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Processo Administrativo nº 001.0008255/2020. 

Referência: DISPENSA DE LICITAÇÃO 089/2020. 

FUNDAMENTO: Art. 24 II, da Lei Nº 8.666/93. 

OBJETO: 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. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

O Ilmo. Sr. Francisco de Assis Carvalho, Secretário Municipal de 

Infraestrutura de Floriano-PI, no uso de suas atribuições legais 

e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal n° 

8.666/93, com suas alterações posteriores e, considerando o que 

consta do presente Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com 

fundamento no Art. 24 II, da Lei Nº 8.666/93 e nos documentos 

acostados aos autos, RATIFICA a declaração de Dispensa de 

Licitação para a execução do serviço de 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, de acordo com a proposta e documentos que 

integram o Processo Administrativo nº 001.0008255/2020. A ser 

adquirido junto à pessoa jurídica, a empresa LUSTOSA CONSTRUTORA 

EIRELI-ME, inscrito no CNPJ: 02.664.140/0001-90, logradouro Av. 

Esmaragdo de Freitas, Nº 222, Bairro: Centro, Floriano-PI, pelo 

valor global de R$ 14.820,30 (Catorze mil oitocentos e vinte 

reais e treze centavos), determinando que se proceda à 

elaboração e devida publicação do presente e a elaboração do 

contrato ou instrumento similar conforme faculta o Art. 62 da 

Lei nº 8.666/93, tudo de acordo com a proposta apresentada e 

demais documentos que instruem a presente ratificação. 

 

Floriano (PI), 20 de novembro de 2020. 

 

 

Francisco de Assis Carvalho 

Secretário Municipal de Infraestrutura 


