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E o relat6rio. 

Esta Assessoria fara exame da modalidade eleita para a aguisis,ao pretendida, bem como, 

quanta a adequacao do processo de licitacao, excluindo as raz6es de convenlencia e 

oportunidade quanta a contratacao de tal empresa, pois que tal anatise nao e atribuicao desta 

Assessoria, mas dos Gestores desta Empresa de Economia Mista. 

O processo foi enviado a esta Assessoria Jurldica. a fim de que possa ser analisado o 
cumprimento dos ditames legais. Acompanha oficio 004/2017/Equipe Projeto/MT PAR - 

Requerimento (fls.02); Minuta do Termo de Reterencia (fls.04/14); Termo de Cooperacao n° 
001/2016- MT-PAR I SEGES- Combustfvel (fls.15/18); Termo de Cooperacao Tecnica- n° 

001/2017 (fls.19/21); Proposta de Orcamento, Pesquisa de mercado com tres orcarnentos. 
(fls.23/32) e retacao comparativa (fls. 33); Autorizacao do ordenador (fls.35); Certid6es da 

empresa que apresenta menor preco (Fls.40/50); Reserva de empenho (fls.38); 

E submetido a esta Assessoria Jurfdica solicitacao de abertura do processo licitat6rio consta a 
fl. 02, requerimento que desencadeou o processo para locacao de Equipamento GNSS de 

dupla frequencla - RTK (em tempo real}, necessario para efetuar o levantamento topoqraflco 

das matriculas dos im6veis do Estado de Mato Grosso, necessaries tambern para a elaboracao 
do inventarlo. 0 equipamento sera utilizado pela equipe da SEGES, responsavel pelo 

acompanhamento do Projeto sobre os im6veis do Estado de MT. 

I - Do Objeto: 

INTERESSADO: Gerente de Projeto _ lm6veis Governo de MT - SEGES - Ronalda Campos 

Processo: 158891/2017 de 29.05.2017. 

ASSUNTO: Requerimento de Abertura de Processo Licitat6rio para locacao de sistema GNSS 

de dupla frequencia - RTK - Projeto lm6veis do Estado de MT - Termo de Ccoperacao 

001/2017 -SEGES MT PAR. 

ASSEJUR- PARECER JURfDICO- N° 013/2017 
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A Admlnistracao tarnbern cuidou-se necessariamente de quebrar a rigidez do processo 

licitat6rio para casos especiais e necessaries de compra sem desrespeitar os principios de 

moralidade e da isonomia. A contratacao por meio da dispensa de licitacao deve limitar-se a 

aquisi9ao de bens e servi9os indispensaveis ao atendimento da situa9ao de necessidade para 

o exemplar andamento dos trabalhos administrativos da empresa contratante, e das 

necessidades de atendimentos aos projetos apoiados pela MT PAR. 

Diante dessa aparente discricionariedade na determinacao do objeto, torna-se imprescindfvel JI 
que, antes de se decidir por uma contratacao, o gestor publico avalie e demonstre~ 

§ 1£ Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo seaio 20% 

(vinte por cento) para compras, obras e servicos contratados por cons6rcios 

ptJblicos, sociedade de economia mista, empresa ptJblica e por autarquia ou 

fundar;ao qua/ificadas, na forma da lei, como Agencias Executivas. 

XX/// - na contretsceo realizada por empresa ptJblica ou sociedade de economia 

mista com suas sobstateries e controladas, para a aquisir;ao ou a/ienar;ao de bens, 

presta9ao ou obten9ao de servi9os, desde que o pre90 contratado seja compatfvel 

com o praticado no mercado,· 

II - para outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limde 

previsto na alfnea ·~·; do inciso II do artigo anterior e para alienar;oes, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servi90, 

compra ou a/iena9ao de maior vu/to que possa ser rea/izada de uma s6 vez,· 

Art. 24. E atspenseve! a /ic11ar;ao: 

A modalidade utilizada pelo departamento competente foi a de compra direta, mediante a 

veriflcacao de menor pre90, considerando a urgencia e necessidade e o valor da contratacao, 

com a regularidade fiscal da empresa contratada, com base no artigo 24 incises II, XXIII e § 1° 

da Lei 8.666/93, in verbis: 

A obrigatoriedade de procedimento licitat6rio nas contratacoes de services e aquisicoes de 

bens de consume ou nae, feitos pela Administracao Direta e lndireta tern o seu berco na 

Constitulcao Federal, e na Lein° 8.666/1993. 

II - Dos Fundamentos Jurrdicos: Cabimento da modalidade pretendida. 



