ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN<;A PUBLICA
DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRANSITO

PARECER N2 286/2021
Processo:464106/2021
lnteressado:Coordenadoria de Gestao de Pessoas
Solicitante:Coordenadoria de Aquisicoes e Contratos.
Assunto:Analise Jurfdica acerca da Dispensa de ticitacao
para aquisicao de kits para a Semana do Servidor Publico.

Recebi uma via do presente
Parecer juntamente
com o
processo original indicado no
protocolo ao lado.
Cuiaba- MT,_

I __ I __

I - RELAT6RIO
Trata o presente parecer sabre consulta formulada

pela Coordenadoria

de Aquistcoes e

Contratos, acerca da Dispensa de Licitacaon!! 18/2021, onde o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, Autarquia
03.829.702/0001-70,

representada

pelo

seu

VASCONCELOS,e seu Diretor de Administracao
pretendem

Estadual, inscrita no CNPJ Sob o n°.

Presidente

Sr.

GUSTAVO

REIS LOBO

DE

Sisternica, Sr. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES,

contratar a Empresa BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVl<;OS

DE TRANSPORTE EIRELI, tendo como objeto a "aquisicao de KITS PARA A SEMANA DO SERVIDOR
PUBLICO".
O processo administrative,

depois de percorrer

os caminhos necessarios, veio a esta

Advocacia Geral, para atender ao disposto no artigo 38, paragrafo unico, da Lei Federal nQ. 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E o brevfssimo

relat6rio.

II - FUNDAMENTA<;AO
O objeto da presente Dispensa de

ucitacao consiste na aqulsicao de KITS PARA A SEMANA

DO SERVIDOR PUBLICO.
Atendendo

a

solicitacao

da Coordenadoria

analisar, sob o prisma jurfdico/formal

de Aquisicoes e Contratos

passaremos a

a justificativa de dispensa de Ilcitacao e docurnentacao

apresentada, os quais sopesaremos uma a uma.
A) Da Dispensa de Licita1rao
Leciona Marcal Justem Filho, em sua obra.Cornentarios
;(

Administrativos,

!\

a

Lei de t.icitacoes e Contratos

6!! Edii;:ao, Dialetica, pag, 221, que:!,\~ j,

Jll\
; 1,

. .i\r1-

'··'i

r
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''A dispense de ficitap:io verifica-se em situodies em que, embora vi6vel
competiciio entre particuiares, a licita~eio aftgura-se objetivamente inconveniente
ao interesse publico.
11

O objeto da presente contratacao, de acordo com a justificativa da Dispensa de Licitacao

elaborada pela Comissao Permanente de Licitacao, fls. 89/91, frente e verso,

e a aquisii;ao

de kits

para a Semana do Servidor Publico.
Tai contratacao

estaria fundamentada

no artigo 24, incise II, da Lei 8.666/1993, vejamos

entao:
"Art. 24. E dispensavel a licitacao:
( ... )
II - para outros services e compras de valor ate 10% (dez por cento) do
limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienacdes,
nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um
mesmo service, compra ou alienacao de maior vulto que possa ser realizada
de uma so vez;
Tai dispensa estaria fundamentada
permitem,

no artigo 24, incise II, da Carta Magna, os quais

na contratacao services e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto

na alfnea "a", do incise II do artigo anterior e para alienacoes, nos casos previstos nesta Lei, desde
que nao se refiram a parcelas de um mesmo service, compra ou alienacao de maior vulto que
possa ser realizada de uma vez s6.
Os valores previstos no art. 23, incises I e II, da Lei Federal nQ 8.666/1993
monetariamente

foram

corrigidos no ambito do Estado de Mato Grosso por meio da Lei n. 10.534, de 13

de abril de 2017. A Partir do novo valor acima fixado, o valor da dispensa de licitacao fundada no
Art. 24, II da Lein. 8666/93, que concerne

a contratacao

tratada neste processo, passou a ter limite

de ate R$ 34.379,33.
Ocorre que houve questionamento

judicial acerca da competencia

dos entes municipais

para realizar a atualizacao de valores das modalidades licitat6rias, por meio da ADIN 460/2016 no
Tribunal de Justice Estadual. Embora a A~ao Direta nao tratasse do estado do Mato Grosso, o
resultado do julgamento refletiu no posicionamento

da Corte de Contas do nosso estado acerca do

r-.

'1 A
;,i(Jii /i.'jfr I
' !

mesmo assunto.

