
Procuradoria Geral de Justiça
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

Ofício nº 1344/2020/GAB/PGJ
(Ao responder, favor fazer referência a este Ofício e ao GEDOC nº 20.14.0001.0006787/2020-22)

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

A Sua Excelência a Senhora
ELDA MARIZA VALIM FIM
Presidente da Diretoria Executiva do Observatório Social de Mato Grosso
Observatório Social de Mato Grosso
Rua E, 9, ST Centro-Norte, Morada do Ouro, Cuiabá/MT

Assunto: Notificação Extrajudicial

Senhora Presidente,

Ao  tempo  em  que  registro  meus  cumprimentos,  em  atenção  a  Notificação

Extrajudicial  encaminhada,  sirvo-me  do  presente  expediente  para  apresentar  as  seguintes

informações acerca do registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos celulares

pelo Ministério Público de Mato Grosso.

De proêmio,  importa  destacar  que  o  registro  de  preços  para  futura  e  eventual

aquisição  de  aparelhos  próprios  de  telefonia  móvel  para  uso  institucional  pelos  membros  e

servidores ativos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se deu, inicialmente, em razão

da iminente descontinuidade do contrato nº 51/2015, celebrado com a empresa Claro S.A., o qual

tem como parte de seu objeto o fornecimento de aparelhos celulares e suas substituições a cada

12 (doze) meses, mediante solicitação.

Atualmente,  o  custo  anual  do  referido  contrato  é  de  aproximadamente  R$

444.000,00  (quatrocentos  e  quarenta  e  quatro  mil  reais),  sendo  que,  quando  de  sua

descontinuidade e, na hipótese de celebração de novo contrato somente para o fornecimento de

serviço de telefonia móvel pessoal, o valor será, em média, de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil

reais), o que acarretaria uma economia aproximada de R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e

sete mil reais) por ano. Assim, e considerando que a pretensão é de que os aparelhos objetos da
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notificação em comento sejam utilizados pelo prazo de 4 (quatro) anos, tem-se uma economia

aproximada de R$ 1.428.000 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil reais) no referido período.

Ainda, deve ser ressaltado que a grande parte dos aparelhos fornecidos no âmbito

do  contrato  acima  mencionado  não  atendem  as  atuais  necessidades  de  tecnologia  e  de

segurança  que  a  função  ministerial  exige,  o  que  fortalece  a  essencialidade  de  melhores

equipamentos.

Por outro lado, a necessidade de aquisição de novos notebooks, que já contava

com previsão orçamentária,  foi  desconsiderada quando optou-se pelo registro de preços para

futura e eventual aquisição de aparelhos próprios de telefonia móvel para uso institucional, uma

vez que, diante da ascensão massiva de ferramentas tecnológicas nas rotinas de trabalho, tais

aparelhos  passaram  a  permitir  o  desempenho  das  atividades  ministeriais,  em  especial  a

realização de videoconferências, que, como é sabido, vem obtendo cada vez mais espaço na lida

forense (vide Resolução CNJ nº 329 de 30/07/2020; e Resolução CNJ nº 330 de 26/08/2020).

Ademais,  a  aquisição  de  novos  notebooks  com configuração  semelhante  ao  já

utilizado teria um custo médio, por unidade, de R$ 8.654,80 (oito mil seiscentos e cinquenta e

quatro reais e oitenta centavos), que é, inclusive, superior ao valor do iPhone 11 Pro Max de

256gb objeto da presente notificação.

Não bastasse,  a aquisição objeto  da notificação em tela  certamente facilitará o

acesso  da  população  Mato-Grossense  aos  membros  do  Ministério  Público,  fato  que,

evidentemente,  também  possibilitará  que  as  atividades  ministeriais  sejam  melhores

desempenhadas. Neste ponto, deve ser ressaltado que o contato telefônico e de e-mail de todos

os membros da instituição está disponível no anexo do Ato Administrativo nº 940/2020-PGJ, que

pode  ser  consultado  tanto  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  MPMT  quanto  no  site

https://www.mpmt.mp.br/ por  meio  do  seguinte  caminho:  Covid  19  >  Atos  Normativos  e

Recomendações >  Ato Administrativo nº 940/2020-PGJ.

Assim, considerando a economicidade proporcionada tanto pela descontinuidade

do contrato nº 51/2015, que tem como parte de seu objeto o fornecimento de aparelhos celulares,

quanto pela aquisição de  smartphones em vez de notebooks, bem como em vista da eficiência
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conferida pelo uso destes dispositivos, impôs-se a aquisição dos aparelhos de telefonia móvel em

comento com a finalidade de uso institucional.

