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GOVERNO DO ESTADO DE SERCII'E
SECRETAR1A DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA EDO DESENVOLVIMENTO
(JRBANO - SEINERA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA R000VIARIA DE SERGIPE - DERISE
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LJCITAcAO N' 005/2017
CONTRATADO Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A.
OBJETO Remanejamento de Bede de D,strtbupflo de Energm Eletrpca Ha Faixa de Dominic, do Acesso
no Povoado Cruz cbs Graças corn a Rodovia Estadual SE-175, no Municiplo de Nossa Senhora Aparecida, neste Estado
VALOR R$ 67 457,44 (sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete teals quarenta e quatro
centavos)
DOTAçAO ORçAMENTARIA 267820018 1617449051 02 FR 0112
PRAZO 120 (cento e vinte) dias
BASE LEGAL Caput do arttgo 25 da Let 0 866611993, Decreto Federal 0 84398/1980, Let Estadual 11°
5.697/2005 e Let Estaduat n° 6.42512008.
PROCESSO 026.203.00900/2017-4
PARECER JURIDICO N° 145/2016

o Departamento Estadual do lnfraestrutura Rodoviaria de Sergipe - DER/SE, par sea Diretona do Tecnologrn -

DITEC, vem, pela presente, apresentar justificatwa pm -a a contrataço direta por inexigibibdade de licitaçao da
Energtsa Sergipe - Distribuidora de Energta S, A. part execuqAo dos sennços de Remanejamento de Rede
de Distrtbupçao de Energia Eletnca on Fatxa de Dominic , do Acesso an Povoado Cruz das Graças corn a
Rodovia Estadual SE-175, no Munictpio de Nossa Senhora Aparecida, neste Estado", no prazo do 120
(cento e vrnte) drns no valor de RS 67 457,44 (sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta C sere teals
qoarenta e quatro centavos) A necessidade da realtzaçao dos servlços em questo decone da execuço de
obras e serviços rodovianos pelo DER/SE em area de thixa de domrnio do rodovia estadual Par son vez 0
Deci-eto Federal n° 84398/1980, expressamente prenu quo o onus near corn as despesas oriundas do
remanejarnento em qnestAo incumbe ao órgâo on entidade dom circunscriçâo sobre a via, nos tenons do inciso I
do sen artigo 6° no presente caso, o DER/SE tal corno prevsto na Lei Estadual n° 5. 697/2005 e an Lei Estadual
11° 6425/2008.
Par outro lado, e inelutavel concluir quo no pode 0 DERISE contratar outrem, quo no a propria concesslonaria
do serviço pUblico do fornecimento de energia el4trica, pan a realizacao do remanéjarnento em tunic. Corn
eferto, no pode a Energisa Sergipe - Dtstrtbuidora de Energta S A 5cr obrigada a aceitar que outrern execute
serviços em sua propna estrutura, dando azo entào, a uma inviabilidade de competicào e par conseguinte, a
contratacAo direta por inexrgibilidaAe de hcitaçâo, corn base no raper do artigo 25 do Lei n°8 66611993
Outrossirn, a proposta do preço apresentada demonstrou compatibilidade corn os precos praticados em niercado,
conforme atesta a Diretoria de Tecnologia - DITEC do DER/SE, atendendo-se portanto as requisitos do
paragrafo unico do artigo 26 do Le' no 8666/1993
Diante do exposto, ern atendimento no previsto no artigo 26 da Lei 11° 8666/1993, a Ditetoria de Tecnologia DITEC, corn base no Parecer da Procuradoria Juridica em epigrafe, apresenta a presents Justificativa, para
ratificaçao pelo Senhor Diretor Presidente do DER/SE e publicaçao no Diane Oficial do Estado a firn do
produzir os seus efeitos juridicos
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