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DETRAN MT
ESTADO OE MATO GROSSO
SECRETARIA OE ESTADO E SEGURAN<;A PUBLICA
DEPART AMENTO ESTADUAL OE TRANSITO DE MATO GROSSO

OETRAN/COEng

P.T. N!! 018/2021

Assunta: tocacao de im6vel para instalacao de nova unidade de atendimento

do DETRAN/MT no

setor da Vila Operaria em Rondon6polis/MT
Local: Rondon6polis/MT
lnteressado: Departamento

Estadual

de Transito

de Mato Grosso - DETRAN/MT

PARECER TECNICO

Atendendo
Departamento

a demanda

que

Estadual de Transite

apresentar as indagac,:6es referentes
atendimento
para verificar
conseguinte,

do DETRAN/MT
a titulo
efetuar

compete

a proposta

de

do

do presente para

tocacao do espac,:o destinado a nova unidade de

no munidpio de Rondon6polis/MT.
a viabilidade

Logo, foi realizada Visita tecnica
do espac,:o disponibilizado.

Por

manifestacao de forma tempestiva a respeito do im6vel apresentado ao corpo

O empreendimento

durante visita in loco.
citado,

localiza-se

Justino dos Anjos, S/N2, late 03, quadra
coordenadas

de Obras e Engenharia

de Mato Grosso - DETRAN/MT, servimo-nos

precario o local analisando

tecnico desta Coordenadoria

seguintes

a Coordenadoria

geograficas:

na cidade

05, Bairro: Jardim

Latitude 16°26'36.41"

de Rondon6polis/MT,

Rua Claudomiro

Modelo, CEP: 78720-446 e possui as
S Longitude

54° 37'18.64"

o.
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DETRAN MT
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANc;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR.ANSITO DE MATO GROSSO

Figura 01:

L

Mapa de locahzacao sem escala

Haja vista o adequado funcionamento
trabalho dos servidores e atendimento

1.

a fim de proporcionar

qualidade

ao ambiente

de

satisfat6rio ao publico externo, segue o exposto:

CONDlc;OES VERIFICADAS NO LOCAL

Durante visita tecnica in loco realizada no periodo vespertino em 20 de maio de 2021 pelo
corpo tecnico da Coordenadoria
de Brito Ferreira

de Obras e Engenharia, composto pelo Engenheiro Eletricista Paulo

e pela Arquiteta

e Urbanista

Camilla

Barco

Hernandes

de Souza Moraes,
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DETRAN MT
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA OE ESTADO E SEGURANt;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OE MATO GROSSO
juntamente com o Analista de Sistemas Anderson Freitas de Maga I ha es da Gerencia de Projetos em
Tl, foram avaliadas, a priori, somente as questoes quanta
e tecnicos

para a reforma e se o espaco apresentado

se esta em conformidade

a viabilidade

com base nos aspectos ffsicos

atende as demandas da Autarquia bem coma

com as Normas Tecnicas e teglslacces

vigentes.

Figura 01: Fachada do im6vel

O acesso ao im6vel
estacionamento
de sinalizacao

e realizado

pela Rua Claudomiro

Justino dos Anjos e o local nao possui

destinado aos usuarios e servidores. O passeio nao
tatil no piso, desniveis

pedestre nao esta em conformidade
O im6vel

e composto

e o rebaixo

e acessivel

de calcada existente

e apresenta ausencia

na faixa de travessia

com as normas e leglsiacoes vigentes.

por um grande salao onde estao localizados

dais banheiros

ao publico externo, porern devem ser adaptados para atender pessoas com deficiencia
reduzida

para

bem coma estar em conformidade

destinados
e mobilidade

com a ABNT NBR 9050/2020 e demais normas tecnlcas

correlatas.
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DETRANMT
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN«;A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

Figura 02: Salao do im6vel

Figura 03: Salao, porta de entrada e banheiros

Alern do salao principal
madeira e um banheiro
construida

o im6vel possui mais duas salas ao fundo divididas

com chuveiro.

Uma das salas possui

com pia onde pode ser

copa para os servidores.

Como para area administrativa

possui apenas um banheiro,

de mais um para PCD (pessoa com deficiencia]
Destaca-se que no quadro
mobilidade

bancada

par divis6ria de

de servidores

para dividir os sanitaries em masculino

da unidade

reduzida.

....