3 
,._55 65 3645-J•X)O /\ V I ll<iTORIADOR Rl 13LNSDL l\,1LNDO\C \, 2368 • \ALA 304 

U I' 7R 050-000 BOSC)UI l)A Std JI)[ CUl/\l!/\ -M'l 

co~ referencia evidente aos principais aspectos da moralidade administrativa. 

princfpios a que se obriga a Adminlstracao Publica; e, no paraqrafo unico. incise IV, 

exige 'atuacao segundos pad roes eticos de probidade, decoro e boa-fe', 

A Lein° 9.784/99 preve o princfpio da moralidade no artigo 2°, caput, como um dos 

( ... ) 

Mora/idade Administrativa: 0 mesmo autor demonstra ter sido Maurice Hauriou o 

primeiro a cuidar do assunto, tendo feito a sua colocacao definitiva na 108 edi9ao 

do Precis de Droit Administratif, onde define a moralidade administrativa como o 

'conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administrac;ao', 

implica saber distinguir nao s6 o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, 

o conveniente e o inconveniente, mas tambern entre o honesto e o desonesto; ha 

uma moral institucional, contida na lei, imposta pelo Peder Legislative, e ha a moral 

administrativa que 'e imposta de dentro e vigora no pr6prio ambiente institucional e 
condiciona a utilizacao de qualquer poder jurfdico, mesmo o dlscrlcionario'. 

Nesse caminho estreito, releva trazer a expllcacao da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 
in Direito Administrative - 238 ed, Sao Paulo, 2010, pp 76-84, acerca de alguns princfpios 
destacados, senao vejamos: 

LEI N° 9. 784/99 Art. 2° A Administra9ao Publica obedecera, dentre outros, aos 

princfpios da /ega/idade, finalidade, motiva9ao, razoabi/idade, proporcionalidade, 

moralidade, amp/a defesa, contradit6rio, seguran9a jurfdica, interesse pub/ico e 

eficiencia. (Grifou-se) 

E, tarnbern, ao seguinte: 

CF Art. 37. A administrayao publica direta e indireta de qua/quer dos Poderes da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecers aos princf pios 

de lega/idade, impessoa/idade, moralidade, pub/icidade e eficiencia,· 

diligentemente nos autos a sua efetiva e real necessidade, considerando os princfpios, de 

observancia obrigat6ria, que regem a apticacao dos recurses publicos, insculpidos no caput do 

art. 37 da Constituicao federal e no art. 2° da Lei n° 9.784/99, em especial, os princfpios da 

moralidade, razoabilidade, motivacao, eftclencia e atendimento ao interesse publico, litteris: 
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Da leitura, observa-se que os princlpios administrativos sao balizadores e limitadores dos ates 

dlscricionarios. devendo o interesse publlco ser o principal norteador do gestor publico quando 

analisa a viabilidade legal, tecnica e econornlca de determinada contratacao. Assim, o gestor 

deve sempre motivar o ato explicitando, claramente, as razoes que levaram a sua pratica 

justificando do porgue da escolha da modalidade de licita9ao diante da necessidade de 

aquisi9ao de materiais ou a contrata9ao de materiais necessaries ao cumprimento de seus /\~ 

objetivos. W 

E essa proporcionalidade deve ser medida nao pelos crlterlos pessoais do administrador, mas 

segundo padroes comuns na sociedade em que vive; e nao pode ser medida diante dos termos 

trios da lei, mas diante do caso concrete. Com efeito, embora a norma legal deixe um espaco 

livre para decisao administrativa, segundo crlterios de oportunidade e conveniencia, essa 

liberdade as vezes se reduz no case concrete, onde os fates podem apontar para o 

administrador a melhor solucao (cf. Celso Antonio Bandeira de Mello, in RDP 65/27). 

Embora a Lei n° 9.784/99 faca referenda aos prlnclplos da razoabilidade e da 

proporcionalidade, separadamente, na realidade, o segundo constitui um dos 

aspectos contidos no primeiro. lsto porque o princl pio da razoabilidade, entre outras 

coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Admlnistracao e 

os fins que ela tern que alcancar. 

( ... ) 

Trata-se de principio aplicado ao Direito Administrative come mais uma tentativa de 

impor-se lirnitacoes a discricionariedade administrativa, ampliando-se o arnbito de 

apreciacao do ato administrative pelo Peder Judiciario (Di Pietro, 2001b:174-208). 

( ... ) 

Razoabilidade e Proporcionalidade 

"Embora nao se identifique com a legalidade (porque a lei pode ser imoral e a moral 

pode ultrapassar o arnbito da lei), a imoralidade administrativa produz efeitos 

jurldicos, porque acarreta a invalidade do ato, que pode ser decretada pela pr6pria 

Admlnistracao ou pelo Peder Judiclario." 

( ... ) 
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Quante aos instrumentos e Termo de Referencra, verifico que estao em consentaneo com a Lei 

n° 8.666/93 e com os Princf pios da Adrninistracao, o que aconselha o regular prosseguimento 

do procedimento, a fim de que esta Empresa possa contratar com a empresa vencedora 

considerando menor pres:o e diante da apresentas,ao dos documentos que comprovam a 
regularidade da mesma para o certame. 

