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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN<;APUBLICA
DEPARTAMENTO
ESTADUALDE TRANSITO

PARECER N2 31]/2021
Processo: 503261/2021.
lnteressado: Coordenadoria de Apoio togfstlco
Solicitante: Coordenadoria de Aquisi~oes e Contratos.
Assunto: Analise Jurldlca acerca da Dispensa de licita~ao
n2. 020/2021 para contratacao de empresa para prestacao
cte servi os continuados de vigilancia ostensiva armada.
I - RELAT6RIO
Trata o presente parecer sobre consulta formulada pela Coordenadoria de Aquisicoes e
Contratos, acerca da Dispensa de Licitacao n2 020/2021, onde o DEPARTAMENTOESTADUALDE
TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, Autarquia Estadual, inscrita no CNPJ Sob o n°.
03.829.702,,0001-70, representada pelo seu Presidente Sr. GUSTAVOREIS LOBO DE VASCONCELOS,
e seu Diretor de Adrninlstracao Sisternica, Sr. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES, e a Empresa
TRANSPORTER SEGURAN<;AE TRANSPORTEDE VALORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
19.559.02~003-75,

tendo como objeto a "Contratacao de empresa para prestacao de services

continuados de vigilancia ostensiva armada".
O processo administrative, depois de percorrer os caminhos necessaries, veio a esta
Advocacia Geral, para atender ao disposto no artigo 38, paragrafo (mica, da Lei Federal nQ. 8.666,
de 21 de junho de 1993.

E o brevissimo relat6rio.
II - CONSIDERA<;OES INICIAIS
Cumpre registrar preliminarmente que, a analise aqui empreendida circunscreve-se aos
aspectos legais envolvidos no procedimento trazido a exame, nao cabendo a esta unidade juridica
adentrar nos aspectos tecnicos e econornicos, nem no juizo de oportunidade e convenlencia da
contratacao pretendida.
11.1 Da natureza juridica do Parecer Jurfdico
De orientacao obrigat6ria, mas de conclusao meramente opinativa, de modo que as
orientacoes apresentadas nao vinculam o gestor, que pode, de forma justificada, adotar orientacao
contraria ou diversa da emanada pela assessoria juridica. A responsabilidade sobre os atos do
processo

e

de seu respective subscritor, restando

a

assessoria juridica do orgao a analise da

questao sob o prisma da juridicidade, tao somente.
O parecer, portanto, e ato administrative formal opinativo exarado em prol
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a quern incumbe

tomar a decisao final dentro da margem de

conferida pela lei.

FUNDAMENTAy\O
O objeto da presente Dispensa

de l.icitacao consiste na Contrata,;ao de empresa para

prestacao de servicos continuadosde vigilancia ostensiva armada para atender as demandas do
Detran/MT.

a

Atendendo
analisar,

solicitacao

da Coordenadoria

sob o prisma jurfdico/formal

a justificativa

de Aquisicoes
de dispensa

e Contratos

passaremos

a

de licitacao e documentacao

apresentada, os quais sopesaremos uma a uma.
A) Da Dispensa de

ucltacao

Leciona Marc;al Justem Filho,

em sua obra Cornentarios

a

Lei de

ucitacoes e Contratos

Administrativos, 6~ Edic;ao, Oialetica, pag, 221, que:
"A dispensa de licitac;:ao verifica-se em situacoes em que, embora viavel
cornpeticao entre particulares, a licitacao afigura-se objetivamente inconveniente
ao interesse publico."
O objeto da presente contratacao foi devidamente

justificada da Dispensa de

ucltacao

elaborada pela Cornissao Permanente de Licita,;ao, fls. 310/312.
Tai contratacao estaria fundamentada

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

entao:
"Art. 24.

