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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚ BLI

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

coNcoRRÊ[cn púBLlcA N.002/2021 - cpl
PROCESSO AOtnttHrSrnAflVO: 02.1 0.00. O1gt2c,2't - StNFRA.

OBJETO: Co]ntratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do

sistema de iluminação Pública

do MunicÍpio de lmperatriz/MA, conforme as condições

estabelecidag no Termo de Referência/Projeto Básico, Edital e seus anexos.

Trata-se

\-,ARQUITETUFA

E

de pedido de

esclarecimento solicitado pela empresa AIRES

ENGENHARIA ELETRICA LTDA, inscrita

no CNPJ sob

no

03.272.5751000í-51, representada pelo senhor IDELFRAN ARRAIS DA SILVA, portador do

cREA/PA

,1SbSSSZSTS.

DOS ESCLARECIMENTOS

Quanto aos questionamentos levantados pela empresa em epígrafe, todos
fazem parte da operacionalizaçâo do Sistema de Gestão do parque de iluminação pública do
município, n{o sendo contemplados de forma pontual na planilha de composiçâo de preço por

V

se tratar de fltividades inerentes à instalação do sistema e gestão do mesmo, devendo ser
devidamente dimensionado pela empresa contratada, a qual fará a implementação do sistema

e a sua geslão, realizando para tanto, as atividades descritas nos itens 4.1 e 4.2 e seus
subitens de acordo com os seus modelos e práticas de trabalho.

Nesse sentido, é de competência da empresa contratada que esta estabeleça

seus criterioJ, formas, configurações e metodologia das atividades para o gerenciamento do

parque de ll[minaçao Pública através da instalaçâo e operacionali zaçâo de sistema que
atenda à nedessidade do município conforme descrito no Termo de Referência e no Edital da

licitaçâo, incluídas todas as atividades de fiscalização, estudo técnico, dimensionamento do

parque, con$ultoria, proposição de implementaçáo de políticas públicas, fornecimento de
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relatórios, sistema de teleatendimento e acompanhamento de solicitaçÕes, de acordo com os
valor geral prelisto em planilha.
Sendo o que se tem a esclarecer, encaminho votos de elevado valor e prestígio.

lmperatriz (MÀ), 14 de maio de2021.

ZIGOMAR C

VELIN

Secretário Municipal de lnfraestrutura

FILHO
rviços públicos
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