A revisao acerca deste tema no iimbito do TCE/MT culminou na edicao da Resolucao de

Jr/}'
i ~},:
,·..;,,,·
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DETRAN/MT
ADVOCA,1A
GERAL
.·· . ii,~·
•
fls., Ll,[
. . ~;,.,·

'hi j.
1.· \11
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Consulta n. 7/2019 -TP. Vejamos excerto que trata do entendimento a respeito do tema quanta aos
orgaos do estado de Mato Grosso:
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 1!!,
XVII, do Lei Complementar n!! 269/2007 (Lei Orqanica do Tribunal de Contos do
Estado de Mato Grosso) e do artigo 237 do Resoluciio n!! 14/2007 (Regimento
lnterno do Tribunal de Contos do Estado de Mato Grosso}, resolve, por
unanimidade, de acordo, em parte, com o Parecer n!! 3.525/2019 do Ministerio
Publico de Contos e acompanhando
a proposta de voto do Relator, alterada
oralmente em sessiio plenaria quanto
modulocdo dos efeitos do decisiio:
( .. .)
IV) reconhecer a aplicabilidade do Decreto Federal n!! 9.412/2018 aos Municipios
e ao Estado de Mato Grosso, visto que os artigos 23 e 120 do tei nv 8.666/1993

a

foram declarados como normas de carater geral e, portanto, de competencia
privativa da Uniiio. O inteiro teor desta decisiio esta disponfvel no site:
www.tce.mt.gov.br.

O Decreto 9.412/2018 atualizou os valores das modalidades de Ilcltacao de que trata o
art. 23 da Lei n. 8.666/1993. Segundo o art. lQ, inciso II, "a" do Decreto, a modalidade convite
pode ser utilizada para outros services e compras de valor ate R$ 176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais).
A partir do exposto, a dispensa prevista no art. 24, inciso II, da Lei Geral de tlcltacdes
seria possivel para outros services e compras de valor ate R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais).
De acordo com o Mapa comparativo de preco junta a fls. 42, seria viavel a contratacao
uma vez que o seu valor total estimado

E

e de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

importante esclarecer que, ha situacoes em que a Administracao recebe da Lei o

comando para a contratacao direta;

ha

outras em que a Adrninistracao recebe da Lei autorizacao

para deixar de licitar, se assim entender conveniente ao interesse social e sua Urgencia, desde que
obedecidas as normas legais; ha hip6teses em que a Adrninistracao defronta-se com inviabilidade
fatica para licitar, anuindo a lei em que e inexigivel faze-lo; e

ha um caso em que a Adrninistracao e

defeso licitar, por expressavedacao da Lei.
Segundo o artigo 24 da Lei nQ. 8.666/93, o qual trata dos casos em que

e dispensavel a

licitacao, mais especificamente no inciso II, destaca, senao vejamos:
II - para outros servic;:os e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite
previsto na alfnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienacoes, nos casos
previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo service,
compra ou allenacao de maior vulto que possa ser realizada de uma s6 vez;
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Paragrafo unico. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
serao 20% (vinte par cento) para compras, obras e servic;:os contratados par
cons6rcios publicos, sociedade de economia mista, empresa publica e par
autarquia ou fundacao qualificadas, na forma da lei, coma Agendas Executivas"

Assim na hip6tese do artigo 24, com seus respectivos incisos e paragrafo unico, acerca de
licitac;5es dispensavels, em que se enquadram a situacao presente, nao

e

a lei exatamente que

declara dispensada a llcitacao, pois que a lei apenas informa que, em ocorrendo os pressupostos,
que nem sempre sao objetivos, mas muitas vezes decorrem de entendimentos pessoais do gestor,
entao a autoridade podera dispensar a licitacao e contratar diretamente.
O paragrafo unico do art. 26 da Lei 8.666/93, apresenta de forma indubitavel o caminho a
ser percorrido para dernonstracao da presente situacao, cuja redacao resta abaixo transcrita:
As dispensas previstas nos§§ 22 e 42 do art. 17 e no inciso Ill e seguintes do art.
24, as situacoes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do paragrafo unico do art. 8Q desta
Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) dias, autoridade superior, para
ratificacao e publicacao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, coma
condicao para eficacia dos atos. (Redacao dada pela Lei n2 11.107, de 2005).

a

Paragrafo unico, 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizacao da situacao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
Ill - justificativa do preco:
IV - documento de aprova~ao dos projetos de pesquisa aos quais os hens serao
alocados. (lnclufdo pela Lei n2 9.648, de 1998).

Em relacao aos elementos do presente artigo vamos verificar abaixo.
B.) Da Motiva~ao
A Adrninistracao nao deve fazer nem mais nem menos do que o necessario para atingir a
finalidade legal.
A finalidade

e inerente ao prindpio da legalidade, nas palavras de Celso Antonio Bandeira

de Mello, consiste na aplica~aoda lei ta/ coma eta e, au seja, na conformidade de sua raziio de ser,

do objetivo em vista do qua/ Joi editada.
Trazendo essas ideias para o ambito das contratacoes, verifica-se que a mera autorizacao
legal para a aqulsicao de certos produtos ou a possibilidade de prorrogacao, por exemplo, nao se
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justifica quando se percebe que nao sao mais necessaries ou existam outros meios legais para a

execucao do service.
E como a Adrnlnlstracao
motivo, finalidade, competencia,

sempre esta subordinada ao direito publico no que se refere ao
forma e procedimento

de seus contratos, nao ha como destoar

desses elementos essenciais.
Diante dessas consideracoes, a supremacia do interesse publico deve estar na lei que
fundamenta

E sempre ha a necessidade de motivacao, nao basta haver

o agir da Adrninistracao.

previsao legal para que se realize um ato administrativo.

