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Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto SOLICITAÇÃO

 

D E S P A C H O

 

Trata-se do Memorando nº 88/2021 – DO (evento 1), da Diretoria de

Obras, por meio do qual informa que restaram desertos os lotes 6, 8, 9 e 10 e

fracassados os lotes 5 e 7 do Pregão Eletrônico nº 42/2021 (Proad nº

202106000277838), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para

o desenvolvimento de projetos destinados à obra de construção do prédio

indicado aos Tribunais do Júri da Comarca de Goiânia, razão pela qual solicita

análise quanto à possibilidade de realizar a contratação sob a ótica da licitação

dispensável, conforme prevê o artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/1993.

A Assessoria Jurídica manifestou-se parcialmente  favorável  à

possibilidade de contratação direta apenas em relação aos lotes desertos, a

saber, 6, 8, 9 e 10.

Pelo exposto, diante das informações e documentos que instruem os

presentes autos, bem como os de nº 202106000277838, e com fundamento no

artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, autorizo a contratação das empresas 

., , ao valor total de R$ 106.503,03Oliveira Araújo Engenharia Ltda lotes 6, 8 e 9

(cento e seis mil, quinhentos e três reais e três centavos) e Supremacia

, , ao valor total de R$ 59.263,37 (cinquenta e nove mil,Engenharia lote 10
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duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) para desenvolvimento

de projetos destinados à obra de construção do prédio dos Tribunais do Júri de

Goiânia, conforme especificações do Edital de Licitação nº 42/2021.

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência, para fins do artigo 26

da Lei 8.666/1993.

Em sendo ratificada a contratação, registre-se a presente decisão no

sistema de informação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Após, encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para

providências subsequentes, com urgência, e posterior retorno à assessoria

jurídica.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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:Processo n° 202110000300483
:Nome / Interessado DIRETORIA DE OBRAS

Assunto: REQUERIMENTO

 
 

 

 

 

 

  
D E S P A C H O

Trata-se do Memorando nº 88/2021 – DO (evento 1), da Diretoria de 

Obras, por meio do qual informa que restaram desertos os lotes 6, 8, 9 e 10 e

fracassados os lotes 5 e 7 do Pregão Eletrônico nº 42/2021 (PROAD nº

202106000277838), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para

o desenvolvimento de projetos destinados à obra de construção do prédio

destinado aos Tribunais do Júri da Comarca de Goiânia, razão pela qual requer

análise quanto à possibilidade de realizar a contratação sob a ótica da licitação

dispensável, conforme prevê o art. 24, inc. V, da Lei 8.666/1993.

Após regular tramitação destes autos, a Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, mediante o parecer constante do evento 21, alicerçada nos

documentos e legislação acerca da matéria, manifestou-se parcialmente

favorável à contratação:

[…] Pelo exposto, diante das informações e documentos que

instruem os presentes autos, bem como os de nº 202106000277838, e

com fundamento no artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, possível se

faz a contratação direta das empresas , Oliveira Araújo Engenharia Ltda.

, ao valor total de R$ 106.503,03 (cento e seis mil,lotes 6, 8 e 9

quinhentos e três reais e três centavos) e  , Supremacia Engenharia lote

, ao valor total de R$ 59.263,37 (cinquenta e nove mil, duzentos e10

sessenta e três reais e trinta e sete centavos) para desenvolvimento de

projetos destinados à obra de construção do prédio dos Tribunais do Júri

de Goiânia, conforme Edital de Licitação nº 42/2021.
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Por oportuno, observe-se que a minuta contratual

encontra-se devidamente analisada e aprovada, consoante anexo I do

Edital nº 42/2021 (evento 48, proad n° 202106000277838).

A Diretoria-Geral, no Despacho constante do evento 22, acolhendo

referido parecer da Assessoria Jurídica daquele órgão diretivo, encaminhou o

feito a esta Presidência para fins de ratificação, nos termos do art. 26, , dacaput

Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

[...] diante das informações e documentos que instruem os

presentes autos, bem como os de nº 202106000277838, e com

fundamento no artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/93, autorizo a

contratação das empresas , Oliveira Araújo Engenharia Ltda. lotes 6, 8 e

, ao valor total de R$ 106.503,03 (cento e seis mil, quinhentos e três9

reais e três centavos) e  , , ao valor totalSupremacia Engenharia lote 10

de R$ 59.263,37 (cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais

e trinta e sete centavos) para desenvolvimento de projetos destinados à

obra de construção do prédio dos Tribunais do Júri de Goiânia, conforme

Edital de Licitação nº 42/2021.

