ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

GABINETE DA PRAFEITA

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o serviço de iluminação pública é essencial à qualidade de vida, nos
centros urbanos, a qual atua como instrumento de cidadania, ou seja, conjunto de direitos e
deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Permitindo aos
habitantes desfrutar, plenamente, do espaço que é considerado público, de uso comum e posse de
todos no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança, a iluminação pública
previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e
paisagens, facilita a ordenação de elementos de ordem viária, orienta percursos e possibilita que se
aproveitem melhor as áreas de lazer. A continuidade da manutenção e/ou conservação dos
sistemas de iluminação pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o
comércio, e o lazer noturno, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da
população. A manutenção predial pretendida visa executar um conjunto de atividades para garantir
plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de
trabalho administrativo, preservando as características e desempenhos, mantendo o estado de usou
de operação, bem como na recuperação deste estado, e ainda manter o patrimônio dos órgãos
Municipais.
Por isso se faz necessária a contratação de uma empresa especializada na Manutenção
da rede de Iluminação Pública, para atender a Prefeitura Municipal e os órgão competentes que
necessitam desse serviços.
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