E dispensavel

a licitacao:

( ... )
XI - na contratacao de remanescente de obra, service ou fornecimento, em
consequencia de rescisao contratual, desde que atendida a ordem de
classificacao da licitacao anterior e aceitas as mesmas condlcoes oferecidas
pelo licitante vencedor, inclusive quanta ao prec;:o, devidamente corrigido
Tai dispensa
permitem,

estaria fundamentada

contratacao

rescisao contratual,

remanescente

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

de obra, service

atendendo a ordem de classificacao

ou fornecimento,

em consequencia

de

da licitacao anterior, aceitando assim, as

mesmas condicoes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive no que se refere a valores. Assim,
proceder aos moldes de dispensa de licitacao desde que preencha
legais.

com os requisitos e exigencias
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A possibilidade de contratacao de remanescente de obra, service ou fornecimento, em
consequencia de rescisao contratual

prevista no art. 24, incise XI, da Lei n2 8.666/1993, aplica-se a

qualquer tipo de contratacao. (Acordao TCU n2 412/2008 - Plenario].
No presente caso, ap6s a hornologacao do Pregao Eletr6nico
ocorrido

no dia 15 de janeiro de2021 e publicado no D.O.E

n° 01~020/DETRAN/MT

dia l&t)l/2021, edicao 27.917, cujo

objeto e a Contratacao de Empresa para prestacao de services continuados de vlgilancia ostensiva
armada, visando

a integridade

do patrirnonio

das Unidades

Desconcentradas

do Detran-MT

localizadas no interior do Estado, bem como a ordem de classtficacao do referido certame. Porern,
a empresa vencedora da licitacao, conforme processo de Protocolo n° 370730/2021, a empresa
vencedora,

ap6s a execucao

contratuais,

das suas atividades,

teve seu contrato

rescindido

DETRAN/MT. Diante da necessidade

devido

unilateralmente

de continuidade

ao descumprimento

das clausulas

sob n° 00~02]/DETRAN/MT

pelo

do service, foi devidamente formalizado o

presente processo de dispensa com base no art. 24, XI da Lei 8.6661]3, com o segundo colocado.
O incise XI,
remanescente

do

art.

24, dispce

que

de obra, service ou fornecimento,

e

possfvel

a contratacao

por dispensa

para

desde que atendida a ordem de classlficacao da

licita~ao anterior e aceitas as mesmas condicdes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive
quanto ao preco, neste sentido, cabe ao setor demandante a vertflcacao desse requisito.

E

importante

esclarecer

comando para a contratacao

que, ha situacoes

em que a Adrninistracao

direta, ha outras em que a Adrninistracao

recebe

da Lei o

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 Adrninlstracao defronta-se com inviabilidade
fatica para licitar, anuindo a lei em que

e inexigfvel

faze-lo, e ha um caso em que

a Adrnlnlstracao

e

defeso licitar, par expressa vedacao da Lei.
Assim na hip6tese do artigo 24, com seus respectivos incises e paragrafo
licitacoes dispensaveis,
declara

dispensada

em que se enquadram

a sltuacao presente, nao e a lei exatamente

a licitacao, pois que a lei apenas

O paragrafo

que

informa que, em ocorrendo os pressupostos,

que nem sempre sao objetivos, mas muitas vezes decorrem de entendimentos
entao a autoridade podera dispensar

unico, acerca de

pessoais do gestor,

a licitacao e contratar diretamente.

unlco do art. 26 da Lei 8.6661]3, apresenta de forma indubitavel o caminho a

ser percorrido para dernonstracao

da presente situacao,

cuja redacao resta abaixo tra
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As dispensas previstas nos§ 2Q e 4Q do art. 17 e no inciso Ille seguintes do art. 24,
as situacces 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, como condicao para
eflcacla dos atos. (Redacao dada pela Lei nQ 11.107, de 2005).

a

Paragrafo (mica. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade

ou de retardamento,
previsto neste artigo, sera instruldo, 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 aprovacao dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao
alocados. [Inclufdo pela Lei n2 9.648, de 1998).

