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JUSTIFICATIVA

DISPENSADE LICITACAON2 16/2021

A presente dispensa de licitacao tern par objeto a locacao de im6vel comercial destinado a
abrigar, provisoriamente, os blocos da Diretoria de Administra~ao Sisternlca {DAS), Presldencla,
Protocolo, Corregedoria e Almoxarifado/Transporte durante o periodo de reforma da Sede do
Detran/MT, conforme especificacoes acostadas ao processo.

A Unidade Administrativa Demandante

manifesta em sua justificativa o montante de

demandas apresentas a esta Coordenadoria de Obras e Engenharia, demandas estas oriundas do
Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso para garantir a revitalizacao e arnpllacao do
Complexo da Sede do Departamento Estadual de Transito - DETRAN/MT; que esta Autarquia
apresentou

--

estudos

e

elaboracao

de

projetos,

em

razao da tomada

de

preco n2

06/2019/DETRAN/MT - "Contratacao de empresa especializada em services de engenharia e
arquitetura para execucao de obra de revltalizacao e arnpliacao do Complexo da Sede do
Departamento

Estadual de Transite - DETRAN/MT; que as obras poderao ocorrer de forma

sirnultanea em diferentes blocos o que podera resultar na atuacao sirnultanea de 04 (quatro)
empresas na Sede do DETRAN/MT; a localizacao do im6vel, estando este a cerca de 1,9 km de
distancia da Sede do DETRAN-MT (conforme o Google Maps.) e a estrutura ffsica do local, haja
vista amoldar-se as necessidades para funcionamento, seguindo os criterios e pararnetros tecnicos
definidos pela ABNT NBR 9050/2015, quanto as condicoes de acessibilidade
necessidade em proporcionar
atinentes a esta Autarquia;
trazidos pela

nas edificac;5es;

a

um ambiente adequado ao exercicio regular das demandas

o cabal cumprimento dos procedimentos destinados a locacao,

PORTARIA 271/2019/GP/DETRAN-MT e demais,

bem como, sendo o preco

compatfvel com o valor de mercado (Avallacao de Valor Maximo Mensal -SINFRA).
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Diante do exposto, buscou-se local viavel destinado a abrigar, provisoriamente,
da

Diretoria

de

Administracao

Almoxarifado/Transporte

Sistemica

(DAS),

Presidencia,

Protocolo,

os blocos

Corregedoria

e

durante o perfodo de reforma da Sede do Detran/MT, possibilitando

a

autoridade publica continuar suas atividades institucionais.

Assim, a Autoridade
demandante,

Competente

aprovou o Termo de Referenda expedido

ficando condicionado ao LOCADOR as devidas providencias relacionadas

Tecnico elaborado

pela Coordenadoria

questao, previamente

Considerando
Administracao

de Obras e Engenharia

pela area
no Parecer

quanto a locacao do im6vel em

avaliado pela Secretaria Adjunta de Obras Publicas da SINFRA-MT.

o que nos remete

a Constltuicao

Publica, alern de obediencia a prindpios

impessoalidade, moralidade, publicidade

de 1988, que preve no ambito

da

constitucionais como o da legalidade,

e eficiencia, em seu artigo 37, inciso XXI contracao por

interrnedio de licitacao publica.

Artiga 37, XX/: "ressalvadosos casos especificadosna
legisla~ao, as obras, servkos, compras e alienafoes
seriio contratados mediante processo de /icitafao
pubfica (...)".

No entanto, a principal
8.666/1993,
dispensada

legislacao

expoe tarnbern o entendimento

de referenda

na area de licltacoes publicas,

claro do fato de existirem casos em que possa ser

a licitacao, corno, por exemplo, o do artigo 24 da Lei n°8.666/1993

casos em que

e dispensavel

a Lei

a licitacao, mais especificamente

o qual trata dos

o incise X, destacado, in verbis:
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Artiga 24, X: "para a compra ou locafao de imovel
destinado ao atendimento dasfinalidades precipuas da
Administra~ao, cujas necessidades de insta/a~ao e
localiza~ao condicionem a sua escolha, desde que o
preco seja compativel com o valor de mercado,
segundoavalia~aoprevia;"

Considerando

as informac;:5es extrafdas do Termo de Referericia

e das documentac;:5es

acostadas pela Unidade Demandante, o im6vel em questao, esta em nome da pessoa fisica Sr.
MIRO GONc;:ALO METELO, CPF n2 027.944.031-68,
Adjunta

de Obras Publicas (SAOP) da Secretaria

R$23.913,94

fls. 03/04, e foi avaliado

pela Secretaria

de Estado de lnfraestrutura

(SINFRA),

em

(vinte e tres mil novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos) mensais, fls.