Os pressupostos faticos previstos na lei

devem estar presentes.
A presente aquisicao se encontra devidamente

Referencia/Projeto Basico n2. 162/2021

motivada

do Termo de

por lnterrnedlo

(fls. 03/09, frente e verso). Todos estes sao documentos

nos quais fica demonstrada a necessidade da presente aguisicao.
Assim, quando o Administrador
justificar

a subsuncao a autorlzacao

publica, permitindo

pratica seus atos, deve expor as circunstancias faticas para
legal. Com isso, garante-se transparencia

um melhor controle,

a Adrninistracao

inclusive quando de eventual apreclacao pelo Poder

Judiciario,
C.) Da Docurnentacac
Devera constar no referido processo todos os elementos que a Lei 8.666/93 no paragrafo
unlco do art. 26 exige para os cases de dispensa, respeitando
cumprir com os criterios da inexigibilidade/dispensa,

assim os requisitos basicos para

e, tarnbem o preco referenda

estabelecido

no Plano de Trabalho.
Os documentos

necessaries para contratacao com o poder publico, via de regra, sao os

mesmos, sendo que no presente case sao necessarios outros com a finalidade

de justificar

a

necessidade e comprovar o interesse publico da dispensa da licitacao,
DO DECRETO 840/2017
Ressalta-se ainda que no amblto do Estado de Mato Grosso encontra-se editado Decreto
840/2017,

que

Regulamenta

as modalidades

licitat6rias

vigentes,

as aquisicoes

de bens,

contratacoes de services, locacoes de bens m6veis, im6veis e o Sistema de Registro de Preco no
Peder Executivo Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, dispoe
sabre a concessao de tratamento

diferenciado

e simplificado

para as microempresas

e empresas
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de pequeno porte nas licitacoes publicas no ambito da Adrninistracao Publics Estadual, e da outras
providencias.
Segundo o referido Decreto, o conteudo minima da instrucao da fase interna da llcltacao,
em ambito estadual, encontra-se assim previsto:
Art. 3Q Os procedimentos de aquisrcao de bens e de contratacao de
services e locacao de bens m6veis e im6veis, serao autuados, protocolados,
numerados e devendo ser instruidos em sua fase interna pelo menos com
os seguintes documentos:
( ... )
Seguem-se 11 incises ap6s o caput do artigo 3e, nos quais estao previstos os diversos
documentos a instruir o processo. No quadro abaixo, passamos a demonstrar os documentos que
cornpoe o presente processo, nQ 464106/2021, relacionando com sua posicao dentro do processo
e sua fundarnentacao:
Nesse sentido, os requisitos para abertura de qualquer procedimento licitat6rio, deve
canter os seguintes documentos:
Requisito prescrito no Decreto
requisicao

Dec.840/2017
art. 3Q

Descricao do documento

da area demandante
6rgao acompanhado
do termo
referenda OU projeto baslco

de
de

inciso I

ITermo de Referencia
2021.

autorlzacao

de

inciso II

do processa

inciso Ill

de
no Termo
de
Referencia
e Autorlzacao
continuidade
de llcitacao
do
Diretor
de
Adminlstracao
Sisternlca e do Presidente.
C6pia de tela do SIAG.

inciso IV

Orc;amentos e Mapas

inciso V

lndicacao no item 2 do Termo de
e
Pe dido
de
Referenda
n.
Empenho

para

abertura

procedimento de aqulslcao

comprovante

de registro

no SIAG - Sistema
Governamentais
Vpreco

Hornologacao

03 a 09 frente e verso

03 a 09

43

Aqulsicoes

de referenda consistente

comprovada
indicacao

de

n. 162 1

Fis.

err

12/42

pesquisa de mercado
dos recursos

crcarnentarios

para fazer face a despesa

03

45

19301.0001.21.002091-8
inciso VI

Sem necessidade.

e do tipo de

incise VII

do
autorizacao
para abertura
procedimento de aquisicao e
Uustificativa de Dispensa.

edital
OU
convite
E
do
Minuta
respectivos anexos, quando for o caso

inciso VIII

Minuta do Contrato

ata de registro de preco (ARP) E
respectivos anexos, quando tratar-se de

inciso IX

aprovacao do CONDES - Conselho de
Desenvolvimento
Econ6mico e Social,
quando for o caso
definlcao

da modalidade

licitacao a serem adotados

03/09

Minuta do ordem de service
87/88.

