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Nome JULIANA BATISTA DE CARVALHO GEDDA MELO, DIVISÃO DE
MANUTENCAO PREDIAL DA CAPITAL

Assunto SOLICITAÇÃO

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se do Memorando nº 6, de 24 de janeiro de 2020 (evento 1),

exarado pela Divisão de Manutenção Predial da Capital, pelo qual solicita a

aquisição de vale-transporte para 40 (quarenta) reeducandos que participam do 

, prestadores de serviço nas Comarcas de Goiânia eProjeto Começar de Novo

Aparecida de Goiânia, por meio da contratação da empresa RedeMob –

Consórcio, pelo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de R$90.816,00

(noventa mil e oitocentos e dezesseis reais).

Foram juntados aos autos declaração de exclusividade (eventos 2/3),

termo de cooperação entre este Tribunal e a Diretoria-Geral de Administração

Penitenciária (evento 4), e termo de referência (evento 9).

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro no artigo 25, inciso I da

Lei nº 8.666/93, autorizo a contratação da empresa , inscritaRedeMob Consórcio

no CNPJ nº 10.636.142/0001-01, para aquisição de vale-transporte para os

reeducandos do Projeto Começar de Novo, no valor de R$90.816,00 (noventa

mil e oitocentos e dezesseis reais), condicionado à disponibilidade orçamentária

e financeira.

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência, para os fins do artigo
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26 da Lei nº 8.666/1993.

Na sequência, à Diretoria Financeira para emissão dos documentos

orçamentários.

Ao final, à Diretoria de Obras, unidade demandante, para as

providências subsequentes.

Publique-se.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Gabinete da Presidência

PROCESSO Nº : 202001000209265 

NOME : JULIANA BATISTA DE CARVALHO GEDDA MELO 

ASSUNTO        : Solicitação

DESPACHO – Via Memorando nº 06/2020 – DMPC (evento 1), a

Divisão  de  Manutenção  Predial  da  Capital  solicita  a  contratação  da  empresa

RedeMob  Consórcio,  destinada  à  aquisição  de  vale-transporte  para  40

reeducandos  que  participam do  Programa Começar  de  Novo  nas  Comarcas  de

Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

Transcorridos  os  trâmites  procedimentais,  a  Diretoria-Geral,  no

despacho acostado ao evento 12, diante das justificativas apresentadas no parecer

jurídico inserto  ao  evento  11,  que expõe a Orientação Normativa  nº  17/2009 da

Advocacia-Geral da União1,  pontua a exclusividade na prestação dos serviços de

agente comercializador do vale-transporte, trazendo à colação citação doutrinária2 e,

por  fim,  permitindo  a contratação mediante inexigibilidade de licitação (artigo 25,

inciso I, da Lei nº 8.666/93). Diante dessas premissas, o referido setor de direção

autoriza a contratação da empresa RedeMob Consórcio para aquisição dos vales-

transporte para os reeducandos, no valor de R$90.816,00 (noventa mil oitocentos e

dezesseis reais), condicionada à existência de recursos orçamentários, e submete

os autos a esta Presidência para os fins previstos no art. 26 da reportada Lei de

Licitações.

A  hipótese  de  inexigibilidade  de  licitação  restou  devidamente

configurada,  nos termos da declaração emitida pelo  Sindicato  das Empresas de

Transporte  Coletivo  Urbano  de  Passageiros  de  Goiânia  -  SET,  dando  conta  da

1 A  RAZOABILIDADE  DO  VALOR  DAS  CONTRATAÇÕES  DECORRENTES  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO
PODERÁ  SER  AFERIDA  POR  MEIO  DA  COMPARAÇÃO  DA  PROPOSTA  APRESENTADA  COM  OS  PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU OUTROS
MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS.

2 Produtor ou vendedor exclusivo: a lei considera inexigível a licitação para a  aquisição de materiais, equipamentos ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo, porque seria inútil licitar o que não é passível
de competição de preço ou de qualidade. (MEIRELLES, Hely Lopes - Direito Administrativo Brasileiro, 39ª ed. Editora
Malheiros, 2012, pág. 310)
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Gabinete da Presidência

exclusividade  na  prestação  dos  serviços  de  agente  comercializador  do  vale-

transporte na Região Metropolitana de Goiânia ou Grande Goiânia (evento 3).

De  fato,  verifica-se  que  o  caso  amolda-se  à  hipótese  de

inexigibilidade de licitação, conforme preceito contido no artigo 25, inciso I, da Lei nº

8.666/1993, verbis:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante  comercial
exclusivo,  vedada a preferência de marca,  devendo a comprovação de
exclusividade  ser  feita  através  de  atestado  fornecido  pelo  órgão  de
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda,
pelas entidades equivalentes;

Já o art. 26 da Lei nº 8.666/93, assim prevê:

Art.  26.  As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art.  17 e no inciso III  e
seguintes  do  art.  24,  as  situações  de  inexigibilidade  referidas  no  art.  25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
[…]
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
[...]

No  concernente  à  justificativa  do  preço,  verifica-se  que  a

Deliberação n° 85, de 17.4.19, da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos –

CDTC (cópia juntada no evento 2), apresenta o valor da tarifa do vale-transporte em

R$4,30 (quatro reais e trinta centavos), com vistas a demonstrar a aplicação venal

ofertada ao mercado, justificando, assim, o preço da presente contratação.

Observados os  preceitos  legais  que regem a matéria,  ratifico,

consoante art. 26 da Lei nº 8.666/93, o ato de inexigibilidade de licitação (artigo 25,

inciso  I,  da  Lei  de  Licitações)  praticado  pela  Diretoria-Geral,  que  autorizou  a

contratação da empresa RedeMob Consórcio para aquisição dos vales-transporte

para 40 (quarenta) reeducandos que participam do Programa Começar de Novo nas

Comarcas de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, no valor de R$90.816,00 (noventa
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mil, oitocentos e dezesseis reais), submetida à dotação financeira e orçamentária

deste Poder.

Publique-se,  via  Diário  Oficial  do  Estado,  ex  vi  da  Orientação

Normativa/AGU nº 33/2011.

Volvam-se à Diretoria-Geral para regular tramitação.

Goiânia, 10 de fevereiro de 2020.

WALTER CARLOS LEMES
   Presidente

//Ass01-AdM/
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