16/19. Em tratativas com o LOCADOR, o mesmo aceitou o valor mensal de R$20.000,00 (vinte mil
reais), fls. 22/25. Considerando

que o tempo de locacao sera firmado em 12 (doze) meses, o total

perfaz o montante de R$240.000,00 {duzentos e quarenta mil reais).
Quanta
documentacao

a documentacao

apresentada

referente ao LOCADOR, mister

esta desconexa/omissa/incompleta

esclarecer

que a

pois, as fls. 05/09 consta dados da Empresa

METELO TELEATENDIMENTO E SERVl<;OS LTDA- CNPJ 24.972.630/0001-96

(que parece ter havido

mudanc;:a na razao social para M. GON<;ALO METELO AGROPECUARIA LTDA). Ja as fls. 22/24 consta
a proposta expedida pela Empresa SOLU<;AO EMP. IMOB. LTDA - CNPJ 03.934.759/0001-30,

bem

como alguns documentos da mesma as fls. 36/49. A fl. 38 consta a c6pia de uma procuracao
expedida

pelo Sr. Valderez

Gattass

concedendo poderes para representa-lo

Metelo

para a empresa

SOLU<;AO

EMP.

nos assuntos e questoes referentes ao seu im6vel,

coma consta as fls. 39/43 a c6pia de um contrato de admlnistracao de im6veis,
assinatura

da pessoa jurfdica

documentac;:5es

M.

IMOB.

GON<;ALO METELO AGROPECUARIA

acostadas nao restou clarificado

a responsabilidade

LTDA
bem

porern sem

LTDA. Nas c6pias

das

da Empresa M. GON<;ALO

METELO AGROPECUARIA LTDA perante ao im6vel e tampouco os poderes e responsabilidades
Sr. Valderez Gattass Metelo para outorgar a outrem atribuicoes e responsabilidades.
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E

dispensavel

realizacao de procedimento licitat6rio, com suporte no art. 24 da Lei nQ

8.666/1993, para a compra ou locacao de im6vel destinado

ao atendimento

das finalidades

predpuas da Adrninistracao, cujas necessidades de instalacao e localizacao condicionem a escolha,
desde que o preco seja compatfvel com o valor de mercado, segundo avaliacao previa.

O artigo 24, inciso x, do Lei n9 8.666/93 preve a
dispensa de licitafiio para compra ou locafiio de
im6vel destinado ao atendimento dos finalidades
precipuas do Administrafiio, cujas necessidades de
instalafiio e loca/izafiio condicionem a sua escolha,
desde que o preco seja compativel com o valor de
mercado, segundo avaliafiio previa. Depreende-sedo
dispositivo acima citado que, antes de promover a
contratafiio direta, a Administrafiio devera comprovar
atendimento a tres requisitos: (i) necessidade de
im6vel

para

o

desempenho

dos

atividades

administrativas; (ii) adequafiio de um im6vel especifico
para a satisfafiio dos necessidadesdo Administrafiio; e
(iii) compatibilidade do preco exigido com aquele

vigente no mercado. Ac6rdiio 1127 /2009

Plenario

{Voto do Ministro Relator).

Pois bem, no caso em tela o procedimento de dispensa

e [ustificavel

pelo fato do im6vel

em questao (ap6s as melhorias propostas) vir a possuir os atributos que atendam as necessidades
e as finalidades predpuas da Administracao, favorecendo o cumprimento da rnissao e visao da
Administracao Publica.
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Como subsidio para o "know how" desta Cornissao, trazemos ao caso a teoria da
aparencia, conforme comentarios de Marca] Justen Filho, relativamente ao disposto no §lQ do art.
32 da Lei nQ 8.666/1993.

"Esses requisitos devem ser exigidos ainda nos
hip6teses referidas no art. 32, §1!!. No entanto, as

circunstiincias podem conduzir a uma presundio
relativa, cuja adofoo pela AdministrafOO
pelo

dispositivo

em questiio.

e autorizada

Em determinadas

hip6teses, basta a "aporencia" de regularidade para a
Administrafoo. Se o agente administrativo comparece

a

padaria mais pr6xima,

encontra-a

em pleno

funcionamento, a aquisifoo de valor reduzido noo
exige a apresentadio de documentadio em virtude de
uma presunfoo. A situafoo fatica induz a presundio de
que o comerciante se encontra em situadio regular. Se
noo existisse ta/ regularidade, alguma autoridade
estatal

teria

promovido

a

interdifOO

do

funcionamento".

A partir das explanacoes. com base no art. 32, §lQ, e art. 62, §4Q da Lei de Licitacoes,
aplicando tarnbern a teoria da aparencia, a exigibilidade das docurnentacoes de habilitacao
acostadas aos autos estso incompletas/insuficientes.

Sendo o que tfnhamos para o momenta, esta Cornissao nao vislumbra

6bice que a

contratacao do objeto seja efetuada nos moldes do artigo 24, incise X, da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, desde que seja realizado o saneamento dos pontos observados.
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Faz-se presente uma minuta do future contrato, para analise em conjunto com a presente
dispensa

de licitacao,

liiaba-Ml', 07 de outubro de 2021.

ADNA ARAU~

O.LIVEIRA

~JQ.5.

~.cu1;,.o.

CRISTIANE RIBEIRO DE~iNTA~AARAUJO

Membro da CPL

JOAO BOSCO DA SILVA
Membro da CPL
~)

4rJQJ~~~

RENATA KAROLINE GUILHER
Membro da CPL

THAMIA KAR~REIRADA SILVA
Membro da CPL
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