Prefeitura Municipal de ltapoá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Itapoá-SC, 23 de Agosto de 2019.
etaria de Obras e Serviços Públicos
ete de Prefeito

os através deste, encaminhar

resposta referente a C.l. No 52712019 para
pedido
a
ao
da Câmara de Vereadores de Itapoá Requerimento no 33/2019, no
intuito de encaminhar informaçÕes referente as instalaçÕes de energia elétrica no
Ba
rio São José, conforme segue:

a) O prazo de execução de todas as etapas será de aproximadamente 6 (seis)
b) A execução das obras se dará por etapas, iniciaremos pela primeira e asslm
mente.

c) Em anexo, cópia da Ordem de Serviço, mas informamos que até o presente
parte

o não temos uma data deÍinida para o início das obras, por motivo de logÍstica por
a empresa, mas será amplamente divulgado nas redes sociais.

Estamos inteiramente

a disposição para maiores esclarecimentos em caso de

Seguem protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Aguiar
de Obras e Serviços Públicos
8téÍanie Liara Castilho
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À
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.
Rua Abelardo Manoel Peixer" 70
São Jose - Santa Catarina.
CNPJ: 09.008.659/0001-69

-

Barreiros

De acordo com a Coucorrência n'03/2018 - processo no 153/2018, ümos por meio
desta solicitar o início dos serviços * especializado de gestão de iluminaçilo pública do
Município de ltapoá, contemplando manutençiio de rotina e emergencial,
fornecimento de software de gestãon implantação de tele atendimento, Ievantamento
de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações,
modernização do sistema, extensão de rede e ituminação temática e tele
monitoramento de luminárias."
Sendo só para o momento- agradecernos a atenção.

Itapoá-SC,02 de Agosto de21ú.

Aguiar
Obras e Serviços Püblicos

di

t'

ü 1,"Rua Mariana Mchels Borges, 201 - CNPJ- 81.140.303/0001-0.I
IIAPOA §C. FONE: (4?) 3443-8800 /FAX: (47) 3443-8828

9.2.t9.000

