Suporte 

Técnico) Ano de 2018 

12 Meses 20.700,00 R$ 248.400,00 

Prefeitura do Recife - 

SEPLAGTD (Suporte 

Técnico) 12 Meses R$ 21.000,00 R$ 252.000,00 

Prefeitura Municipal de 

Macapá (Evolução e 

manutenção) 

67 PF’s R$ 600,00  R$ 40.200,00 

Prefeitura Municipal de 

Jaboatão dos 

Guararapes (Evolução e 

manutenção) 

225 UST’s  R$ 180,00  R$ 40.500,00 

Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto (Evolução 

e manutenção) Ano de 

2018 

225 UST’s R$ 180,00 R$ 40.500,00 

Prefeitura do Recife - 

SEPLAGTD (TERMO 

DE REFERÊNCIA) 

Evolução e manutenção 

1125 UST’s  R$ 160,00  R$ 180.000,00  

UST – Unidade de Serviço Técnico 

PF – Ponto de Função – Equivalente a 3,75 UST’s 

Os serviços baseados em UST têm sua contratação e execução efetuada por demanda da 

Contratante por meio de ordem de serviço, portanto baseado em disponibilidade 

orçamentária. Salientando que, conforme a referência de PF para UST, o valor da UST 
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para a Prefeitura de Macapá em processo de licitação de 2018 com o contrato firmado 

em janeiro de 2020 de R$ 160,00. 

Desta forma, percebe-se que os valores da proposta apresentada pela empresa Facilit 

Tecnologia Ltda para a Prefeitura da Cidade do Recife – SEPLAGTD, estão abaixo da 

média de preços praticado no mercado. 

 

ANEXOS 

 

- Termo de Referência para Contratação de empresa de Tecnologia da Informação 

- Proposta Comercial da Plataforma Target – Facilit Tecnologia Ltda 

- Certidão Assespro de Exclusividade da Facilit Tecnologia Ltda 

- Contrato N° 027-2017A JABOATÃO com a Facilit Tecnologia Ltda 

- 3.ºTermo Aditivo Contrato N° 027-2017 Jaboatão dos Guararapes 

- Contrato Nº 03-2020 - SEMPLA-PMM MACAPÁ 

- Contrato 132/2018 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

- Catálogo de Serviços da Facilit Tecnologia Ltda 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise dos documentos; Proposta Comercial da Plataforma Target, pela 

empresa Facilit Tecnologia Ltda, a definição dos serviços a serem contratados por meio 

do Termo de Referência da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital 

para Contratação por inexigibilidade, de pessoa jurídica especializada em Tecnologia de 

informação para prestação de serviços de serviços de Implantação, Sustentação e 

Suporte Técnico para a Plataforma Target já licenciada à Prefeitura do Recife e neste 

processo, visando atender a todas as Secretarias e órgãos desta Prefeitura, bem como os 

demais anexos citados, a EMPREL não tem nada em que obstar à contratação da 

referida empresa FACILIT TECNOLOGIA LTDA  no tocante aos aspectos analisados e 

descritos neste documento. 
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