Comentando este artigo, sopesando com a hip6tese de dispensa de licitacao do artigo 24,
XI, da Lei 8.66&93, foi realizada a convocacao dos licitantes obedecendo a ordem classificat6ria do
referido certame, dando procedencia

a

prestacao de service, desde que os futures licitantes

aceitassem as mesmas condlcoes ofertadas anteriormente.
Em relacao aos elementos do presente artigo vamos verificar abaixo.
B.} Da Motiva~ao
A Administracao 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 aplicacao da lei tal come ela e, ou seja, na conformidade de sua razao de ser,
do objetivo em vista do qual foi editada.
Trazendo essas ideias para o ambito das contratacoes,

verifica-se que a mera autorizacao

legal para a aquislcao de certos produtos ou a possibilidade de prorrogacao, por exemplo, nao se
justifica quando se percebe que nao sao mais necessaries ou existam outros meios legais para a
execucao do service.
E come a Adrninistracao sempre esta subordinada ao direito publico no que se refere ao
motive, finalidade, cornpetencia,

forma e procedimento de seus contratos, nao ha come destoar

desses elementos essenciais.
Diante dessas consideracoes,

a supremacia

do interesse publico

deve estar na lei que

fundamenta o agir da Adrninistracao. E sempre ha a necessidade de motivacao, nao

ver
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previsao legal para que se realize um ato administrative. Os pressupostos faticos previstos na lei
devem estar presentes.
Em relacao ao item I e II, do artigo 26, descrito acima, verificamos

que o motivo da

dispensa, bem como da escolha do fornecedor para a presente aquisicao se encontra devidamente
motivada

por interrnedio

da Cl n°420/2021

da Coordenadoria

de Apoio Logistico (fl. 02)

encaminhando o Termo de Referencia/Projeto Basico nQ.17~021

(fls.19),

autorizacao do

ordenador de despesa (fl.22), Pedido de Empenho devidamente assinada pelo Diretor de

Administracao Slsternica, (fl.32), Cadastramento no SIAG (fl.34), Justificativa da Dispensa (tis.
310/312).
Todos estes sao documentos

nos quais flea demonstrada

a necessidade da presente

aquisicao,
Assim, quando o Administrador
justificar

a subsuncao

a autorizacao

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

transparencia

a Adrninistracao

publica. permitindo um melhor controle, inclusive quando de eventual apreciacao pelo Peder
Judiciario.
C.) Da Documentacao
Devera constar no referido processo todos os elementos
unico do art. 26 exige para os casos de dispensa,
cumprir com os crlterios da inexigibilidade,

respeitando

que a Lei 8.66€/93 no paragrafo
assim os requisites basicos para

e, tarnbern 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 caso sao necessaries

outros com a finalidade de justificar a

necessidade e comprovar o interesse publico da dispensa da licitacao.
DO DECRETO840/2017
Ressalta-se
840/2017,

que

ainda que no ambito do Estado de Mato Grosso encontra-se editado Decreto
Regulamenta

as modalidades

licitat6rias

vigentes,

as aquisic;5es

de

bens,

contratacoes de services, locacoes de bens m6veis, im6veis e o Sistema de Registro de Prec;o no
Poder Executivo Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, disp5e
sobre a concessao de tratamento
de pequeno

diferenciado

e simplificado

para as microempresas

porte nas licitac;5es publicas no ambito da Adrninistracao

Publica Estadual,

e empresas
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providencias.
Segundo o referido Decreto, o conteudo mfnimo da instrucao da fase interna da licitacao,
em ambito estadual, encontra-se assim previsto:
Art. 32 Os procedimentos de aquislcao de bens e de contratacao de services
e locacao de bens m6veis e im6veis, serao autuados, protocolados,
numerados e devendo ser instrufdos em sua fase interna pelo menos com
os seguintes documentos:
( ... )
Seguem-se 11 incises ap6s o caput do artigo 32, nos quais estao previstos os diversos
documentos a instruir o processo. No quadro abaixo, passamos a demonstrar os documentos que
comp5e o presente processo, n2 50326l/2021r relacionando com sua posicao dentro do processo e
sua fundamentacao:
Nesse sentido, os requisites para abertura de qualquer procedimento licitat6rio, deve
canter os seguintes documentos:
Requisito prescrito no Decreto
requisicao

da area demandante

Dec.840/2017
art. 32
de

inciso I

Descricao do documento

Fis.