Figura 04: Planta do im6vel

faz-se necessario a construcao

consta servidores

e feminino.

com deficiencia

e/ou
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Figura 05: Sala ao fundo com bancada

Figura 07: Banheiro no fundo do im6vel

Figura 09: Banheiro feminine

'J
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Figura 06: Divis6ria salas do fundo do im6vel

Figura 08: Banheiro entrada do im6vel

Figura 10: Banheiro masculine
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Ressalta-se que no local visitado nao possui area adequada para a realizacao do service de
vistoria veicular.
Diretoria

Conforme

relatado durante visita tecnica e conforme

e-mail encaminhado

pela

Executiva do DETRAN, representada pelo Diretor Jose Eudes dos Santos Malhado, esta em

analise a instalacao do service de vistoria na feira na Vila Operaria localizada em frente ao im6vel
em questao. Contudo, esta equipe tecnica nao considera
visto que no predio locado atualmente
Agencia

VIP de Rondonopolis/Ml',

localizado

adequado e vi ave I a lnstalacao nesse local,

na Av. Fernando

Correa, onde estao a 2~ CRT e

possui local coberto, com acesso a sala para vistoriadores

garante fluidez no service, pois a entrada e saida de vefculos pode ser realizada

Figura 11: Feira da Vila Operaria

e que

por ruas distintas.

Figura 12: Feira da Vila Operaria
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ESTADODE MATOGROSSO
SECRETARIADE ESTADOE SEGURANc;APUBLICA
DEPARTAMENTOESTADUALDE TRANSITODE MATOGROSSO

Vistoria com entrada e
saida por ruas distintas

-:
\

\

Figura 12: Planta de situacao do imovel atual da 2~ CRT de Rondonopolls

Sala cf acesso

a

area coberta
Cobertura

Area
vistoria

--

--

--

1

Figura 12: Planta do irnovel locado Av. Fernando Correa para 2~ CRT e area de vistoria veicular
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN~A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

Para atender as necessidades da autarquia, para adequado atendimento ao usuario e melhor
ambiente de trabalho aos servidores, faz-se necessario as seguintes adequacoes no im6vel:
•

Construcao de sanitario PCD para uso dos servidores do DETRAN;

•

Adequacao do passeio (calcada) com regularizacao dos desnfveis, instalacao
sinalizacao

tatil

no piso, adequacao

do

rebaixo

de calcada

para estar

\

de
em

conformidade com ABNT NBR 9050/2020 e demais normas e legislacoes vigentes
referente a acessibilidade;
Elabora o projeto de layout ap6s o envio da planta do im6vel pelo proprietario bem

•

como a informacao

pelo chefe da CIRETRAN de quais setores irao para im6vel,

quantos servidores e as necessidades de adequacoes, Os ambientes serao divididos
com divis6rias de madeira naval;
•

Se tiver na unidade sala para aplicacao de prova te6rica a mesma devera ter divis6rias
ate o teto, a fim de evitar ruidos que atrapalhem a aplicacao das provas;

•

Retirada do palco no fundo do im6vel;

•

Acessibilidade conforme normas

tecnicas ABNT NBR 9050/2020 e ABNT 16537 /2016

no interior da ediftcacao:

•

Reforma dos banheiros destinados ao publico e adequacao dos mesmos as normas
tecnicas e legislacoes referentes a acessibilidade. Pintura dos banheiros para retirar
as cores azul e rosa;
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DETRANMT
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN~A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO
•

tnstalacoes de rede eletrica e 16gica conforme projeto de layout, e para cada ponto
de logica sao necessaries dois pontos de eletrica:

•

O local

possui

condicionado,

alguns

porern

pontos

prontos

e necessario

para

instalacao

de aparelhos

de ar

verificar durante e ap6s a elaboracao do projeto

de layout se sera necessario a instalacao de novos pontos;
•

Pintura

interna,

padronizacao

externa

e fachada

com identidade

visual

conforme manual

de

do Governo do Estado de Mato Grosso;

•

Banheiro nao possuem janelas (necessidade de janelas alta ou exaustor);

•

lrnovel nao possui nenhuma abertura de ventilacao e iluminacao.

Nenhum ambiente

possui janelas. Necessidade de instalacao de janelas altas.

1.1

Acessibilidade e demais normas tecnicas

O im6vel devera estar em conformidade com as normas tecnicas vigentes sobre o tema,
dentre elas: ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade
urbanos e ABNT NBR 16537 /2016

a edificacoes,

Acessibilidade

mobiliario,

- Sinalizacao

tatil

espacos e equipamentos
no piso - Diretrizes

para

elaboracao de projetos e instalacao.
O local tarnbern devera estar em conformidade

com lei n2 10.402/2016 - Lei de seguranca

conta incendio de panlco de Mato Grosso.
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1.2

lnstalafoes

eletricas, rede logica e aparelhos dear condicionado

As instalacoes de rede eletrica e rede 16gica deverao estar em conformidade com o projeto
de layout bem como atender as normas tecnicas sobre o tema - NBR 5410; NBR 5419 e NR 10.

