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Manaus i Am, 04 de agosto de 2021

Comissâo Permanente de Licitação do Município de lmperatriz / MA

A/C : §(ai. Pregoeiro(a)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E§PECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTTVA E CORRETTVA DO STSTEMA DE TLUMINAÇÃO pUgLrCA DO MUNrCtptO DE
tMPERATR|Z/MA, CONFORME CONDIÇÔES TSTRBELECIDAS NO TERMO Dr RrFERÊNCtA,
EDITAL E SEUS ANEXCIS

A pV COMERCIO DE MAQUINA§ E EQUIPAMENTüS EIRELI , pessoa jurÍdica de direito
devidarnente existente e constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Tefé, No 2626, Raiz, CEP : §9.068-000, inscrita no
CNPJ No 15.804.354/0001-66 (DISTRIBUIDORA FV), nesse ato representada na forrna de seu Ato
Constitutivo, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., apresentar um pedido de
E§CLARECIIIIIENTO AO EDITAL, consoante lhe faculta a legislação pertinente e o sobredito
Edital, por meio de disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se
especiÍica.

Pelos motivos e fatos a seguir expostos
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Da TemoestivisadF

Conforme extraído do Edital, qualquerpedido de esclarecimento a impugnaÇão, na forma
e prazos abaixo descritos:
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ESCLARE§IIIENTO§:
4.tr, A tomissào FeÍÍnansnle dâ Lrcrtraçào juntamçnte com ü §etsr TÉcrtico ds §INFBâ" preslsrâo tCIdos

osesclareçÍmeffiús solicitadospelos lntsrêssados nesta Icitaçâo $ehrÊ çsta Editâ|. TÊrmo ds Fleiorência
§ sâu§ âRsx0s.
4.2.

0

Erlital e ss.-ls ansxús poderáo ser adquindos dâ sêguinte íorÍnal

8I cünsultâdCIs GtAT[IlTÀ[rEilTE no srtrô êl*tronrco da Preteirura; alrauás do endereço o]§trônrüü

ftdrspcnive|paradownload.p*ravi§tünâsf.dedaÇPL'n*§ru;

Ur§ano Santas, n* 1657, Bairro Juçara, lmperatriatMA, CEP 65.900-505, no horàrio comarcial, rie
segunda a sex'ta-fpira. d* 08:00 às t4:00 horas;ou
b) obtirlos

llEIllAilT§ PA§ÀiliÊ§TO

no vaior de R$ §0,00 {cinquant* reaisi, a ser recolhiço atravrís

de Oocu:rnentn de ArrscadaÇâo Municipal
e Gestâo Orçamentària - SEF,{ZGO;

" DÀfu1,

ernitido pela §ecrstaria de Planelarnenta i:azçnda

pedldw de a*clarecimenlo*, prouldência ou impugnação sobís o Fdrtal desta eoncorrêreia
Püblica deverão sor protocolieâdss, no horário comercial, de segunda a sexla-íeira, de 8:00 es 14:30
rloras. no Prolocolo Geralda üomrss"âo Parmanenle de Licitaçào ou modianÍs via pôstâl con Avlso da
Reçsblmant§ {AR} onviado ao endereço indrcado no itart {,2, "§""
4.3. CIs

4.3.1- Temporariarnenle nc periodo da BArdernia, os pedidos de esclarecirnÊntos bÊm cornr..,
lmpugnações, serão aceilos ê íêtêbidos srn Íormato pdf e identificados pelo solichante, alravàs üo
endereçc etetrcnico: §]!indinLÊntsf&tnpe.rflllii. rn§"§srr bj.
d.4, A impugnaçáo dos lermos do üdital se efetivará em Çonlormidade com o Art, 41 da Ler $.66ô,S3
üeverâ ser protocolieada, nos seguintes prâeü§.

ai Por qualquar cidadâo. até ü5 {cinco} dias ütds antes dâ data lixada para abertura dos envelopas
de habilitaçâo:

b) Pela licttante, âlé 03 {dois} dias útais antss da data lixada para ahertura dos envetopes

de

habrlitaçàn.

tt"§. Cs sedidos de esclarscímtntos deverào ser pr$tocolizados até 0ü{trâs} dias *teis antns da data
firada para abertura dos envelopes de habilitaçâo;

tl.§. Às repsstâ$ aos possiveis pedilCos Se esclarecim*ntos ou irnpugnaçôes a *ss Editàl êstârào
disptnivets no silo da prefeitura- qual seia. Wwly,"J.t*p$f..atrír,rla.gqv..lrilici{ecoeg, hern cornu no Furrnld*
Íransparênoa;

Assim, sendo sua propria e tempestiva a presente peça deve, como medida de lisura,
ser apreciada e respondida.
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2.

Do Eg;larecimento

Em análise ao Edital e o Termo de Referênsia, o item 9.2.4.2 e 9.2.4.3 no subitern
letrâ "b", exigência da capacidade técnica-proÍissionale capacidade têcnica-operacional,
respectivamente, cita como PONTO§ DE MAIOR RELEVÂNCIA "Serviços de
manutenção preventiva e corretiva de Luminárias."
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Entendemos este ponto como substituiçâo de componentes internos da
luminária, llmpeza, entre outros. Está certo o nosso entendimento?
Considerando que não existe relação entre este "entendimento" com o que
está sendo apresentado no ltem 04 do Termo de Referência e das planilhas
apresentadâs nos anexos deste processo.
O correto nãs seria "§erviços de manutenção preventiva e corretiva do Parque
de lluminação Publica do Município de lmperatriz."?

Gonçalves Júnior
Representante