Cl n° 420 e

02

orgao acompanhado do termo
referenda ou projeto basico

de

para
autorizacao
abertura
procedimento de aqulsicao

de

incise II

Hornologacao no Termo de Referencia e
Autorizacao de continuidade de licitacao do
Diretor de Adrninistracao Sisternica e do
Presidente.

22

comprovante
registro
de
processo no SIAG - Sistema
Aquisicoes Governamentais

de
de

incise Ill

C6pia de tela do SIAG.

34

prec;:o de referencia consistente em
comprovada pesquisa de mercado

incise IV

Orc;:amentos

dos
para

inciso V

lndicacao

inciso VI

Sem necessidade.

inciso VII

autorizacao

indlcacao
orcarnentarios
despesa
aprovacao

recurses
fazer

do CONDES

face

a

- Conselhc

de Desenvolvimento Econornico
Social, quando for o caso

Termo de Referencia

n. 17&'2021

19/22 frente
e verso

e Mapas

no item
2 do Termo
Referenda
e Pedido de Empenho
19301.0001.21.002217-1

3$6
de
n.

19,
32

E

definicao da modalidade e do tipc
de licitacao a serem adotados

procedimento

para
abertura
do
de aquisicao e Justificativa

22
310/312,
frente e
verso
-

de Dispensa.
minuta do edital
respectivos anexos,
caso

OU

convite

quando

E

inciso VIII

Minuta do Contrato

for o

'~
.J"\.

I/

%fell
I
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de registro de preco (ARP) e
respectivos anexos, quando tratar
se de adesao de ARP

ata

o

inciso IX

Nao se trata de adesao.

inciso X preve tambern a reallzacao de "Checklist de conformidade quanto aos

documentos enumerados neste artigo e quanto a eventuais apontamentos formulados no
parecer juridico", anexado junto a fl. 313, frente e verso.
E, por fim o inciso XI preve tarnbem a reallzacao de "parecer jurfdico conclusivo emitido
pela Procuradoria-Geral do Estado". O Departamento Estadual de Transito, todavia, possui 6rgao
de assessoramento juridlco 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 unico, da Lei de Licitacoes 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.
Quanto aos incisos I, II e Ill, motivo da Dispensa e escolha do fornecedor, restam todos
comprovados pela Motivacao do Setor demandante, atraves do Termo de Referenda 178/2021 (fls.
19/22, frente e verso), e justificativa da dispensa de fls. 310/312, frente e verso.
Em relacao ao incise IV, o preco veja este entendimento colhido da Consolldacao de Entendimentos Tecnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
Resolucao de Consulta nQ 41/2010 (DOE, 07,0&'2010). ticitacao. Dispensa e
inexigibilidade. Necessidade de justificacao do preco contratado. Formas de
balizamento de precos.
1. Nos processes de inexigibilidade e dispensa de licitacao deve-se justificar o
preco, nos termos do art. 26 da Lei nQ 8.666/1993. Nos processes de dispensa de
llcitacao que seguirem as diretrizes do art. 24, I, II, da Lei nQ 8.666/1993, e demais
incisos quando couber, devem apresentar pesquisa de precos - com no minima
03 (tres) propostas valldas - para justificar a compatibilidade do preco oferecido
pelo fornecedor com o vigente no mercado.
2. 0 balizamento deve ser efetuado pelos precos praticados no arnblto dos orgaos
e entidades da Adrninistracao Publica, no mercado, no fixado par orgao oficial
competente, ou, ainda, par aqueles constantes do sistema de registro de precos.