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência, para fins do

artigo 26 da Lei 8.666/1993.

Em sendo ratificada a presente contratação, registre-se a

presente decisão no sistema de informação do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás.

Após, encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para

providências subsequentes, com urgência, e posterior retorno à

assessoria jurídica.

Como regra, as aquisições feitas pelo Poder Público devem se

submeter ao devido processo licitatório, atendendo aos ditames da Constituição

Federal/88 e da Lei nº 8.666/1993, permitindo que os fornecedores interessados

concorram em igualdade de condições, visando realizar a contratação que seja

mais benéfica à Administração Pública.

A hipótese do inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93 determina que a

licitação poderá ser dispensada quando for deserta, ou seja, quando realizado o

certame não houver interessados e, justificadamente, não puder ser repetido

sem prejuízo para a administração, mantidas todas as condições

preestabelecidas.
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Como se vê, para configuração da contratação direta por dispensa de

licitação (art. 24, inc. V), faz-se necessário a acumulação de 3 (três) requisitos: 

Não comparecerem  interessados na licitação; A licitação não puder ser repetida

sem prejuízo para a Administração e todas as condições preestabelecidas no

Edital Licitatório devem ser mantidas.

Para a incidência do referido dispositivo, então, em conjugação com o

art. 26, parágrafo único da Lei 8.666/93, temos ainda como exigência: 

caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; 

razão de escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço.

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.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade

ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,

com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de

grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa,

quando for ocaso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III- justificativa do preço [...].

Conforme informação dos autos, verifica-se que houve procedimento

licitatório anterior que não alcançou o êxito pretendido, restando deserta a

licitação para os lotes 6, 8, 9 e 10 e fracassada para os lotes 5 e 7, consoante

extrato da ata de julgamento acostado ao evento 3.

Nota-se, portanto, que a realização de novo procedimento poderia

acarretar prejuízos de duas formas: uma, em aguardar os prazos legais de

publicação e de apresentação das propostas, uma vez que ocorreria o atraso no

início da obra de construção do prédio destinado aos Tribunais do Júri da

Comarca de Goiânia, refletindo negativamente, assim, na efetiva entrega da
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prestação jurisdicional; e outra, no risco que se tem de nova frustração do

certame.

Noutro turno, todas as demais condições preestabelecidas no Edital

encontram-se rigorosamente respeitadas. Além disso, conforme ressaltado no

parecer constante do evento 21, os preços a serem contratados encontram-se

igual ou abaixo do valor estimado da contratação.

Portanto, as condições financeiras demonstram-se mais benéficas à

Administração, razão da escolha dos fornecedores que, a propósito,

demonstraram ser capazes de atender as condições do Edital nº 42/2021 (evento

4), apresentando os seguintes documentos: propostas (eventos 8 e 14);

habilitação jurídica (eventos 9 e 15); certidões (eventos 10 e 16); qualificação

técnica (eventos 11 e 17/18); qualificação econômico-financeira (eventos 12 e

19); e declarações (eventos 13 e 20).

Na confluência do exposto, , consoante o art. 26 da Lei nºratifico

8.666/1993, o despacho da Diretoria-Geral (evento 22), que autorizou a

contratação das empresas , , aoOliveira Araújo Engenharia Ltda. lotes 6, 8 e 9

valor total de R$ 106.503,03 (cento e seis mil, quinhentos e três reais e três

centavos) e , , ao valor total de R$ 59.263,37Supremacia Engenharia lote 10

(cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)

para desenvolvimento de projetos destinados à obra de construção do prédio dos

Tribunais do Júri da Comarca de Goiânia, conforme Edital de Licitação nº

42/2021.

Publique-se.

Dê-se ciência à Diretoria de Auditoria Interna deste Tribunal.

Remetam-se os presentes autos à Diretoria Financeira para as

providências necessárias.

Em seguida, à Diretoria-Geral para adoção de medidas que entender

pertinentes.

Goiânia, .datado e assinado digitalmente

 

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente
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