Nao se trata de adesao.
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I

I

O inciso X preve tarnbem a realiza~ao de "Checklist de conformidade quanto aos
documentos enumerados neste artigo e quanta a eventuais apontamentos formulados no
parecer jurfdico", anexado junto as fl. 114.
E, por fim o inciso XI preve tarnbern a realizacao de "parecer jurfdico conclusivo emitido
pela Procuradoria-Geral do Estado". O Departamento Estadual de Transite, todavia, possui orgao
de assessoramento jurfdico pr6prio conforme estabelecido pela Lei Complementar n. 445, de 30
,,,...._

de novembro de 2011.
Em relacao aos elementos necessaries para instrucao do processo de dispensa, previstos
no art. 26, paragrafo unlco, da Lei de Licltacoes c/c artigo 15 do Decreto Estadual n. 840/2017, e
que sao pertinentes ao objeto dessa dispensa, encontram-se os previstos nos incisos II e Ill.
Quanta aos incisos II e Ill, motivo da Dispensa e escolha do fornecedor, restam todos
comprovados pela Motivacao do Setor demandante, atraves do Termo de Referenda 162/2021
(fls. 03/09, frente e verso), e justificativa da dispensa de fls. 89/91, frente e verso.
Em relacao ao preco veja este entendimento colhido da Consolldacao de Entendimentos
Tecnicosdo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
Resoluciio de Consulta nQ 41/2010 (DOE, 07/06/2010). licitadio. Dispensa e
inexigibilidade. Necessidade de justificadio do preco contratado. Formas de
balizamento de precos.
1. Nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitadio deve-se justificar o
preco, nos termos do art. 26 da Lei ng 8.666/1993. Nos processos de dispensa de
licitociio que seguirem as diretrizes do art. 24, I, II, da Lei ng 8.666/1993, e demais
incisos quando couber, devem apresentar pesquisa de precos - com no minima

03 (tres) propostas v6/idas - para lustificar a compatibilidade do preco oferecido
pelo fornecedor com o vigente no mercado.
2. 0 balizamento deve ser efetuado pelos precos praticados no dmbito dos orqiios
e entidades da Administrar;oo Publica, no mercado, no ftxado par 6rgiio oficia!
competente, ou, ainda, par aqueles constantes do sistema de registro de precos.

De acordo com que se extrai do voto do Conselheiro Relator, Domingos Neto, nos autos
do PROCESSO NQ: 13.193-8/2016, a leitura do texto da Resolucao supracitada poderia conduzir o
aplicador da norma a concluir que seria suficiente para a realizacao de pesquisas de precos em

,,.,

~

processos licitat6rios a obtencao de, no mfnimo, tres propostas (orcarnentos}. ')~\\

l

\,"l;,·

1·

1\Jl

1
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Alern disso, segundo o eminente Relater, o texto da Resolucao induz

a interpretacao

de

que essas propostas seriam apenas os "orc;amentos" obtidos junto aos potenciais fornecedores,
desprezando os precos praticados no arnblto da

Adrninistracao Publica.

Nao raras vezes era o que podiarnos observar na pratica cotidiana das
Tai entendimento,

ucitacoes.

todavia, foi superado no ambito do Tribunal de Contas da Uniao, bem

como no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo a Resolucao supracitada sido revogada por meio da expedicao de nova Resolucao, vejamos:
Resolu!;ao de Consulta n2 20/2016-TP (DOC, 26/08/2016}. Licita!;ao. Aquisi!;oes
publlcas. Balizamento de precos. [Revogaa Resolucaode Consulta n2 41/2010]
1. A pesquisa de precos de referenda nas aquisicoes publicas deve ser realizada
adotando-se amplitude e rigor metodol6gico proporcionais
materialidade da
contratacao e aos riscos envolvidos, nao podendo se restringir obtencao de tres
orcarnentos junta a potenciais fornecedores, devendo-se considerar o seguinte
conjunto (cesta) de precos aceitaveis: precos praticados na Adrnlnistracao Publica,
como fonte prtorltaria: consultas em portais oficiais de referenciamento de precos
e em mfdias e sftios especializados de amplo domfnio publico: fornecedores;
catalogos de fornecedores; analogia com cornpras/contratacoes realizadas par
corporacoes privadas; outras fontes idoneas, desde que devidamente detalhadas
e justificadas.
2. Nos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitacao, inclusive aqueles
amparados no art. 24, I, 11, da Lei n2 8.666/1993, devem ser apresentadas as
respectivas pesquisas de precos, nos termos do art. 26 da Lei.
Parece-nos que o texto da nova Resolucao nao foi feliz no que se refere aos processes de

a
a

inexigibilidade

pois poderia levar a interpretacao

de que nesses casos a pesquisa de precos

e

menos importante.
Para espancar qualquer

duvida quanta

a este tema, colacionamos

dois julgados

do

Tribunal de Contas da Uniao. Em relacao a obriqatoriedade de se realizar pesquisa de precos,
vejamos:

E obrigat6ria, nos processos de licitaciio, dispensa ou inexigibilidade, a consulta
dos precos correntes no mercado, dos fixados por 6rgiio oficiol competente ou,
ainda, dos constantes em sistema de registro de precos. A ausencia de pesquisa de
precos configura descumprimento de exiqencia legal.
(Ac6rdiio2380/2013 - Plenario}
Ja no que diz respeito a forma de iustificativa dos precos nas contratacoes

diretas,

vejamos:

1'

i\

A justificativa do preco em contratociies diretas (art. 26, paragrafo unico, inciso Ill,
t' ,!)
da Lei 8.666/93} deve ser realizada, preferencialmente, mediante: (i) no caso de \
diispensa, ~pr~~ent_afao.
- de, no ":,mmo,
' .
- van
'I'd as de empres~s do t 'J\l \
tr:s co tOfoe~
ramo, ou justificativa circunstanciada se nao for possivel obter essa quantidade I / / '

ji

i

A
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minima; (ii) no caso de inexigibilidade, comparadio com os precos praticados pelo
fornecedor junto a outras instituiciies publicas au privadas.
(Ac6rdao 1565/2015-Plenario)

Quanta a esta questao a Cornissao de l.icitacao nos da conta de que o processo foi
devidamente

cadastrado no Sistema SIAG, fls. 90, e publicado eletronicamente

propostas dos interessados, sendo apurado no dia 22/10/2021,
as quais,

a empresa

para recepcao das

acudindo 03 interessados, dentre

BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E

sesvicos

DE

TRANSPORTEEIRELI apresentou a melhor proposta VALIDA, estando abaixo do preco referenda.
D) Docurnentacao (Requisitos de habilita~ao)
No que diz respeito

aos documentos

necessaries

a

dernonstracao

da habilitacao,

a

Comissao entendeu ser posslvel dispensar documentos com fulcro no Art. 32, §19 da Lei 8.666/93,
fls. 113.
Aduz que a presente contratacao

envolve valor baixissimo e riscos muito

pequenos,

hip6tese que atrai a aplicacao da Teoria da aparencia, pela qual, segundo Marcal Justen Filho,

"bosta a 'aporencia' de regularidade para a Administrociio" e mais a frente explica o autor que a
"situadio jatica induz a presunciio de que o comerciante se encontra em situadio regular".
A adocao pela Administracao

desta presuncao esta autorizada pela norma prevista no

paragrafo primeiro do artigo 32 e, assim, a Cornissao entendeu ser razoavel dispensar boa parte, se
nao toda a docurnentacao de habilitacao, fls. 89/91.
A dispensa, no todo au em parte, dos documentos
§19 do artigo

32 da Lei 8.666/93.

Nao obstante

de habilitacao encontra previsao no

isso, o DETRAN/MT esta submetido

aos

regramentos realizados pelo Poder Executivo Estadual, bem coma aos prejulgados editados pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sendo, par isso, o conteudo determinado
orgaos no que se refere

a

habilitacao

par estes

o mfnimo a ser exigido pela Cornissao Permanente

de

Licitacao nos processes de aquisicao,
Nesse contexto,

vale ressaltar que o Decreto

Estadual de n. 8.199/2006

exige para

realizacao de pagamento decorrente das aqulslcoes de bens e contratacoes de services:
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a) prova de regularidade junta

a Fazenda Estadual,

expedida pela Secretaria de Estado de

Fazenda da sede ou domidlio do credor;

b)

prova de regularidade

relativa

a

Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia par

Tempo de Servic;:o (FGTS), quando o Poder Executive do Estado de Mato Grosso for
solldario na obrigacao,

Em relacao aos entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, segundo
a surnula n. 9

e dever da Adrninistracao Publica exigir a prova de regularidade junto

ao INSS e FGTS

na contratacao de pessoajuridlca, tanto na fase de habilitacao licitat6ria quanto na formalizacao e
na execucao contratual, e tambern nos casos de dispensa e inexigibilidade de licltacao.
Alia-se a isso a prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, prevista no inciso V do artigo 29 da Lei n.
8.666/93, institulda ap6s a edicao do Decreto 8.199/2006 e que, em razao disto, a temos como de
apresentacao obrigat6ria.