De acordo com que se extrai do voto do Conselheiro Relater, Domingos Neto, nos autos
do PROCESSO NQ: 13.193-&'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).
de 11
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Alern disso, segundo o eminente Relater, o texto da Resolu<;ao induz

a

interpretacao

de

que essas propostas seriam apenas os "orcarnentos" obtidos junta aos potenciais fornecedores,
desprezando os precos praticados no ambito da Adrninistracao Publica.
Nao raras vezes era o que podfamos observar na pratica cotidiana das l.icltacoes.
Tai entendimento, todavia, foi superado no ambito do Tribunal de Contas da Uniao, bem
coma no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo a Resolucao supracitada sido revogada por meio da expedicao de nova Resolucao, vejamos:
Resolu~aode Consulta n2 20/2016-TP (DOC, 26/08/2016}. tlcitacao, Aquisi~oes
publicas, Balizamentode precos. [Revoga a Resoluc;:ao de Consulta n2 41/2010]
1. A pesquisa de precos de referencla 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
orc;:amentos junta a potenciais fornecedores, devendo-se considerar o seguinte
conjunto (cesta) de precos aceitaveis: precos praticados na Adrninistracao Publics,
coma fonte priorltarla: consultas em portais oficiais de referenciamento de precos
e em midias e sitios especializados de amplo dominio publico: fornecedores;
catalogos de fornecedores; analogia com compras/contratacoes realizadas por
corporacoes privadas; outras fontes idoneas, desde que devidamente detalhadas
e justificadas.
2. Nos processes de inexigibilidade e de dispensa de licitacao, inclusive aqueles
amparados no art. 24, I, II, da Lei n2 8.666/1993, devem ser apresentadas as
respectivas pesquisas de precos, nos termos do art. 26 da Lei.

a
a

Parece-nos que o texto da nova Resolucao nao foi feliz no que se refere aos processos de
inexigibilidade pois poderia levar a interpretacao

de que nesses casos a pesquisa de precos

e

menos importante.
Para sanar qualquer duvida quanta a este tema, colacionamos

dois julgados do Tribunal

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

E obrigat6ria, nos processos de Iicitacao, dispensa ou inexigibilidade, a consulta
dos precos correntes no mercado, dos fixados por orgao oficial competente ou,
ainda, dos constantes em sistema de registro de precos. A ausencla de pesquisa de
precos configura descumprimento de exigencia legal.
(Ac6rdao 2380/2013 - Plenario)

Ja

no que diz respeito

a forma de justificativa dos precos nas contratacoes diretas,

vejamos:
A justificativa do preco em contratacoes diretas (art. 26, paragrafo unico, inciso Ill,
da Lei 8.66€{93) deve ser realizada, preferencialmente, mediante: (i) no caso de
dispensa, apresentacao de, no minima, tres cotacoes validas de e
esas do
ramo, ou justificativa circunstanciada
se nao for possfvel obter essa qu
· ade

,-.
r· . ..J "''-.::

----..
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minima; (ii) no caso de inexigibilidade, cornparacao com os prec;os praticados pelo
fornecedor junta a outras instituic;6es publicas ou privadas.
{Ac6rdao 156~015-Plenario).
Neste caso, se trata de
prestadora do
os postos de

contratacao de empresa por rescisao contratual da atual

service, em que a segunda colada no certame esta sendo contratada para assumir

prestacao do service.

Quanta ao preco contratado,

o art. 24, XI determina

que a empresa contratada

deve

aceitas as mesmas condicoes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanta ao preco, consta
junto a fls. 173, declaracao da empresa que aceita tais requisitos.
d) Documento de Habilitacao da Empresa
No que diz respeito aos documentos necessaries
na 8.66fy'93,

e no Decreto 840/2017, para contratacao

a dernonstracao

da habilitacao, previsto

com o Poder

publico, encontram-se

encartados no processo:
•

Habilitacao jurfdica:

o Documentos pessoais - fl. 123 e 147 frente
o Ato constitutivo - tis. 124/154
•

Regularidade fiscal e trabalhista:

o Cartao de CNPJ - (fl. 161)
o Certidao Negativa de Debitos Relativos aos tributos federais

e

a dlvida

Ativa da Uniao (fl. 192)

o Certidao de Regularidade do FGTS - CRF (fl. 197)
o Certidao Negativa de debitos relativos a creditos tributaries e nao tributaries estaduais geridos
pela SEFAZ e a PGE do Estado de Mato Grosso (fl.191}
o Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (fl. 196)
o Certidao de Debitos Tributaries nao inscritos na Dfvida Ativa da Uniao (tis. 192)
• Qualificacao Tecnica
o Atestado de Capacidade Tecnica (fl. 219/220)
• Outros documentos
o Certidao emitida pelo Tribunal de Contas da Uniao de nada consta - Fl. 18&'187
o Cadastro Estadual de Empresas lnidoneas ou Suspensas

