
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N° 001/2017– COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00115.11.07.611.2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços contínuos de Gestão 
plena do Sistema de Iluminação Pública do Município com fornecimento de mão de obra e materiais, 
compreendendo: 1. Gestão de Energia Elétrica do Sistema de Iluminação Pública; 2. Implantação e 
Manutenção do Sistema de Atendimento de Demandas da Iluminação Pública SADIP; 3. Manutenção 
Preventiva, Corretiva e Emergencial do Sistema de Iluminação Pública;4. Cadastro Geo-referenciado da 
Iluminação Pública; 5. Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública; 
6. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema de Iluminação Pública; 7. Outros 
Serviços Técnicos Especializados; 8. Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 
 

ESCLARECIMENTO V 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação acima 
mencionada, informamos: 
 
Pergunta 1:  
 
1)  O referido edital cita que o município de Camaçari possui cerca de 38.000 pontos luminosos, os 
quais a CONTRATADA será responsável por sua manutenção. Porém o edital não detalha a 
composição deste parque, por tipo e potência, e no nosso entendimento, é extremamente importante 
esta informação para o correto orçamento da proposta. Poderia nos encaminhar a composição do 
parque de iluminação pública do município? 
 
Resposta 1:   
 
O Parque de Iluminação está devidamente quantificado no item 1.1 "Gestão plena do Sistema de 
Iluminação Pública do Município, com fornecimento de mão de obra e materiais" na planilha 
orçamentária, totalizando 456.000 pontos, enquanto a caracterização dos tipos e potências seguem 
detalhados nos demais itens que a compõem a Planilha Orçamentária do Projeto Básico no Anexo I. 
 
 

Pergunta 2:  
 
2) Na Planilha Orçamentária do referido edital, no item 68 – “Fornecimento de equipamento com LED”, 
especifica as características técnicas das luminárias com tecnologia LED. No nosso entendimento, 
devido a rápida evolução desta tecnologia, a CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos que 
atendem as exigências de qualidade prevista, como a potência (aproximada), porém não necessitaria o 
atendimento de determinados itens que não influenciam no seu desempenho, como por exemplo a 
necessidade de Led COB (Chip OnBoard), e assim, ampliando a concorrência de fornecedores de 
equipamentos. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta 2: 
 
Não. Visto que a exigência se faz necessária por questões técnicas, pois é uma nova tecnologia de 
encapsulamento de LED, proporcionando uma maior distribuição de luz. 
 
Camaçari, Bahia, 07 de abril de 2017. 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 
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