
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA ÍtlUllICIPÂL DE II.iPERATRIZ

§ECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PROCESSO ADIiIINISTRATIVO no 02.10.0A.a19i2A21 - SINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLrcA NO OO2I2O21.CPL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O

GERENCIAMENTO DO STSTEMA DE |LUMINAÇÃO pUgl-lCA DO MUNTCíptO DE

IMPERATRIZMA.

LIG]TANTES:

. EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nO

03.834.750/0001-57.

. PV COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ElRELl,

inscrita no CNPJ no 15.804.354/0001-66.

í - ANTE QUESTIONAMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA, EIP SERVIçOS DE

|LUM|NAçÃO LTDA e pV COiíÉRCIO ATACADTSTA DE MÁQUNAS E

EQUTPAMENTOS EtRELt, FAÇO BREVE RELATORTO DO pEDtDO:

a) DO VíClo DO ORçAMENTO REFERENCTAL APONTADO

Trata-se do pedido de esclarecimento pela empresa EIP SERVIçOS DE

ILUMINAçÃO LTDA, na qual pleiteia esctarecimento acerca da planilha

orçamentaria (composições) questionando a existência de valores unitários

distintos paÍa a mão de obra do Eletricista, conforme segue.

No ltem 5.1 da composição o valor unitslo da mâo de ob'ra do eletricista é de RS 31'05:
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sEcREfARTA DE INFR^EsÍRUTURA E sEwços PÚBLEos
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ESTADO DO I.IARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE IITIPERATRIZ

SEGRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

Not itcns 5.5 a S.8 o valor unilário passa a ser R$ 27,99:

Nog itons 0.9 e 6.10 o valor unitário ó de Rl5 32,87:

Porfir,n, os itons 9.1 e 9.8 o yalor uniü&io do Ebficisla é cle R$ 37,49:
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SECREÍAR]A DE INFRAESTRUN'RÀ E SERi/§O§ PÚ8LICO§

RUaY, s/n'- Novâ lmper.trlz - CEP: 65.907-180

lmpcratrtz - tüA CNPJ: 0ô. í 5E.{55/(PO, - t 6

-rai
tâa

lró
r-
irtr
r

.â-ituüirq
ar.E-leÉ

aiD§rrÊl

a. EIP SERVTÇOS DE \LUM\NAÇÁO LTDA

DA RESPOSTA.

A Empresa equÍvocou-se em seus questíonamentos, poís os itens

citados em seu pedido de esclarecimento não fazem parte da planilha orçamentaria

(composições) disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de lmperatnz paÍa a

iicitação da eoncorrêncaa Publrca n. OO2|2O21 - CPL, o que pode ser verificado

através do link http://servicos.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes/?modality=2.
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ESTADO DO HÂRANHÃO
PREFEITURA I4UilICIPAL DE I]TIPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS
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Ao consultar os arquivos disponibilizados digitalmente, poderá ser

verificado que a mão de obra utilizada nos serviços está unificada tendo como base

SINAPI g2!2021, considerando ainda os Adicionais de periculosldade. A.

formulação das demais composições que são contempladas na planilha

orçamentária também encontram-se disponíveis ao licitante de forma a possibilitar

a melhor elaboração de sua proposta.

Portanto, como pode ser visto no Editaltoda a mão de obra utilizada no

orçamento em questão tem uma única data base, SINAPI O2l2O21 e Tabela de

Encargos Sociais Desonerados Vigente no percentual de 85,680/o, conforme

publicaçáo do Site da Caixa Econômica.

SEcRETÀRr DE II{FRÂESTRUTURA E sERvrços púaucos
Rua I Vn'- Xoya lmperôtrlz - CEE ó5,907-ÍEO
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ESTADO DO IIIARANHÃO
PR.EFETTURA iIUNICIPAL DE IUPERATRIZ

SECRETARTA DE r]{FRÂESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS
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§ECRrÍAR|A DE TXFRAESTRUTURA E SERVTçOS pÚBtrcO6

Rua I ín" - Xova lmpefrtriz - CEE 65.907-ÍE{l
lmpêrâtrtz - nA CNPJ: oú.1lE.{ss^rcOt-l6
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b. Pg. 153 - NOyO EDTTAL - REPUBLTCAçÃo

bi Do PÊDrDo DE ESCr-AREüniEniTO SOBRE A QUAL|FICAçÃO rÉCXlCe Oa

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNrcO.OPERACIONAL DAS

LICITANTES.