E importante

ressaltar a necessidade para cada ponto de 16gica devem haver dois pontos de

rede eletrica (tomada de 02 secao), e ainda, circuito
especial para micro-ondas,
O im6vel
condicionado

independente

circuito

dispositivo de protecao contra surto - DPS instalado no quadro.

possui o pe direito

alto,

maiores bem coma a verificacao

sendo

assim

ha necessidade

de cabeamento

nao apresentou

equipe

de aparelhos

de ar

e do quadro de cargas.

Ressalta-se

que o proprietario

Engenharia

o projeto de eletrica e demais projetos complementares

2.

para as impressoras,

tecnica da Coordenadoria

de Obras

e

destacamos

a

do im6vel.

CONSIOERAc;OESFINAIS
Portanto,

tendo como base os recursos de informacoes

necessidade do atendimento
tenha qualidade

das indagacfies redigidas a fim de que o objeto deste Parecer Tecnico

recomendada

pelas normas tecnicas (ABNT) e legislacoes

concernentes ao assunto tratado e as particularidades
finalidade

disponibilizados,

publica que se destina.

desta autarquia

municipais

vigentes

com prop6sito de atender a

•
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DETRAN MT

ESTADODE MATOGROSSO
SECRETARIADE ESTADOE SEGURAN<;APUBLICA
DEPARTAMENTOESTADUALDE TRANSITODE MATO GROSSO
Prontamente,

ressaltamos o ca rater preliminar que se reveste o presente

qual nao tern pretensso
de futuras indagacoes
Departamento
adequacoes

de esgotar o assunto,

bem coma nao irnpedira,

Parecer Tecnico, o

se necessario,

a realizacao

quanta ao im6vel destinado a abertura de nova unidade de atendimento

Estadual de Transite de Mato Grosso em Rondon6polis/MT,

que atenda as necessidades

do

pois o local carece de

do DETRAN/MT.

Cuiaba, 31 de maio de 2021.

Camilla Bared H~1~andes de S. Moraes
Analista do Service de Transite
Arquiteta e Urbanista

~ l>aul

DETRAN/MT
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense

de Tecnologia

da lnforrnacao

- Fwd: IMOVEM

RONDONOPOLIS

Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt:gov.br>
COEng

Fwd: IMOVEM RONDONOPOLIS
2 mensagens
Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>
Para: Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt.gov.br>

14 de setembro de 2021 12:49

Segue para conhecimento.
---------- Forwarded message --------De: Diretoria Executiva Detran - MT <diretoriaexecutiva@detran.mt.gov.br>
Date: seg., 30 de ago. de 2021 10:08
Subject: Fwd: IMOVEM RONDONOPOLIS
To: Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>,
Presidencia Delran de Mato Grosso
<presidencia@detran.mt.gov.br>,
Gustavo Vasconcelos <vasconcelos.mt@hotmail.com>

Senhor Presidente,

Senhor Oiretor de Adrninistracao Sistemica,

Em atencao as tratativas para locacao de im6vel para instalacao de Posto de Atendimento na regiao da Vila Operaria
em Rondon6polis-MT, vimos encaminhar a contraproposta das adequacoes possiveis. manifestada pelo proprietario
do im6vel para conhecimento e providencias cabiveis.
lmportante destacar que a equipe de Engenharia expediu solicitacao de melhoramentos no im6vel, que fogem do
padrao de avaliacao mercadol6gica do im6vel realizada pela SINFRA. Ou seja, a avaliacao leva em conta o im6vel
nas condicoes estruturais atuais, sendo oneroso impor coma condicao de locacao do mesmo, a realizacao da
reforma e construcao nos moldes propostos no Parecer n° 018/2021.
Nesse sentido, ratificamos o entendimento de gue os ajy.s!~.~--'~ropostos p..filQ..proprietario no e-mail abaixo
sao executaveis e justos, sendo ainda syficientes para a instala~ao do Posto de Atendimento com as
condigoes minimas de funcionamento.
Pedimos apenas que a DAS verifique com a Coordenadoria de Tl a possibilidade de extensao da rede de internet
wifi no im6vel em frente a unidade, no caso da forrnalizacao da parceria para utilizacao do espaco para realizacao
das vistorias veiculares.
Att,
Jose Eudes Santos Malhado
Diretor Executive

---------- Forwarded message --------De: Geovane Alencar <gjsalencar@gmail.com>
Date: sex., 27 de ago. de 2021 as 13:10
Subject: IMOVEM RONDONOPOLIS
To: <diretoriaexecutiva@detran.mt.gov.br>