Por fim, tendo em vista previsao no Decreto 840/2017, artigo 131, bem como §2Q do
artigo 32, salientamos a necessidadeda:
o

Declaracao que nao possui em seu quadro de pessoal

empregado(s)

com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis)
a nos, em qualquer trabalho, salvo na condlcao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze)
art. 72 da Constituicao

anos, nos termos do inciso XXXIII, do
Federal, inciso V, art. 27 da Lei n2

8.666 de 1993.
o Declaracao da pr6pria Empresa de que nao existe em seu
quadro

de

empregados,

servidores

funcoes de gerencia, administracao

publicos

exercendo

ou tomada

de decisao,

nos termos do art. 92, inciso 111, da Lei n2 8.666 de 1993.

,·-,/\

Q f/{1 ,
r.\/·1i'
i

.f.

/; ~

I

.
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o Declaracao

participacao
inidonea

de inexistencla

de fatos

a

sua

licitacao citada, que nao foi declarada

na

e nao esta impedida

Publico de qualquer
Adrninistracao,

impeditivos

e

de contratar

com o Poder

esfera, ou suspensa de contratar
que

se

compromete

ocorrencia de fatos supervenientes

a

impeditivo

com a

comunicar

a

da habllltacao,

nos termos do art. 32, § 2Q, da Lei nQ 8.666 de 1993;

o Declaracoesque demonstram

nao constar registro para a

empresa no Cadastro de Empresas lnidoneas
da Controladoria

e Suspensas

Geral do Estado, bem como nao constar

registro no CEIS, SICAF, CNJ, nem no TCU.

o Certidao comprovando

que a empresa nao se encontra em

estado de falencia, de concurso de credores, de dissolucao
ou liquidacao:

Alern disso, deve se atentar para que nao se incorra nas proibicoes dos incisos Ill e IV do
Art. 131 do Decreto n. 840/2017.Assevera-se ainda a necessidade de se observar a Orientacao
Tecnlca009/2017 da Controladoria Geraldo Estado.
Quanta a estes documentos supracitados, tidos coma de apresentacao obrigat6ria,
necessaries

a

dernonstracao da habihtacao, previstos na 8.666/93 e no Decreto Estadual n.

840/2017, deixo de realizar sua analise nesse parecer, tendo em vista que devem ser verificados no
momenta da efetiva assinatura da Ordem de Servic;:o/Minutade Contrato.
E) DO EMPENHO

Embora o presente parecer analise a minuta do Contrato, cuida-se no presente processo
do procedimento de lnexiqibilidade de Licitacao para o qual basta estar presente o Pedido de
Empenho. No rnomentoda assinatura do Contrato devera constar, ai sim, a Nota de Empenho.
./

l

F) DA CONTRATAc;AO
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A presente analise parte tarnbem da Minuta de Ordem de Servic;:o/Fornecimento
encartada nos autos.
O substrate basico dos contratos e o acordo de vontades com objetivo determinado, pelo
qual as pessoas se comprometem a honrar as obrigacoes ajustadas. Com a Adrninistracao nao e
diferente, sendo apta a adquirir direitos e contrair obrigacoes, tern a linha necessaria que lhe
permite figurar come sujeito de contratos.
Sao varies os conceitos de contrato administrative formulados pela doutrina, o respeitavel
doutrinador Jose dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrative, define
contrato administrative como o ajuste entre a Administraciio Publlca e um particular, regulado
basicamente pelo direito publico, e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza
interesse publlco,
Os contratos privados em geral traduzem um conjunto de direitos e obrigacoes em relacao
aos quais as partes se situam no mesmo piano juridico. Nao ha supremacia de uma sobre a outra
durante todo o processo.
O mesmo nao ocorre com os contratos administrativos, e isso e explicavel pelo fato de
que eles visam a alcancar um fim util para a coletividade. Diante destas circunstancias, e 16gico que
diante de um conflito entre os interesses do particular contratado e da Adrninistracao Publica
contratante prevalecera os interesses deste ultimo.
Na celebracao dos contratos administrativos devem ser observados e respeitados os
prindpios administrativos, tendo em vista serem postulados fundamentais que inspiram todo o
modo de agir da Adrninistracao Publica. Bern observa Cretella Junior que nao se pode encontrar
qualquer institute do Direito Administrative que nao seja informado pelos respectivos prindpios.
Nessesentido, necessariamente, devera ocorrer a observancia aos prindpios expressesda
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficlencla. Tais prindpios revelam as
diretrizes fundamentais da Adrnlnistracao, de modo que s6 se podera considerar valida a conduta
administrativa se estiver compativel com eles.
Por fim, mas nao menos importante, fazemos referenda

a

observancia os prindpios da

razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e seguranca jurfdica.

