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INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NQ 19/2019

JUSTIFICATIVA

A presente lnexigibilidade

de l.icitacao tern par objeto a contratacao

da empresa ELEC INDUSTRIA E

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDl<;AO LTDA, CNPJ nQ 07.791.107/0001-44,
empresa especializada
deste Departamento

em services de calibragem,

certificacao

e rnanutencao

para a contratacao

de

dos aparelhos etilometros

Estadual de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT, marca ELEC, modelo BAF 300.

Os services a serem prestados pela empresa ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
MEDl<;AO LTDA visam realizar rnanutencao

preventiva e corretiva dos aparelhos etilornetros da marca ELEC

motivo pelo qua I a contratacao segue linha de inexigibilidade

de licitacao, uma vez que a empresa apresentou

declaracao de exclusividade na prestacao do servico tecnico de rnanutencao dos aparelhos de sua marca.

Os aparelhos etilornetros

sao instrumentos de trabalho essenciais a polftica de seguranca no translto,

fiscalizacao e realizacao das Operacoes lntegradas
utllizacao e consequente

da Lei Seca na capital e no interior do estado. A sua

necessidade de rnanutencao e afericao e peri6dica, a cada ano (12 meses), motivo

pelo qual buscamos par esta contratacao,

a garantia da rnanutencao

destes aparelhos aptos/validos para

utilizacao em blitz do Detran juntamente com as Policias Militares e em todos os municfpios do Estado de
Mato Grosso que possuem implantada

a Operacao lntegrada Lei Seca.

Alern disso, visa-se garantir a legalidade em todos os testes realizados pelos aparelhos,

havendo

assim efetiva fiscalizacao de alcoolemia no transito.

A Gerencia

de Fiscalizacao de Transito

disp6e

atualmente

de 72 (setenta

e dais) aparelhos

etilornetros, destes, 44 (quarenta e quatro) com validade vencida e 28 (vinte e oito) validos ate fevereiro de
2020.

A Carta Magna
constitucionais

preve no arnbito

da Administracao

coma o da legalidade, impessoalidade,

Publica. alern de obediencia

moralidade,

publicidade

e eflciencia, em seu artigo

37, inciso XXI contracao par interrnedio de llcitacao publica,
MML/ MML

C?D

a princfpios

Av. Dr. Hello Ribeiro, n° 1000, Res. Paiaquas - Cuiaba-Mf - CEP 78048-910
Fone: (65) 3615-4757/4791 - e-mail: licitacoes@detran.mt.qov.br-www.detran.mt.gov.br

•

)))
DETRANMT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN<;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

"Artigo 37- (...)
XX/: ressalvados os casos especificados na legislafao, as
obras, services, compras e allenadies seriio contratados
mediante processode licitafao publica (...)".

O entendimento se amplia pelo fato de a Constltuicao deixar claro que pode haver casos
"especificados em lei" que nao obedecarn a essa norma Constitucional tais coma o do artigo 25 da Lei
n°8.666/1993

o qual trata dos casos em que

e

inexigivel a llcitacao, mais especificamente o inciso II,

destacado, verbis:
Art. 25.

E inexigfve/ a licitaciio quando houver inviabilidade

de

competiciio, em especial:
I - para aquisifao de materiais, equipamentos, ou generos que
so possam ser fornecidos por produtor,

empresa ou

representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de
marca, devendo a comprovadio de exclusividade ser feita
atraves de atestado fornecido pelo 6rgao de registro do
comercio do local em que se realizaria a licitafao ou a obra ou
o servico, pelo Sindicato, Federafao ou Confederafiio Patronal,
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;"

As hip6teses de inexigibilidade sao meramente exemplificativas, bastando que reste configurada a
inviabilidade de cornpeticao verificada no caso concreto, mas sempre com o amparo na lei. Por outro lado,
nas palavras de Adilson Abreu Dallari, "as exigibilidades de licitacao devem ser interpretadas extensivamente,
ao passo que a dispensa exige interpretacao restritiva".
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A premissa de cabimento da inexigibilidade,

em quaisquer das hip6teses do art. 25, ea inviabilidade

de cornpeticao. Por isso, e preciso delimitar quando ha e quando nao ha viabilidade de cornpeticao.

Com essa premissa inaugural, quer se demonstrar que existem determinados

objetos que nao podem

ser definidos objetivamente, comparados objetivamente e, portanto, selecionados objetivamente. Ou, ainda,
que aparentemente possam ser definidos
e/ou prec;:o), mas a definicao,
r>.

por dados objetivos e julgados por um criteria objetivo (tecnlca

cornparacao e selecao nao garantem que a Adrninistracao

escolha a melhor

solucao para sua necessidade, pois a essencia do objeto contratado reveste-se de subjetividade.

Logo, para esses casos, em que nao ha criterios objetivos validos que permitam definir a solucao e,
portanto, eleger um para metro objetivo de cornparacao e
ha inviabilidade

de ccrnpeticao. Havendo inviabilidade

parceiro da Adrninistracao

ea inexigibilidade

selecao entre duas ou mais solucoes, dizemos que
de cornpeticao, o meio legftimo

de escolha do

de llcltacso.

No presente caso, a empresa ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDl<;:AO LTDA
comercializa e realiza a manutencao exclusiva dos aparelhos etilornetros, marca ELEC, modelo BAF 300.

