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AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Processo Administrativo: 001.0008255/2020 

Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Órgão recebedor: Departamento de Compras 

Solicitação: Convocação de interessados (pessoas jurídicas) com a finalidade 

de apresentar propostas para execução do projeto elétrico de um ramal de 

média tensão em 13.8KV no padrão convencional para alimentar uma 

subestação aérea que atenderá as instalações elétricas do cemitério Bom 

Jardim, na zona urbana do Município de Floriano-PI. 

 
CONSIDERANDO foi realizado procedimento para elaboração de Projeto Elétrico, faz-se 
necessário, a contratação de empresa especializada para a Execução do referido Projeto; 
 
CONSIDERANDO que o foi publicado aviso de Chamamento Público n° 005/2020, para 
credenciamento de interessados (pessoas jurídicas) com a finalidade de apresentar 
propostas para execução do projeto elétrico, conforme Publicações no Diário Oficial dos 
Municípios, Edição IVCXCII, no dia 06/11/2020, onde não houveram interessados, Edição 
IVCXCV, no dia 11/11/2020 novamente não havendo interessados e por último a 
republicação com Edição IVCC, no dia 18/11/2020, na qual então um único interessado em 
participar apresentou proposta; 
 
CONSIDERANDO ainda que não há contratação vigente para execução do projeto 
elétrico; 
 
CONSIDERANDO as determinações da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações de 
Contratos Administrativos) de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, constitui a 
legislação básica sobre licitações para Administração Pública; e as determinações da 
Medida Provisória Nº 961, de 06 de maio de 2020; 
 
CONSIDERANDO que o procedimento de licitação objetiva permitir que a Administração 
contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para atendimento do interesse 
público, levando-se em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-
financeira do licitante, á qualidade dos serviços e ao valor do objeto; 
 
1- AUTORIZO o Departamento de licitações a instaurar procedimento licitatório na 
modalidade de dispensa de licitação, para a seleção da proposta mais vantajosa para esta 
Administração Pública visando à execução do projeto elétrico de um ramal de média 
tensão em 13.8KV no padrão convencional para alimentar uma subestação aérea que 

atenderá as instalações elétricas do cemitério Bom Jardim, no Município de Floriano, 
conforme requisição acostada aos autos. 
 
 

Floriano-PI, 20 de novembro de 2020. 

Francisco de Assis Carvalho 

Secretário Municipal de Infraestrutura 