,

\l}'I .
7

O prindpio da motivacao diz respeito a um ato ou efeito de motivar, e dar uma
justificativa au exposicao das razoes originaria daquele ato administrative. Diz ainda Celso Antonio

.1

i~ !\
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Bandeira de Melo, "que o Prindpio da Motivacao imp6e a Adrninistracao Publlca o dever de expor
as raz6es de direito e de fato pelas quais tomou a provldencia adotada."
Quando sao desrespeitos estes prindpios
pessoal dos administradores
simplesmente
publico,

das pessoas [urldicas, que participam

sao por esta controladas

sujeitando-se

e perfeitamente

obviamente,

direta ou indiretamente,
se for

o caso,

a

possfvel a responsabilizacao
da Administracao

Publica ou

por atos lesivos ao patrlmonio

incidencia

da Lei

de

lmprobidade

Administrativa.
lmportante

destacar que os contratos devem obediencia tarnbem as normas elencadas no

Decreto 840/2017, que Regulamenta as modalidades
contratacaes de services,

licitat6rias vigentes, as aqulslcdes de bens,

lccacoes de bens m6veis, im6veis e o Sistema de Registro de Preco no

Poder Executive Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, dlspoe
sabre a concessao de tratamento diferenciado

e simplificado

de pequeno

no ambito da Administras:ao

especialmente

porte nas licitas:oes publicas

para as microempresas

e empresas

Publica

Estadual,

o seu Art. 98 e seguintes, assim disposto:

Art. 98 As contratacoes deverao cumprir as exigencies estabelecidas na Lei Geral de ticitacdes e Contratos
Administrativos e outras normas aplicaveis.
§ 1!! Como condicao para celebracao do contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas condic;:6es
de habllitacao exigidas na licitacao, sob pena de aplicacao das sancoes cabfveis e rescisao contratual.

§ 2!! A nao rnanutencao

das condicces de habllitacao durante a execucao contratual nao permite a
do pagamento devido
contratada por servic;:os ja prestados ou produtos ja entregues e recebidos
sem ressalvas pelo 6rgao ou entidade contratante, com excecao dos contratos de terceirlzacao de servic;:os,
nos quais sera admitida a retencao de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados
prestacao do servlco.

retencao

a

a

§ 32 Quando, no ato da assinatura do contrato, o proponente vencedor da licitacao nao apresentar as
mesmas condicces de habilitacao exigidas na licitacao, sera convocado outro licitante habilitado, observada
a ordem de classificacao, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejufzo da aplicacao das
sanc;:6es cabfveis.
§ 42 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato,
estabelecida no paragrafo anterior.

injustificadamente,

sera aplicada a regra

§ 52 Das declsoes tomadas na execucao contratual cabera recurso, na forma e prazos disciplinados
de Processo Administrativo do Estado.

na Lei
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Art. 99 Os contratos deverao ser assinados e juntados nos autos do procedimento licitat6rio que o originar,
exceto nas licitacoes para registro de precos, quando formarao autos pr6prios do 6rgao ou entidade
contratante.
§ 12 O 6rgao ou entidade, promoter da contratacao, publicara, no Diario Oficial do Estado, o extrato dos

contratos celebrados, no prazo de ate 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, contendo a descricao do
objeto, valor contratado, partes contratantes, nurnero do processo administrative e prazo para execucao, se
houver.
§ 22 Serao registradas nos mesmos autos do contrato todas as ocorrencias que se relacionarem a sua
execucao, inclusive:
I - recebimento de produtos ou services:
II - pagamentos;
Ill - alteracoes:
IV - prorrogacoes:

v - rescisoes.

§ 32 0 recebimento de material, a fiscalizacao e o acompanhamento da execucao do contrato ficarao a
cargo do fiscal do contrato, designado dentre servidores efetivos ou comissionados do orgao ou entidade
contratante, cumpridas as seguintes exigencies:
I - no ato de assinatura do contrato devera ser designado o fiscal do contrato, por portaria que identifique o
contrato, suas partes, objeto e valor, o nurnero do processo, o nome e matricula do fiscal designado, o que
devera ser publicado no Diarlo Oficial do Estado ate tres dias uteis ap6s a publicacao do extrato do contrato;
II - o servidor designado para a fiscalizacao do contrato deve atuar no setor beneficiado ou envolvido no
objeto contratado;
Ill - sempre que solicitado o fiscal tera acesso aos autos do contrato e da licltacao que o antecedeu,
podendo solicitar c6pia dos documentos necessaries a fiscalizacao:
IV - o fiscal informara ao gestor do contrato, de oficio ou a requerimento, todas as ocorrenclas relevantes
referentes a execucao contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos;
V - solicitar ao contratado os documentos exigidos para a prestacao do service ou fornecimento do bem, a
correcao de falhas na execucao contratual, inclusive cumprimento da leglslacao apllcavel, substitulcao de
produtos defeituosos ou repeticao de services executados em desconformidade com as normas apllcaveis:
VI - informar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar.
§ 42 O fiscal podera solicitar ao gestor do contrato o auxflio e manifestacao de servidores quanto a aspectos
tecnicos do objeto contratado, que nao sejam de sua area de formacao e conhecimento.
G.1) DAS ClAUSULAS OBRIGATORIAS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Os contratos administrativos

devem prever, de forma obrigat6ria, todas as clausulas

elencadas no art. 55 da Lei nQ 8.666/93, o que nao exclui outras dlsposlcoes contratuais que se
fizerem necessarias.
O publicista Jesse Torres Pereira Junior, em seus cornentarios

a leis das licltacoes

e
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contratacces da adrninlstracao publica, acerca do referido dispositivo legal, informa que se trata do
\