Desta forma nao vislumbro 6bice legal na adocao pretendida pelo Setor competente da 

modalidade compra direta, dispensa de hcltacao, devidamente regulamentado no inciso II, XXIII 
e § 1° do art. 24 da lei 8666/1993, Dispensa de Licitacao: considerando a necessidade de 

Contratacao tendo em vista a necessidade do servico de topografia para que seja efetuado o 
inventario dos im6veis do Estado de MT. 

Art. 113. 0 contro/e das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos 

regidos por esta Lei sere feito pe/o Tribunal de Contas competente, na forma da 

legislayao pertinente, ficando os 6rgaos interessados da Administrayao 

responsaveis pela demonstra9ao da legalidade e regu/aridade da despesa e 

execu9ao, nos termos da Constitui9ao e sem prejufzo do sistema de contro/e inferno 

ne/a previsto. 

Cabe enfatizar que o 6rgao e o responsavel pela dernonstracao da legalidade e regularidade 
das despesas que efetuar, nos termos do art. 113 da Lei n° 8.666/93, a seguir destacado: 

Alem disso, faz-se mister a necessaria observancia de outras diretrizes, que o administrador 

publlco deve considerar nas contratacoes. Trata-se da relacao custo versus beneficio, ou seja, 

o gestor devera avaliar qual a melhor alternativa atendera o interesse publico, de acordo com 
as premissas da empresa. 

Outro ponto importante e que nao basta ao gestor verificar a legalidade estrita do ato, ele deve 

observar tarnbem os preceitos de ordem moral e etica, que neste caso estao contemplados. 

Mister, outrossim, que, na devida atuacao administrativa, exista correspondencia entre os 

fundamentos da sua pratica e os resultados a serem alcancados, de modo que haja adequacao 

entre os fins objetivados no ato e os meios utilizados para alcanca-tos. 
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Considerando que a adocao da modalidade Compra Direta(Menor Preco), 

Art.24 11, XXIII e § 1° da Lei 8.666/93, prestigia o Princfpio da Economicidade, da eflciencia , 

bem coma, que a media dos orcarnentos apresentados esta dentro dos limites abrangidos pela 

dotacao orcarnentarla prevista por esta empresa, e a empresa vencedora apresentou todos os 

documentos comprobat6rios de regularidade, esta Assessoria Jurf dica opina pelo regular 

prosseguimento do p~ocedimento, a fim de gue se possa realizar a contratayao da empres~ _)\ 

EMBRATOP LOCAQAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. <)-' 

Considerando o Princfpio da Legalidade, e demais Princfpios da 

Adrninistracao Publica direta e indireta; 

Ill - Da Conclusao. 

lmportante que seja observado pelo departamento competente que acornpanhara o andamento 

e a execucao do processo e da entrega do equipamento, a regularidade das assinaturas dos 

documentos anexos ao presente certame. 

Quanta a forrnalizacao do processo de tlcitacao, ficou comprovado que foi devidamente 

protocolado, autuado e numerado, em consonancia com o disposto no artigo 38, caput, da Lei 

n.0 8.666, de 1993. 

Ou seja, o contrato esta em conformidade com o objeto da contratacao e suas dellrnltacoes e 

obriqacoes dentro da perspectiva legal da confeccao dos contratos. lmportante destacar que o 

contrato apresenta a sequranca no caso de roubo/furto, tendo em vista que trata-se de 

equipamentos de alto valor agregado, e os servidores que ficarao responsaveis estarao em 

viagem constantemente. 

No tocante a minuta de contrato, com base na legislac;:ao aplicavel ao presente caso - Lei n.? 

8.666/93, encontram-se presentes os elementos essenciais e autorizadores a sua assinatura:, 

sendo: (1 )objeto e dellmitacao deste - preco ; (2) da vigencia; (3)da execucao do contrato; (4) 

forma de pagamento; (5) dotacao orcarnentaria (6) obriqacoes da contratada; (7) obrlqacces da 

contratante, (8) alteracoes do contrato; (9) sancoes: ( 10) da rescisao: ( 11) a form a de 

cornunicacao entre as partes direito de peticao: (12) flscalizacao e acompanhamento; (13) 

cases omissos;(14) clausula anticorrupcao: e par ultimo (15) do faro. 

Ill - Analise da Minuta de Contrato. 
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=r- Jurfdica 
MT PARCERIAS S/A - MT PAR 

OAB/MT 16.372 

Cuiaba - MT, 12 de maio de 2017. 

Seja designado servidor para conferencia e acompanhamento da entrega do 

eguipamento locado, atestando suas condi96es dentro do contrato assinado. Seja designado 

por portaria o fiscal do contrato. 