Trata-se do pedido de esclarecimento pela empresa PV COMÉRCIO

ATACADISTA DE MÁQU|NAS E EQUTPAMENTOS EtRELt, na qual pleiteia

esclarecimento acerca da planilha orçamentaria (composiçóes) questionando sobre
.:^^^ J^ *^^,.a^^^= .^-a:.,^ ^ -^--^a:.,^ l^ t. .-:-Á-:^^t ü ü81 Vr9t § Uti l l ldl lutEilçcru Pr EvEiluvcr E uuil EUYd uE luil ilr rcil rcr§.

2. Qo Esclarecimento

Em análise ao Edital e o Termo de ReÍerência, o ilem 9.2.4.2 e 9.2.4.3 no subitem
letra "b". ex§ência da capaodade técnica{rofissional e capacidad-e técnica-operacional.
respecüvâmênte, ctta como PONTOS DE MAIOR RELEVÀNCIA -Serviços de
rnanutençáo preventiva ê coÍretiva de Luminárlas.'

r Entendemos esle ponto corno subslrtulçáo de cornponentes inlemos da
luminária, limpeza, entre outros. Está certo o nosso êntendimento?
Considerando gue nâo existe relaçáo enlre este "entendimento' oom o que

está sendo apresentádo no lteÍn 04 do Termo de ReÍerência e das planilhas
apresentadas nos anêxos deste proceseo.

. O coneto náo seria'Sêryiços de manutençâo preventiva e conettva do Parque
de lluminaçáo Publica do Municipio de lmpetaúiz.'?
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ESTADO DO }IARANHÃO
PREFEITURA TIUHICIPAL DE II.IPERATRIZ

SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

DA RESPOSTA.

Sobi'e os serviços de manutenção preventiva e corretiva de

luminárias compreende-se os serviços de restauração à plena operação de pontos

individuais de iluminação como, por exemplo, no item 4.3.1.3 do Termo de

Referência "Realizar as interuenções nos ponÍos com defeitos, dentro dos

prazos previstos nesÍe Termo de Referência.", referindo-se aos serviços de

Instalação de Luminárias (ltem 1 da Planilha Orçamentária Sintética) ou lnstalação

de Relé (ltem 13 da Planilha Orçamentária Sintética) ou lnstalação de Reatores

/ltorn íÁ ÀaPlanilha í^lrnarnantári:r QintÁtina\ nrr lnctalanãn r{o Iârrrnadae Íltarn íR. vu. lu..r.r.u vr!il..rv..Lsr.u vrrr\v$vu, vv..rvlv.ul, \rrv.r. .v

da Planilha Orçamentária Sintética) ou a Retira e Instalação de Cabos (ltens 21 e

5 da Planilha Orçamentária Sintética), o que significa Substituição de Cabos.

Os serviços de manutenção preventiva e coretiva de luminárias,

refere-se especialmente a substituição ou recuperação de dispositivos/elementos

elétricos necessários para a operação eficaz do ponto luminoso sob condição de

defeito. Enquanto os Serviços de operação e/ou manutenção preventiva e

corretiva em redes de iluminação, refere-se ao gerenciamento remoto dos pontos

de lluminação Pública (lP), serviços de expansão da rede de lP a regiões não

atendidas, serviços de retrofit do sistema de lP, e todos os serviços que atendam

as instalações elétricas e de comunicação de um conjunto ou toda rede do Sistema

de lP do município de lmperatriz-MA.

lmperatriz (MA), 06 de agosto de 2021.

COSTA
Projetos Especiais
la 84912-8

ZIGOTTIAR
Secretáno e Servrgos
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