
 

PROCESSO N.°01/2021 REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA POR REGISTRO 

DE PREÇOS N.° 01/2021 

Objeto: Execução através da contratação na modalidade CONCORRÊNCIA - 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – SRP, tendo o critério de julgamento do tipo 

TÉCNICA E PREÇO, através de Contratação pelo maior desconto, com disputa 

(Fechado) visando contratação de pessoa jurídica ou consórcio de empresas para a 

elaboração de projeto básico, projeto executivo e substituição do parque de iluminação 

pública dos municípios que compõe a AMMESF, incluindo a implantação do sistema 

de telegestão integrado à luminária, por meio da substituição dos equipamentos e 

demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação, que tem por 

objeto Execução através da contratação na modalidade CONCORRÊNCIA - SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOS – SRP, tendo o critério de julgamento do tipo TÉCNICA E 

PREÇO, através de Contratação pelo maior desconto, com disputa (Fechado) visando a 

contratação de pessoa jurídica ou consórcio de empresas para a elaboração de projeto 

básico, projeto executivo e substituição do parque de iluminação pública dos municípios 

que compõe a AMMESF, incluindo a implantação do sistema de telegestão integrado à 

luminária, por meio da substituição dos equipamentos e demais serviços e operações 

necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, solicitado pela empresa 

SADENCO SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita 

no CNPJ n°. 00.166.929/0001-95 

PERGUNTAS 

1 – Quanto ao item 2.3.1.: 2.3.1 – O valor estimado da contratação a vista, por Lote não 

poderá superar o valor é de R$ 65.000,000,00 (Sessenta e cinco Milhões).  

 



 

Entendemos que o valor estimado da contratação para 120 meses, por Lote, não poderá 

superar o valor de R$ 65.000.000,00 (Sessenta e cinco Milhões). Está correto o nosso 

entendimento?  

Não, o valor estimado neste item é para pagamento a vista, caso o Município possua 

recurso financeiro. 

2- Para participação de apenas 2 lotes entendemos que o valor máximo será de R$ 

130.000,000,00 (cento e trinta Milhões). Está correto o nosso entendimento?  

Sim. Observado a resposta anterior. 

3- De acordo com o item 2.3.2. O valor estimado da contratação em 120 (cento e vinte) 

meses não poderá ultrapassar o valor de R$ 115.000,000,00 (Cento e quinze milhões). 

Pergunta-se: Este valor é para os três lotes? 

Não. O valor é estimado para cada lote. 

A licitante deverá observar que quanto ao item 03, foi corrigido erro material por errata, 

um dia após a publicação. 

 

Pedro Henrique Soares Braga 

Presidente 