'

I

conteudo minima necessario a todo e qualquer contrato da Adrninistracao (Jesse, 2007, p. 621).
Sabre o assunto, segue entendimento proferido no Processo Administrativo nQ
715979, da relatoria da Conselheira Adriene Andrade, apreciado na Sessao do dia 30/10/2007
(Revista do TCEMG,Edic;ao Especial,A Lei 8.666/93 e o TCEMG,p. 226):

"Considero que as mencionadas clausulas, alern de exigidas por
lei, sao essenciais

a

fiscalizacao do

cumprimento

dos

compromissos assumidos com a Adrninistracao contratante,
bem como

a

afericao de satisfatoriedade e responsabilizacao

pela execucao do contrato."
No caso dos presentes autos, ao procedimento de Dispensa se seguira uma ordem
de Servic;o/Fornecimento, o que nao altera a regularnentacao a ser aplicada, pois mesmo no caso
de uso de "outros instrumentos habeis" a que alude o caput art. 62 da Lei n. 8.666/1.993 aplica-se,
no que couber, o disposto no art. 55 (§2Q do mesmo artigo 62).
Assim dtspce o citado artigo 55 da lei n. 8.666/93, com a correspondencla das
clausulas em relacao ao presente contrato:
Art. 55. Sao clausulas necessarias em todo contrato as que
estabelec;am:
I - o objeto e seus elementos caracteristicos; - item 3 do TR;
II - o regime de execucao ou a forma de fornecimento; - item 6
do TR;

Ill - o preco e as condicoes de pagamento, os criterios, database e periodicidade do reajustamento de prec;os, os criterios
de atuallzacao rnonetaria entre a data do adimplemento das. r:".) r
r. . ,.\

obrigacoes ea do efetivo pagamento; - item 3, 12 e 13 do TR.

!
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IV - os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao, de
entrega, de observacao e de recebimento definitive, conforme
o caso; item 6 e 16 do TR.
V - o credito pelo qual correra a despesa, com a indicacso da
classlficacaofuncional prograrnatica e da categoria econornica: Termo de Referenda (item 2).

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao,
quando exigidas; item 14 do TR.
VII - os direitos

e

as

responsabilidades das partes, as

penalidades cabiveis e os valores das multas; itens 8, 9 e 15 do
TR.

VIII - os casos de rescisao: item 17 do TR;
IX - o reconhecimento dos direitos da Adrnlnlstracao, em caso
de rescisao administrativa prevista no art. 77 desta Lei; item 17
do TR;

XI - a vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e

a

proposta do licitante

vencedor; XII - a

legislacao aplicavel

a

execucao do

contrato

e

especialmente aos casos omissos; item 21 do TR;
XIII - a obrigacao do contratado de manter, durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigac;5es
por ele assumidas, todas as condic;5es de habilitacao e
qualiftcacao exigidas na llcttacao - subitem 9.10 do TR.
IV- PARECER
Diante do exposto, ap6s analise do caso em tela, sob o prisma eminentemente .'.•\l.\1.•.:!.·.·
jurfdico/formal, esta Advocacia Geral, entende que

e

possfvel a contratacao por dispensa de

(,J'
'"\'·l'
r
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licitacao descrita nos autos, uma vez que atende a necessidade do orgao, estando de acordo os
requisites do Art. 24, II da Lei Federal nQ. 8.666 de 21 de Junho de 1993, ficando assim aprovada
dispensa de licitacao nQ 18/2021.
Se faz

desnecessarlo o retorno da minuta de contrato para analise dessa advocacia, uma

vez que ja foi objeto de

analise, somente devendo retornar, caso modifique alguma clausula

presente na minuta analisada.
lmportante

a legalidade

ressaltar que esta Advocacia Geral atern-se, tao somente a questoes relativas

da presente minuta, ressalvando, portanto, que todo o procedimento

a legislacao supracitada, principalmente

devera observar

no tocante a atos e prazos essenciais.

Ressalte-se que o PARECER supra deve ser tratado coma escorco juridico para avaliacao
dos fatos narrados nos documentos
vinculacao a declsao administrativa

E o parecer,

ventilados nesta Assessoria Juridica,

nao havendo qualquer

dlscrlctonaria a ser tomada par Vossa Senhoria.

Salvo Melhor Juizo.

Cuiaba/MT, 26 de outubro de 2021.
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