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Parecer Técnico nº 058/2021 - Em Resposta ao Ofício nº 147/2021 – 

SEPTI/SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

  

INTRODUÇÃO 

  

Trata-se da análise, para emissão de Parecer Técnico visando à Adesão a Ata de 

Registro de Preços do Pregão eletrônico 031/2021 da Agencia de Tecnologia da 

Informação – ATI do Governo do Estado de Tocantins, para a contratação da Empresa 

Facilit Tecnologia Ltda – EPP para evolução, sustentação, treinamento e suporte técnico 

da plataforma TARGET para uso na Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. 

 

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

Secretaria Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação, através do Ofício Nº 147/2021 

- SEPTI/SEDUC, de 19 de outubro de 2021, solicita à Emprel Parecer Técnico acerca 

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

atendimento aos projetos gerenciados e monitorados pelo gabinete do Prefeito e 

atualmente atende a todos os projetos monitorados pela Secretaria de Planejamento 

Gestão e Transformação Digital. 

Esta nova versão tem por objetivo abranger todo o elenco de projetos e demandas de 

toda a Secretaria de Educação do Município, gerando maior visibilidade para as 

necessidades das unidades educacionais e administrativas e aumentando o poder de 

planejamento e agilizando soluções no âmbito da Secretaria.  

 

A Contratação por adesão servirá para a criação de novos Dashboard’s, treinamento e 

suporte de atendimento à ferramenta para todos os usuários da Secretaria de Educação e 

a decisão de contratar a empresa Facilit Tecnologia Ltda por meio da adesão, 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 Secretaria municipal de Educação. 

 

ESCOPO DA ANÁLISE 

 

A análise da Emprel está concentrada e descrita nos itens relacionados na analise 

Técnica da Plataforma Target, baseando-se na necessidade da Secretaria de Educação e 

no descritivo apresentado no Termo de Referência da Secretaria da Fazenda do Governo 

do Estado de Tocantins. 

  

 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 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 Referencia quanto à tecnologia envolvida e as especificações 
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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 

Secretaria de Educação tenha todas as suas necessidades atendidas de modo pleno e 

satisfatório, não havendo o que acrescentar ou se opor. 

Entendemos que a definição das funcionalidades do sistema foi alvo da atenção da Área 

Gestora da contratação, que detém o conhecimento necessário do negócio para 

desempenhar essa atividade. Assim, como mencionamos anteriormente, esse item não 

fará parte desta análise.  

 

DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS 

 

A plataforma TARGET, já em uso na Prefeitura da Cidade do Recife, fará agora o 

gerenciamento e monitoramento de projetos estratégicos, tático e operacional na 

Secretaria de Educação criando para isso um ambiente isolado provendo à gestão, total 

visibilidade dos projetos e ações, auxiliando no planejamento e execução dos serviços. 

Benefícios para o planejamento da Secretaria e de todas as atividades das unidades 

educacionais estão previstos nesta plataforma, metas, indicadores, a integralidade dos 

projetos, a transversalidade de ações e a participação de todos, com o objetivo de 

promover agilidade no dia-a-dia da Educação Municipal.  

As Atividades de manutenção evolutiva correspondem às atividades relacionadas ao 

processo de adaptação do software Target da Facilit Tecnologia, para atendimento de 

demandas específica do órgão, criação de atividades relativas à construção de soluções 

de Business Intelligence e Datawarehouse, e elaboração dos requisitos, regras, 

indicadores, design, mapas ETL, especificação e construção da camada OLAP, até a 

implantação e sustentação da solução com treinamento das equipes envolvidas. 

 

ANEXOS 

Anexo I – Termo de Referência – Secretaria da Fazenda do Governo de Tocantins 

Anexo II – Ofício nº147/2021 – SEPTI - SEDUC 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise dos documentos, Termo de Referência da Secretaria da Fazenda 

do Governo de Tocantins, bem como a experiência já conhecida e implantada em outros 

órgãos da Administração Municipal do Recife, a definição do escopo dos serviços a 

serem contratados por meio da adesão Ata de Registro de Preços nº 031/2021 da 

Agencia de Tecnologia da Informação – ATI do Governo do Estado de Tocantins para 

prestação de serviços de serviços de Manutenção, Sustentação e Suporte Técnico para a 

Plataforma Target já licenciada à Prefeitura do Recife e neste processo, visando atender 

especificamente a Secretaria de Educação do Recife, a EMPREL não tem nada em que 

obstar à contratação da referida plataforma TARGET da empresa FACILIT 

TECNOLOGIA LTDA no tocante aos aspectos analisados e descritos neste documento. 

 

Recife 11 de novembro de 2021 
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