GOVERNO DO ESTADO DE SERGIFE
SECRETARIA DE ESTADO DA 1T.WRAESTRUTIJRA EDO PESENVOLVIMENTO URBANO —SEINFItA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARLA DE SERGIPE - PER/SE
JUSTIFICATIVA DE PISPENSA DE LICITAcA0 NS 00212011
CONTRATADO: Construtora Ceti Ltdt
OBJETO: Relocacao do rode do AC ON 3" (190 metros) e redo Ac 6" 1 PEAD U10 man 00 metros) interferente corn a
mplantação do sistema do drenagem do Rua do Quirino in obra do intorligaco do Avenida Augusto Franco, corn
a Avenida Gasoduto no Conjunto Orlando Dantas (Bairro Sao Conrado), e lodes us sons acessos, Eixo 10 is
dernais Acessos do Viaduto ManocE Colostino Chagas in cjdade do Aracaju, neste Estado.
VALOR: RS 103 825,67 (cento e trë mU, oitocntos e vinte e cinco rears e sessenta C Sete aerations).
FOINTE DE RECIJRSOS: 26.106.26451.0018.1173.45.4.90.00 FR 0290
PRAZO: 120 (cento e vitae) dim.
BASE LEGAL: Artigo 24, racist, V. do Lei n° 8.66611993.
PARECER JURIDICO N°: 306/2017
PROCESSO: 026.20302216/2017- i

o

Departainento Estadual de Infiaestrutura Rodoviaria do Sergipe - DER'SE, por sua Diretoria do Tecuologia - DITEC,
vein, polo presente, apreseutarjustiticativa pars, a contratação direta por dispensa do licitacao da Construtora Coll Ltda. para a
Relocaçao do redo do AC ON 3 (190 metros) e rode AC 6" / PEAD 110 man (30 metros) interferente com a implantação do
sisterna do drcnaem do Rua do Quhino no obra da interligacao da Avenida Augusto Franco, corn a Avenida Gasoduto no
Conunto Orlando Dantas BaiITo São Corrado), e todos as seus acessos. Eixo ID e dernais Acessos do Viaduto Manoel
Celestino Chagas no cidade do Aracaju, nesto Estado".
Os se, viços em questao foram objeto daTornada do Precos n° 09/2017 e da Tomada do Preços n° 1712017, que, par son turno,
foram jugadas desertas. For sua vcz, o artigo 24, inciso V, do Lei & 8.666, do 21 do junho do 1993 (Lei do Licitacöos
Co!ltratos Aijministrativos), dispensa a licitagan quando nan acudirern interessados a licitacao anterior e osta,
justificadaniente, nao puder 8cr repetida scm prejuizo para a Adrninistracao, rnantidas, neste case, todas as condiçOes
preostabelecidas.
Par sea turno, a justificativa exarada pela Diretoria do Tecnothgia - DITEC atesta quo a repeticao dos procedimentos
licitatorios acarretaria prejuizo so intensive püblico, pois a repeticão da lieitaçao poderia implicar em desperdIcio do recursos
püblicos e dernandaria consideravel lapso temporal pan a contrataçao e oonclusao do objeto em questao, causando ainda
uiaiores prejuizos a Administraçao. No presents caso concreto, a necessidade de imediata contratacao scm repoticão das
licitaçOes deserts 6 ainda mais evidente em so considerando one existe uma obra publics em andamento cuja conclusão
depende do exocução dos sorviços no or so pretends contratar diretamente. Ademais, entende-se quo ha uma presuncão do
inutilidade na rcpeticão dos procedimentos Iicitatorios, baja vista quo, não acudindo interessados as duas licitaçOes anteriores,
muito provável sera quo nc, Se apresentem interessados a uma nova licitacao.
No qua concerns so atendimento das condiçOes preestabelecidas na Iicitaçao anterior, veriflea-se que en, son solicitaçao a
Diretoria do leenologia - DITEC atesta quo, diante do documentaçAo apresentaiia, a empresa quo Sc pretendo contratar
atende a lodes es requisitos de habiIitaço (habilitaçao juridica, qualificacuo tdcnica, qualificação econamico-financeira,
70 da Constituiçao Fedora!) e one
regularidade t.scal e trabaihista e cuinprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo
preco do sua proposta so revela inferior ao Orcamento Referenciat dos certames desertos, on seja, dentro dos parametros do
mercado e do ucordo corn us critérios do aceitabilidade outrora fixados.
Diante do exposto, em atendimento an preview no artigo 26 da Lei n° 8.66611 993, a Diretoria do Teenologia— DITEC, corn
base no foreseer da Procuradoria Juridica em epigrafe, apresenta a preserve Justificativa, para ratificacao polo Senhor Diretor
Presidente do DER/SE e pub!icacao no Diário Oflcia do Estado fim do produzir Os SCUS efeitosjurldioos.
Aracaju/SE, 01 es mbro de 2017.
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