Ainda,  importa  consignar  que  os  celulares  já  são  alternativas  completas  aos

computadores, haja vista suportarem edições de imagens e vídeos, programas do pacote Office,

grande capacidade de armazenamento, inclusive em nuvem, boa conexão de internet, envio de e-

mails, realização de videoconferências, leitura e armazenamento de livros, dentre muitas outras

funcionalidades que atendem as necessidades do labor ministerial. Tais fatos, aliados a pretensão

de uso dos dispositivos por 4 (quatro) anos, induziram a optação por aparelhos de última geração,

haja vista que, transcorrido tal ínterim, estes certamente estarão em início de defasagem.

Outrossim, os dispositivos móveis da atualidade são desenvolvidos com a mais alta

tecnologia de segurança, proporcionando um ecossistema de aplicativos e ferramentas com alto

nível de proteção, inclusive com criptografia, preservando, assim, os dados inerentes a atividade

ministerial com elevado nível de segurança e confiabilidade.

Nesse sentido,  diversos órgãos públicos vêm adquirindo,  há anos,  smartphones

com o objetivo de ampliar e aprimorar as ferramentas de trabalho, como é o caso do Ministério

Público de Contas de Mato Grosso1,  do Ministério Público Federal2,  do Tribunal de Justiça da

Paraíba3, assim como do Superior Tribunal de Justiça4.

Na mesma linha tende a caminhar todo o Ministério Público Brasileiro, uma vez que

o CNMP, motivado pela Resolução nº 345/2020 do CNJ, que autorizou a criação de juízos 100%

digitais, está prestes a analisar a proposta de Resolução de implementação do “MP On-Line”, a

qual busca autorizar a adoção das medidas necessárias pelos ramos do Ministério Público para

que os atos procedimentais das unidades ministeriais sejam praticados exclusivamente por meio

eletrônico, devendo haver a infraestrutura de informática e telecomunicação essenciais para tanto.

O fato  do uso das ferramentas tecnológicas,  como é o  caso dos  smartphones,

serem  cada  vez  mais  inarredáveis  e  insofismáveis,  como  bem  dito  pelos  Excelentíssimos

Conselheiros autores da proposta de Resolução que dispõe sobre o “MP On-Line”, corrobora a

1 https://www.gazetadigital.com.br/colunas-e-opiniao/fogo-cruzado/ministerio-publico-compra-iphones-sem-  

licitacao/511490 

2 https://olhardigital.com.br/2016/02/15/noticias/ministerio-publico-federal-gasta-r-13-milhoes-em-smartphones/  

       https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/100330808/esclarecimentos-sobre-compra-de-tablets 

3 https://www.hwcomunicacao.com.br/apos-fechar-comarcas-tribunal-de-justica-da-paraiba-adquire-650-celulares-  

por-mais-de-r-3-milhoes/ 

4 https://www.jornaljurid.com.br/noticias/stj-compra-nova-versao-do-iphone-para-ministros-por-r-679-mil   
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necessidade de aquisição de aparelhos de telefonia móvel com a finalidade de uso institucional, o

que, inclusive, se harmoniza com o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, que

tem como um de seus objetivos a promoção de soluções tecnológicas integradas e inovadoras.

Assim,  tendo  em  vista  a  economia  gerada  ao  se  optar  pela  aquisição  de

smartphones em vez de notebooks,  bem como pela  descontinuidade do contrato nº  51/2015,

conclui-se pelo não acolhimento da solicitação contida na Notificação Extrajudicial encaminhada

pelo Observatório Social de Mato Grosso, haja vista que a compra questionada está integralmente

alinhada aos princípios  norteadores  da administração pública,  em especial  o  da legalidade e

eficiência.

Por fim, cumpre esclarecer, com o fito de evitar dubiedade acerca da gestão dos

recursos  financeiros  desta  Instituição,  que  fora  economizado  no  corrente  ano,  somente  no

Departamento de Aquisições do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, quantia superior a

R$  10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais),  o  que  demonstra  ainda  mais  o  alinhamento  da

administração com o princípio da eficiência.

Sendo  o  que  tinha  a  informar,  reitero  meus votos  de elevada estima e  distinta

consideração, assim como permaneço à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
Procurador-Geral de Justiça
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