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Nesta,
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Venho por meio deste, sqiicitar que"a Vossa Senhoriaj possa tomar as providên
cias necessárjiãs para :a abertura de Processqjlicitátôno, obedecendo aos rigores da iei n°.
8.666/93 e suas aitérações^posteriores, tendo por objeto a" Contratação de empresa especia
lizada na execução dé serviços;'de engenharia elétrica, visancíoJ'a manutenção corretiva e
preventiva de'.todo o sistema de iluminação pública de cada um. dos logradouros do Municí
pio de São João dos Patos-MA, englobando o perímetro Ürbano.^com fornecimento de Ma
teriais, Equipamentos e Mão dé Obra, de acordo com o projeto:árièxo. ,1'

• " ' • • ' 1;|i.; l. .
A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seurartigo 2t8"deterrbina.que: "A distri

buidora deve'transferir o sistema de iluminação pública,';regis'ti;ácIo como Ativo Imobilizado
em Serviço - AIS, à pessoa júfídica de direito público competente.':

• " k5íí i
§ Atransferêhcia"à'pessoa jurídica-^dé direito público corppetènte deve ser

realizada seríi ônus,, obset^ya^ds os procedimentos téchicosi é; contábeis para a trans
ferência estabelecidos ém résdiução êspécífiça:''-* . jv; j f

' . ' . • " ' " f, j!'' i ,Assim é de total importânciã iniciarmos procedimentpsíobjetiváhdo atender às de
terminações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL\e;prepai;ar os Logradouros
do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS-MA., para fazer frénJé aos ncSvos"compromissos
no que diz respeito a passara executara Manuterição do Sistema de Iluminação Pública.
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A cidade cresce a cada instante e cabe ao Município zelar pela boa infraestrutu-
ra urbana oferecendo à população cada vez melhor qualidade de vida.
A iluminação Pública é fator preponderante neste processo. Além do que a expansão imo
biliária no Município gera a cada dia um aumento significativo da demanda de serviços
desta natureza.

Este é um processo sem fim porque a cada obra executada que melhora o nível
da iluminação em determinado trecho da cidade. Bairro ou Via Pública ou mesmo
numa Praça Pública, os moradores de outras regiões pleiteiam o mesmo procedimento. É
nosso dever e obrigação, inclusive pelo Princípio da Isonomia, já que todos são iguais pe-
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rante a Lei, procurar oferecer a todos os Munícípes o mesmo tratamento. O sentimento
de Igualdade na sociedade moderna pugna pelo tratamento justo aos que ainda não conse
guiram a viabilização e a consecução de seus direitos mais, básicos e fundamentais para
que tenham não somente o direito a viver, mas para que também possam continuar tendo
uma vida digna.

Desta forma, faz-se necessária a abertura de processo licitatório para con
tratação de empresa qualificada para a continuidade da execução dos serviços de manu
tenção em questão. Em função da particularidade do objeto, e, pelo fato do recebimento
das obras de extensão e/ou melhorias da rede elétrica ficar vinculado ao gerenciamento da
concessionária de^energia-elétriçar a empresa-deverá estar padástrada,vou,: com cadastro
em andamento na concessionária que atende aos. Logradouros deste município quando da
assinatura do contrato. - ÍUU
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