Quanta a singularidade,
qualidade, a complexidade

importante destacar que singular nao e sin6nimo de unico. E a natureza, a

e a diferenciacao

do service que o individualiza,

a tal ponto que tornam inviavel

a comparacao com outros que existam no mercado.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao:

Ac6rdiio 1.074/2013 - Plen6rio: "13. Diante desse contexto,
considero que os services jurfdicos ligados ao (omissis) podem
ser caracterizados coma singulares e, par isso, neio passfveis de
serem licitados. 14. Trata-se, no verdade, de exemp/o tfpico de
inexigibilidade

de licitaciio. 15.

Primeiramente, porque o

conceito de singularidade niio est6 vincu/ado

a

ideia de

unicidade. Para fins de subsuncao ao art. 25, inciso II, do Lei
8.666/93, entendo niio existir um service que possa ser prestado

C0

apenas e exclusivamente par uma (mica pessoa. A existencia de
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um tsntco sujeito em condkiies de ser contratado conduziria a
inviabilidade de competidio em relafao a qualquer service e
niio apenas em relafao aqueles considerados tecnicos
profissionais especializados, o que tornaria tetra morta o
dispositivo legal. 16. Em segundo lugar, porque singularidade, a
meu ver, significa complexidade e especificidade. Desso forma,
a natureza singular ndo deve ser compreendida coma ausencia
de pluralidade de sujeitos em condicbes de executor o objeto,
mas sim coma uma sltuaciio diferenciada e sofisticada a exigir
acentuado nfvel de sequranca e cuidado." [ grifo nossoj

Sabre a apresentacao dos documentos habilitat6rios e forrnalizacao do contrato, entende esta
Cornissao que os documentos poderao ser dispensados no todo ou em partes, com fulcro no art. 32, §lQ da
Lei Federal nQ 8.666/1993.

a

Art. 32. Os documentos necessaries habilitacao poderao ser apresentados
em original, por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio
competente ou por servidor da adrninistracao ou publicacao em 6rgao da
imprensa oficial. (Redacao dada pela Lei n2 8.883, de 1994).
§12 A docurnentacao de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei podera ser
dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso,
fornecimento de bens para pronta entrega e lellao.

Como subsidio para o "know how" desta Cornissao, trazemos ao caso a teoria da aparencia,
conforme cornentarlos de Marcal Justen Filho, relativamente ao disposto no §lQ do art. 32 da Lei Federal nQ
8.666/1993, tendo para a presente contratacao baixfssimo valor e riscos muito pequenos, ser razoado entao,
dispensar boa pa rte, se nao toda a docurnentacao de habilitacao,

"Esses requisites devem ser exigidos ainda nas hip6teses referidas no art.
32, §12. No entanto, as circunstancias podem conduzir a uma presuncao
relativa, cuja adocao pela Adrninistracao
autorizada pelo dispositivo em
questao. Em determinadas hip6teses, basta a "aparencia" de regularidade
para a Adrninlstracao. Seo agente administrativo comparece padaria mais

e
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pr6xima, encontra-a em pleno funcionamento, a aquisicao de valor reduzido
nao exige a apresentacao de docurnentacao em virtude de uma presuncso.
A situacso fatica induz a presuncao de que o comerciante se encontra em
sltuacao regular. Se nao existisse tal regularidade, alguma autoridade estatal
teria promovido a interdicao do funcionamento.

e

Mas essa presuncao somente autorizada em face de contratacoes de
pequeno porte, que nao envolvam riscos para a Adminlstracao ou que se
traduzam em riscos de pequena dimensao. Tarnbem nao podera ser
adotada quando o valor da contratacao for mais significativo."
{destacamos).

A partir das explanacoes, com base no art. 32, §lQ, e art. 62, §4Q da Lei de ticltacoes, aplicando
tarnbern a teoria da aparencia, a exigibilidade das documentacoes de habilitacao restou devidamente
comprovada a capacidade tecnica, econornico/financelra e jurldica da empresa.
Artiga 26. As dispensas previstas no§ 2!! e 4!! do art. 17 e no inciso
Ill e seguintes do art. 24, as situacdes de inexigibilidade referidas
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final do paragrafo unico do art.8!! desta Lei deverao ser
comunicados, dentro de 03 (tres) dias, a autoridade superior, para
ratifica~ao e publicacao na imprensa oficial, no prazo de OS (cinco)
dias, como condi~ao para a eflcacla dos atos.
Paragrafo unlco, O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, sera instrufdo, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterizacao da sltuacao emergencial
justifique a dispensa, quando for o caso;

ou calamitosa

que

II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
Ill - justificativa do preco:
IV - documento de aprovacao dos projetos de pesquisa aos qua is os
bens serao alocados;

Os incisos I e IV nao

e

o caso da presente contratacao.

Ja

em relacao aos incises II e Ill, restou

demonstrado nas explanacces acima o atendimento dos requisitos, estando compatfvel com os precos
praticados com outros contratados.
MML/MML
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Diante do exposto, esta Cornissao sugere que seja efetuada a aquisicao do objeto nesses moldes,
com fulcro no artigo 25, incise I da Lei Federal nQ 8.666/1993.

Cuiaba-Ml', 06 de novembro de 2019.

MARCIO JEAN DA SILVA

Membro da CPL

CAROLINA Fl

Membro da CPL

LIDIANE MARQUES DE CAMPOS

Membro da CPL
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