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AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
 

 
O Prefeito Municipal de Rodeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei: 
 
Considerando a necessidade de contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração 
do projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal. Pela Sec. Mun. de Serviços e Obras. 
 
Considerando que a contratação se faz necessária para que o Município tenha plenas condições 
de realizar o Sistema de Esgotamento Sanitário inclusive com tratamento, a fim de se evitar 
possíveis alterações no andamento da obra, bem como elaboração do mesmo segundo os 
moldes de aprovação pelos órgãos competentes do objeto, por profissional especializado da área 
de saneamento. 
 
Considerando que já foram realizados dois Processos Licitatórios para execução da obra, mas 
tiveram seus contratos rescindidos, por razões já motivadas nos autos de cada procedimento; 
 
Considerando que há necessidade de reelaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento 
Municipal, tendo em vista necessidade de alteração do local de alteração da estação de 
tratamento de esgoto prevista nos projetos anteriores, elaboração de projeto e adequação dos 
serviços de acordo com os preços atualizados e especificações pertinentes; 
 
Considerando a escolha de Fraga Marques Engenharia Ltda, CNPJ 21.762.193/0001-98, pelo valor 
global de R$  63.808,87 (sessenta e três mil oitocentos e oito reais e oitenta e sete centavos); 
 
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para a 
contratação; 
 
Considerando a legalidade da contratação via contratação direta nos termos do art. 75, inciso I da 
Lei Federal nº 14.133/2021; 
 
Autorizo a contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração do projeto de 
Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal. Pela Sec. Mun. de Serviços e Obras, pelo valor total 
de R$  63.808,87 (sessenta e três mil oitocentos e oito reais e oitenta e sete centavos), a ser 
executado por FRAGA MARQUES ENGENHARIA, CNPJ 21.762.193/0001-98, com fundamento no 
art. 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 
Determino que o Setor de Licitações realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e 
art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021. 
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Rodeiro, 22 de dezembro de 2022. 
 
 

JOSÉ CARLOS FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


