j))

•

DETRAN MT
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN«;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TAANSITO

JUSTIFICATIVA

DISPENSADE LICITACAON~ 20/2021

A presente dispensa

de licitacao

tern por objeto a "Contratacao de empresa para a

prestacao de services continuados de vigilancia ostensiva armada, visando a integridade do
patrlmcnio das Unidades Desconcentradas do Departamento Estadual de Transite de Mato Grosso
- DETRAN/MT localizadas no interior do Estado", consubstanciada no art. 24, inciso II da Lei Federal
n2

8.666/1993.

o DETRAN/MT

tern coma missao "Garantir a aplicacao da legislacao de transito, atraves da

certificacao do registro veicular, habilitacao de condutores e do desenvolvimento
educacao, visando

a

valorizacao da vida". Esta incurnbencia

de programas de

remete ao 6rgao, principalmente,

manter uma relacao pr6xima com o usuario, gerando consequentemente,

um melhor atendimento

ao publico. Ademais, visando atender as areas finalisticas, acoes administrativas

e de apoio sao de

suma irnportancia para que os objetivos sejam atingidos.

lmprescindfvel

tambern e destacar a visao tracada para a Autarquia: "Ser uma instituicao

moderna, eficiente, eficaz e confiavel, voltada a prestacao de servicos com qualidade e transparencia
para a sociedade".

Issa reforca que esta Entidade tern um compromisso com a sociedade e deve

respeito ao cidadao usuario do service publico.

O DETRAN/MT e uma Autarquia que presta service ao publico e, alern de sua sede localizada
em Cuiaba/Mf, existem diversas agendas de atendimento e mais 62 (sessenta e duas) CIRETRAN's
em todo o Estado de Mato Grosso, proporcionando

ampla acessibilidade aos usuarios do 6rgao e do

sistema.
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Desta feita, e necessarla a contratacao
seguranc;:a

as Unidades

mao de obra especializada,

do DETRAN/MT do interior

visando

proporcionar

do Estado, tanto para os servidores,

para salvaguardar o patrim6nio das Unidades e do publico em geral, em horarios

bem como

de expediente,

perfodo noturno, finais de semana, pontos facultativos e feriados;

Para atender essa necessidade
Eletr6nico
ocorrencia

nQ 013/2020,
de

diversos

que originou

realizou-se
o Contrato

descumprimentos

procedimento

licitat6rio,

atraves

nQ 003/2021/DETRAN/MT.

das obrigacoes

contratuais,

do Pregao

Contudo,

realizou-se

a

ap6s a
Rescisao

Unilateral do supracitado contrato.

Assim, conforme disposto
licitantes obedecendo

a ordem

no inciso XI, da Lei nQ 8.666/93,

classificat6ria

foi realizada

convocacao dos

a

do referido certame, para continuidade

da

prestacao

do service, desde que aceitas as mesmas condicoes ofertadas pela licitante vencedora.

A segunda colocada
contrato nas condicoes

na ordem

mencionadas

empresa TRANPORTER SEGURAN~A

de classificacao
acima.

Desse

nao demonstrou

interesse

modo, convocou-se

a terceira

em assumir

o

colocada,

a

PRIVADA LTDA, que manifestou interesse em contratar com a

adminlstracao.

Considerando
Adrninistracao
impessoalidade,

Publica,

o que nos remete
alern

moralidade,

de obediencia
publicidade

a Constituicao
a princfpios

e eficiencia,

de 1988, que
constitucionais

preve
coma

no ambito

da

o da legalidade,

em seu artigo 37, inciso XXI

contracao por

intermedio de licitacao publics.

Artiga 37, XX/: "ressalvados os casos especificados no
legislafiio, as obras, servicos, compras e alienafoes seriio
contratados mediante processo de licitafiio publica (... )".
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No entanto, a principal legislacao de referenda na area de licitacoes publicas, a Lei Federal nQ
8.666/1993, expoe tarnbern o entendimento claro do fato de existirem casos em que possa ser
dispensada a licltacao, como, por exemplo, o do artigo 24 da supracitada Lei que trata dos casos em
que

e dispensavel

a licltacao, mais especificamente o inciso XI, destacado, in verbis:

Artiga 24, XI - na contratadio de remanescente de obra,
servico ou fornecimento, em conseqilencia de rescisiio
contratual, desde que atendida a ordem de classificafiio da
licitafiio anterior e aceitas as mesmas condifoes oferecidas
pelo

licitante

vencedor, inclusive

quanto

ao preco,

devidamente corrigido;

No caso de licitacao dispensavel, a lei enumera os casos em que o procedimento
mas nao obrigat6rio,

e possfvel,

em razao de outros princfpios que regem a atividade administrativa,

notadamente o princfpio da eficlencia. Assim,

e dispensavel

realizacao de procedimento licitat6rio,

com suporte no art. 24 da Lei Federal nQ 8.666/1993, bem coma o artigo 26, paragrafo unico, sendo
que este apresenta de forma indubitavel o caminho a ser percorrido para dernonstracao da dispensa,
conforme suas redacoes transcritas a seguir:

Artigo 26. As dispensas previstas no § 2!! e 4!! 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.8!! desta Lei deverao ser
comunicados, dentro de 03 (tres) dias, a autoridade
superior, para ratificaceo e publica~ao na imprensa oficial,
no prazo de OS (cinco) dias, como condi~ao para a eflcacia
dos atos.
Paragrafo unico, o processo de dispensa, de inexigibilidade
ou de retardamento, previsto neste artigo, sera instruido,
no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterlzacao da sltuacao emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for o caso;
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II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
Ill - justificativa do preco:
IV - documento de aprovacao dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serao alocados;

Justificativa de prefo, para os casos de dispensa ou
inexigibilidade

de

licitafiio,

deve

ser

devidamente

formalizada no respectivo procedimento, de modo a se
comprovar a adequafiio dos custos orcamentos ou do
conformidade dos precos praticados ao de mercado.
Ac6rdiio 2314/2008 Plentirio (Sumario).

Nos hip6teses de contratodio direta de bens e servicos sem
licitafiio devem ser evidenciados todos os elementos que
caracterizem a raziio

de escolha do fornecedor ou

executante e a justificativa do prefo contratado. Ac6rdiio
1705/2007 Plenario {Sumario).

A efic6cia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitafiio
a que se re/ere o art. 26 do lei n!! 8.666/1993, de que trata
o art. 24, incisos Ill a XXIV, e art. ZS do lei n!! 8.666/1993,
est6 condicionada a sua pub/icafiio no imprensa oficial,
salvo se, em observtincia ao principio do economicidade, os
valores contratados estiverem dentro dos limites fixados
nos arts. 24, incisos I e II, do lei mencionada. Ac6rdiio
1336/2006 Plenario.

No presente caso, os incisos II e Ill sao plenamente
executante foi realizada

obedecendo a ordem classlflcatoria

atendidos,

uma vez que a escolha do

do supracitado

Pregao e a empresa
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contratada aceitou as mesmas condicoes oferecidas pelo licitante inicialmente vencedor, inclusive
quanto ao preco, devidamente corrigido.

Diante do exposto, esta Cornissao sugere que seja efetuada a contratacao nos presentes
moldes, com fulcro no artigo 24, inciso XI, da Lei 8.666 de 21 de jun ho de 1993.

-·-·-
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· /Cuiaba/MT, 11 de novembro de 2021.
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