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Proc. Administrativo 11.792/2022
De: Ivan Braga Florentino Setor: GAB-PJ - Procuradoria Jurídica 
Despacho: 6- 11.792/2022 
Para: COMP-SOL - Solicitações de Despesa (exceto de Fornecimento) AC:
Jaimara Correa Gadis 
Assunto: Deslocamento de postes da RS 407

 
Capão da Canoa/RS, 21 de Novembro de 2022 

 

 Ao Setor de Compras - A/C Jaimara:

Trata-se de contratação de empresa para realocação de postes na ERS407, devido a obra de
duplicação da citada rodovia. Cumpre destacar, que o objeto deste processo, já vinha sendo
tratado no Memorando nº18.919/2022, onde consta a devida justificativa e o orçamento dos
serviços, os quais serão prestados pela CEEE EQUATORIAL. Note-se, que os serviços a serem
contratados, conforme parecer do Departamento de Engenharia desta Prefeitura, diz respetio ao
fato de que o Município de Capão da Canoa está executando a obra de reestruturação e
duplicação da rodovia ERS-407, através de Convênio com o DAER - Convênio nº AJ/009/21
FPE2840/2021, e que foi constatada a necessidade de deslocamento de postes de energia
elétrica, os quais com o deslocamento das pistas de rolamento, ficaram no meio da via
projetada, sendo que o orçamento da concessionária CEEE Equatorial, totalizou o valor de
R$33.404,66. Diante disto, a empresa CEEE Equatorial - concessionária,  enviou uma Carta ao
Município de Capão da Canoa, informando que para o atendimento do solicitado, são
necessárias alterações na rede de distribuição, e que uma vez realizado o projeto, resultou num
custo de R$33.404,66, para o Município. Ocorre, que o citado serviço deverá ser realizado pela
empresa concessionária, a qual disponibilizou o projeto correspondente ao respectivo orçamento
(nº135486), que resultou no valor de R$33.404,66, com validade é de 30 dias, cuja a
responsabilidade é do Município, conforme legislação vigente. Assim, há de ser levado em
conta, no presente caso, que o disposto no artigo 24, inciso VIII, da Lei nº8.666/1993, não é a
melhor fundamentação jurídica, considerando que a empresa prestadora de serviço público -
CEEE EQUATORIAL, passou por um recente processo de desestatização, na esteira da Lei
Estadual nº15.298/2019 e que dita hipótese está descartada em razão que o citado dispositivo,
o qual  é exclusivo para empresas estatais. Com efeito, se enquadra melhor na presente
questão, a hipótese de INEXIGIBILIDADE, consoante o disposto no artigo 25, caput, da Lei
nº8.666/1993, considerando de que no mercado de transmissão de energia elétrica, a CEEE-
EQUATORIAL detém o monopólio, inviabilizando a competição. Feitas estas considerações, é
possível enquadrar-se a presente situação, na hipótese no caput do artigo 25, da Lei
nº8.666/1993,  afastando a possibilidade de enquadramento no artigo 24, inciso VIII, haja vista
o monopólio estabelecido na desestatização da CEEE. De qualquer sorte, deve-se observar o
preenchimento dos requisitos do artigo 26, da Lei nº8.666/1993. ANTE O EXPOSTO, o parecer
jurídico desta PGM é pela INEXIGIBILIDADE de licitação, com base no artigo 25, caput, da Lei
de Licitações. É o parecer. IVAN BRAGA FLORENTINO - A.J.  
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” - Roberto Shinyashiki


