
 
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 VIII 

 
 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
 
 
Vimos, por meio desta, solicitar esclarecimentos do Edital em referência: 

 1. O ANEXO I – PROJETO BÁSICO e PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – do edital traz, no item 10, 
subitem 10.1, que a remuneração para os itens:   

• Gestão da Energia Elétrica do Sistema de Iluminação Pública;  
• Implantação e Manutenção do Sistema de Atendimento de Demandas da 
Iluminação Pública - SADIP;   
• Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública;   
• Cadastro Geo-referenciado da Iluminação Pública; 
•  Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública;  

será efetuada mensalmente pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso, estabelecido no 
item 01 da Planilha Orçamentária, pelo número total de pontos luminosos existentes no sistema de 
iluminação pública. 

Porém, o mesmo ANEXO I traz, no item 8 – Planilha Orçamentária – subitem 74 e 74.1 da planilha, 
evidente indicação de que o valor a ser remunerado para:   

 • Cadastramento Georeferenciado dos pontos de iluminação pública, 
Etiquetamento através de placas de identificação e Inventário;  

será realizado pela multiplicação do preço unitário deste serviço por 38.000 pontos luminosos, 
estabelecidos neste item da Planilha Orçamentária.  

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Pergunta 1:  

1) Isto exposto, como deveremos proceder para a composição dos preços unitários dos itens 1.1 e 
74.1 da planilha orçamentária? Ou seja, o serviço de cadastramento deverá estar contido em qual 
item da Planilha Orçamentária? Item 1.1 ou 74.1?  

Resposta 1: 

O Cadastramento Georreferenciado deverá ser executado por intermédio do item 74.1.  

Já o item 1.1 "Gestão plena do sistema de iluminação pública [...]" promoverá a gestão do parque 
devidamente cadastrado. Sendo assim a ação de cadastramento deve ocorrer anteriormente à de 
Gerenciamento do Parque. 

Pergunta 2:  

2) Como exposto no nosso questionamento nº 1 (acima), ao nosso entendimento, poderá haver 
grande discrepância entre as formações de preços pelas licitantes. Portanto, não seria o caso de 
suspender o prazo de convocação ao referido certame, a fim de se corrigir a relação da composição 
dos preços dos itens 1.1 e 74.1 da planilha orçamentária e, por consequência, a bem do interesse 
público, evitar eventuais equívocos e posteriores pleitos pela licitante vencedora?  

Resposta 2: 

Os serviços aos quais se referem os questionamentos encontram-se devidamente caracterizados e 
quantificados nos itens 1.1 e 74.1 possibilitando a formação dos preços dos serviços de forma clara e 
objetiva, não havendo, portanto, necessidade de qualquer reformulação.  

 
 
Camaçari, 07 de abril de 2017. 
 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 