- CEIS - fls. 201
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ESTADUAL DE TRANSITO

o Declaracaoque 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) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) a nos, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 72 da Constituicao Federal, inciso V, art. 27 da Lei n2 8.666 de 1993 - fl. 155
Oeclaracao de inexistencia de fatos supervenientes impeditivos de habilltacao, nos termos do art.
32, § 22, da Lei n2 8.666 de 1993 -fl. 177/178
o Nao emprega em seu quadro servidores publicos exercendo funcao de gerencia, admlnistracao
ou tomada de decisao. (fl. 177/178)

o QualificacaoEconomico-Financeira:
o Balance Patrimonial - fls. 164/167
O Art. 32, § 3°, permite que as docurnentacoes poderao ser substitufdas, exceto no caso
de qualificacao tecnica e declaracoes legalmente exigidas, quando a empresa estiver regular junto
ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso.
Quanta a estes documentos supracitados, tidos como de apresentacao obrigat6ria,
necessaries

a

dernonstracao da habilltacao,

previstos na 8.66fy'93 e no Decreto Estadual n.

840/2017, deixo de realizar sua anallse nesse parecer, tendo em vista que devem ser verificados no
momenta da efetiva assinatura do contrato.
A Lei 11.12~020, instituiu a partir de 09 de junho de 2020 a obrigatoriedade de se fazer

constar nos editais licitat6rios e instrumentos contratuais a aplicabilidade da Lei 11.12~020
que "Dispoe sabre a institui~aodo Programa de lntegridade nas empresas que contratarem com
a Administra~aoPublica do Estado de Mato Grosso e da outras provldencias, o que foi obedecido
na presentecontratacac",
F) DO EMPENHO

No presente procedimento de Dispensa de Licitacao basta estar presente o Pedido de
Empenho. No processo que tratara do contrato em si, devera constar, al sim, a Nota de Empenho.
Tai Pedido de Empenho encontra-se anexo

a fl. 32.

IV-PARECER

~ell

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANtA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Diante do exposto, ap6s analise do caso em tela, sob o prisma
juridico/formal,

esta Advocacia Geral, entende que

e

eminentemente

possivel a contratacao por dispensa de

licitacao da Empresa TRANSPORTER SEGURANtA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, uma vez que
atende a necessidade

do orgao, estando de acordo os requisites do Art. 24, XI da Lei Federal n2.

8.666 de 21 de Junho de 1993, ficando assim APROVADO a dispensa de llcitacao n2 020/2021.
Deve

a cornissao

de licita~ao verificar a veracidade dos documentos

apresentados pela

empresa.
Se faz

desnecessario o retorno da minuta de contrato para analise dessa advocacia,

desde que seja a mesma analisada no Processo de Contrato 00¥202]/DETRAN/MT,

somente

devendo retornar, caso modifique alguma clausula presente na minuta analisada, uma vez que,
um dos requisites

para contratacao do art. 24, XI,

licita~ao anterior e aceite as mesmas

e

que atenda a ordem de classlflcacao

da

condicoes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive

quanto ao preco.
lmportante ressaltar que

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

a legalidade

da presente minuta, ressalvando,

a legislacao

supracitada,

principalmente

portanto, que todo o procedimento

devera observar

no tocante a atos e prazos essenciais.

Ressalte-se que o PARECER supra deve ser tratado como escorco juridico para avaliacao
dos fates narrados

nos documentos

vinculacao a decisao administrativa

E o parecer,

ventilados
discricionaria

nesta Assessoria

Juridica, nao havendo qualquer

a ser tomada por Vossa Senhoria.

Salvo Melhor Juizo.
Cuiaba/MT, 18 de novembro 2021.

RES DE AMORIM SILVA
O DO DETRAN/MT
OAB 18.239/0
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