
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 25 de janeiro de 2022 

ESCLARECIMENTO 

 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 133/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11.079/2020 

DATA DO PREGÃO: 28/01/2022 às 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF) 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL" 

 
Prezados Senhores: 
 

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento 
solicitado pelo senhor GILBERTO BELO: 
 

PERGUNTAS: 
 
Preciso tirar algumas dúvidas a respeito da parte técnica para aquisição e colocação de 

diversos transformadores, a saber: 
 
1 - Não haverá visita técnica nas localidades? 

 
2- Para a colocação do transformador, há poste no local da sua instalação? 
 

3- Há painel de distribuição de energia elétrica, onde será colocado o transformador? 
 
4-Há projeto aprovado pela concessionária de energia elétrica para a instalação do 

transformador? 
 
5- Se há projeto aprovado pela concessionária, precisamos deles para análise 

 
6- Na planilha de orçamento enviada há menção do valor estimado para aquisição dos 
transformadores e um valor para a instalação, supondo-se que já a inclusão de mão de obra 

e mais os materiais necessários para a instalação, a pergunta é: Vcs tem a relação desses 
materiais que serão necessários para colocação destes transformadores? Precisamos deles 
para fazer um orçamento correto. 

 
RESPOSTAS:  
 

Conforme respostas fornecidas pelo senhor Diretor do Departamento de Obras de Educação, 
da Secretaria de Educação, foi informado que: 
 

1 - Não haverá visita técnica nas localidades? 
 

R.: Não há necessidade de realização de visita técnica. 
 
2- Para a colocação do transformador, há poste no local da sua instalação? 

 
R.: Sim. 
 

3- Há painel de distribuição de energia elétrica, onde será colocado o 
transformador? 
 

R.: Sim. 
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4-Há projeto aprovado pela concessionária de energia elétrica para a instalação 
do transformador? 
 

R.: O serviço a ser realizado envolve a manutenção de transformador e demais itens que o 
concernem, como descrito no item 12 - "Condições de Execução": "O cumprimento do 
especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela Empresa (...)". 

 
5- Se há projeto aprovado pela concessionária, precisamos deles para análise. 
 

R.: As informações presentes no edital são suficientes para elaboração de cotações. Vide 
itens 1.1/1.2, 2.1/2.2, etc. 
 

6- Na planilha de orçamento enviada há menção do valor estimado para aquisição 
dos transformadores e um valor para a instalação, supondo-se que já a inclusão 
de mão de obra e mais os materiais necessários para a instalação, a pergunta é: 

Vcs tem a relação desses materiais que serão necessários para colocação destes 
transformadores? Precisamos deles para fazer um orçamento correto. 
 

R.: O serviço deverá atender o descrito no item 12 - "Condições de Execução", bem como 
o explicitado em cada um dos lotes (itens 1.1/1.2, 2.1/2.2, etc). 
 

Atenciosamente, 
 

 

PROFª MARIA APARECIDA CUBILIA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

SORAIA M. MILAN 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

URBANOS 

 

 

 

JOSÉ ISAÍAS COSTA LIMA 

RESP. PELA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 

 


