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LICITAÇÃO.

ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ASSINATURA, PARA QUE ENVIEM

JUNTAMENTE COM ESTE A COPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE

Protocolo/Processo
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Assunto

DOCUMENTOS DIVERSOS

Interessado

ENERGISA

Descrição
0698/2020-DESC-ESS- ENCAMINHA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA



AN

0698/2020-DESC-ESS

presidente Prudente, 17 de fevereiro de 2026

Ão
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A/C TOSHIO TOYOTA

Prefeito(a)
Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185 - Centro

14960-000 - Novo Horizonte - SP

Assunto: Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública. came

tica dé

Prezado (a) Senhor (a),
:

QB

Não acusamos o recebimento do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica para

iluminação Pública enviado para assinatura, conforme correspondência 4382/2019-DESC-ESS

datada de 11 de setembro de 2919, em cumprimento à determinação da Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL, face a publicação da Resolução Homologatória nº 2590 de 13 de

agosto de 2019, que homologou novos tempos para cálculo do consumo diário para fins de

faturamento de energia elétrica, destinada à iluminação pública.

Esclarecemos, ainda, que conforme orientação do nosso departamento jurídico, além do

contrato assinado, na hipótese de contratação de fornecimento de energia elétrica por parte

do Poder Público, dúvidas não há sobre a dispensa de licitação, nos exatos termos do artigo

24, inciso XXII da Lei nº 8666/1993, Contudo, o que à Lei dispensa é somente à licitação e não

o processo administrativo respectivo.

A esse respeito, sobre a necessidade do processo administrativo de dispensa, à Lei nº

8.666/1993, expressamente, determina em seu artigo 26, caput, e incisos, o seguinte:

Arc67As dispensas previstas nosts 7º e 4º do art. 17 End inciso HI! é Seguintesdo 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 à 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:

| - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à

segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

ll-- razão da escolha do fornecedor ou executante;
Hi - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
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Esclarecemos, ainda, que é dentro do processo administrativo de dispensa de licitação que

constará, dentre outras coisas (1) solicitação para autorização para dispensa de licitação e

formalização de contrato (elaborado pela administração e direcionado ao Prefeito Municipal);

(ii) autorização, por parte do Prefeito Municipal, para abertura de licitação na modalidade

dispensa de licitação; (ii) envio do processo e subsequente despacho porparte da Comissão

municipal de Licitações e Julgamento, que opinará pela inviabilidade de competição para à

contratação do serviço; (iv) parecer técnico ou jurídico emitidos sobre a legalidade do

procedimento adotado; (v) indicação, por parte do setor de finanças, da conta pela qual

correrá a despesa (dotação orçamentária), etc.

Pelo princípio da legalidade, entende-se que à Administração Pública deve seguir, e cumprir,

o que determina a lei, o que significa que à atuação do Executivo deve ser pautada à

obediência, cumprimento e prática das leis, quer em nível municipal, estadual ou federal. =
Já o princípio da publicidade, garante transparência a todos Os atos praticados pela

Administração Pública. Por este princípio, não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de

informações por parte do poder público, pois é dever de todos os órgãos € instituições públicas

disponibilizarem dados e informaçõesa fim de honrar a prestação de contas para à sociedade.

Finalizado o processo de dispensa da licitação (em respeito ao princípio da legalidade), O

mesmo será disponibilizado no D.0.U., sob pena de nulidade (respeito ao princípio da

publicidade).

Entende-se, portanto, que não há fundamento legal que isente o município quanto à

obrigatoriedade de abertura de processo administrativo de dispensa de licitação, assim como,

a própria cláusula 45 do contrato de iluminação pública da Energisa Sul-Sudeste traz essa

obrigatoriedade, conforme preceitua os artigos 60 e 62-A da Resolução Normativa nº 414/2010

da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

Neste sentido, aguardamos O envio o mais breve possível o contrato devidamente assinado,

cópia do processo administrativo de dispensa de licitação e sua respectiva publicação, para

eficácia dos atos e validação do respectivo contrato, evitando assim dissabores futuros.

Em tempo, caso não localizem o contrato enviado, este poderá ser solicitado novamente

através do e-mail: poderpublico.ess&enersisa.com..br.

Na expectativa de ter elucidado o assunto em

Atenciosamente,

DALESSANDRO

do Departamento de Servi