Prezados Gestores,
Em atencao aos apontamentos realizados no Parecer n° 018/2021/DETRAN e Avaliacao da SINFRA n°
115/2021/SACID,
no qual ficou estipulado o valor mercadol6gico do aluguel do im6vel situado na Vila Operaria em
R$ 4.006,80 (quatro mile seis reais e oitenta centavos). vimos informar a nossa contraproposta de intervencces e
melhoramentos para a formalizacao do contrato de locacao. Segue abaixo:
- lnstalacao de divis6rias no salao central do im6vel, sendo ate o teto na parte que divide a area do atendimento e do
arquivo, e de 2m na area do arquivo e corredor de acesso as salas internas do irnovel:
- lnstalacao de 02 (duas) janelas para ventilacao no interior do salao (considerando que ha mais uma janela grande
neste espaco):
- Adequacao dos 3 (tres) sanitaries com acessibilidade, ficando o banheiro interno para servidores M/F PcD, e os
dois da area comum para servidores e usuarios. tambem com acessibilidade. Alem disso, a instalacao dos
exaustores nos banheiros;
https://mail.google.com/mail/u/O?ik=12c897a7d7

&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A

171 0896635437786687 &simpl=msg-f%3A 1710896...
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense

de Tecnologia

da lnforrnacao

i

- Fwd: IMOVEM RONDONOPOLIS--._-

- Retirada do palco do im6vel;
COEng
- Pintura interna e externa, bem como fachada do im6vel em Iona de boa qualidade;
Fis.
- Entrega do im6vel com rede 16gica e eletrica funcionando, com tomadas nas paredes e ponto de instalacao d 05 _.£
(cinco) aparelhos dear condicionado no salao e copa.
Ass.-·-=-

c'.?€. __

Quanta ao estacionamento, vimos informar que em frente ao im6vel ha grande numero de vagas para
estacionamento publlco, os quais podem ser utilizados por servidores e usuarios, bem como o espac;:o da Feira
Municipal, a qual nao funciona de segunda a sexta feira, podendo ser utilizado por meio da parceria DETRAN e
Prefeitura Rondon6polis, para uso para as demais atividades que demandam espaco externo - banca, vistoria e
outros.
Por fim, reitero meu pedido de que o contrato seja firmado com prazo de 60 (sessenta) meses, para maior seguranc;:a
deste l.ocatario, prevendo clausulas que tratam de multa em caso de rescisao, bem como a previsao de reequilfbrio
economico do valor do contrato nos casos de melhorias estruturais no predio,
Alem disso, com os melhoramentos propostos acima, solicitamos que, ap6s a conclusao das intervenc;:6es
(acessibilidade, divisorias, janelas e pintura), seja provocada nova avaliacao pela SINFRA para efetivacao fidedigna
do valor do contrato, de forma mais justa e razoavel ao valor mercadol6gico do im6vel.
Estas sao as consideracoes que fazemos, para analise deste Departamento, e em caso de aceite, prosseguimento
do processo de locacao do im6vel.
No aguardo de um retorno o mais breve possivel, agradec;:o antecipadamente.

Att,
Diretoria Executiva
DETRAN • MT
Av. Doutor Hallo Ribeiro,

1000 - Centro Politico Administrativo

- CEP: 78048-910 - Cuiaba/MT

(Observa~ao: Esta mensagem tern cunho de comunjcai;ao oficial para atos admioistrativos internos de

mero
exP.ediente
do
DETRAN/MT,
conforme
P-revisto
no artigo
098/2015/GP/DETRAN/MT,_P-ublicada no 0.0.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

L

3°

da

PORTARIA

N°

_

Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>
Para: Fernando Sempio Borges Filho <fernandofilho@detran.mt.gov.br>

22 de setembro de 2021 14:05

Att .•

Edno Martimiano de Carvalho
Analista de Service do Transite
Engenheiro Civil
Coordenador de Obras e Engenharia
Tel: (65) 3615-4631/ 3615-4804

---------- Forwarded message --------De: Paulo Herique Lima Marques <paulornarques@detran.mt.gov.br>
Date: seg., 30 de ago. de 2021 as 11 :24
Subject: Fwd: IMOVEM RONDONOPOLIS
To: Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>,
Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes
<camillamoraes@detran.mt.gov.br>,
Gerencia Contratos <ger.contratos@detran.mt.gov.br>
Born dia!
Edno,
Segue para conhecimento

e conlinuidade

no processo de locacao do im6vel.

https://mail.google.com/mail/u/O?ik=12c897a7d7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A

171 0896635437786687 &simpl=msg-f%3A 1710896...
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Adna,
Seria possivel condicionar no contrato que ap6s a realizacao das melhorias o im6vel tera que passar par nova
avaliacao para apuracao do valor do aluguel?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,
PAULO F-11::'vKJQUT; UA1A .\fARQUl:S

Diretor de Administras;ao Sistemica
DETRAN-MT
65-3615-4604

https:ffmail.google.comfmail/ufO?ik=12c897a7d7 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A 1710896635437786687 &simpl=msg-f%3A 1710896...
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