
 
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 IX 

 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta 1:  
 
1) O referido edital traz no item 74.1 da Planilha Orçamentária (item 8 do Anexo I) a informação 
de 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 de lâmpada e potência. Tal informação é de extrema 
relevância para a elaboração da proposta. Cabe destacar ainda, que de acordo com o item 8 do 
Edital, é obrigatória a apresentação de um Plano de Trabalho por parte das proponentes. E 
ainda, esse Plano de trabalho deverá conter, dentre outras informações, um “Plano de eficiência 
energética visando proporcionar ganhos econômicos através da redução do consumo de 
energia elétrica” (item 3.5 do Anexo X). Assim, não há como se elaborar de um plano de 
eficiência energética adequado e aderente a realidade do município sem que as características 
de seu parque de iluminação (quantitativo de lâmpadas por tipo e potência) sejam conhecidas 
pelas proponentes.  
 
Diante do exposto, pedimos que seja disponibilizado o quantitativo de lâmpadas por tipo e 
potência do parque de iluminação pública de Camaçari, objeto do edital. 
  
Resposta 1: 
 
 
1)  Para fins de esclarecimento a licitante deverá apresentar o quantitativo de lâmpadas por tipo 
e potência 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 previsto na Planilha Orçamentária constante no ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
do edital.   
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Pergunta 2:  
 
 
2) A Planilha Orçamentária, Anexo I do edital, em seu item 68 – “Fornecimento de 
equipamento com LED”, especifica as características técnicas das luminárias com 
tecnologia LED. Em nosso entendimento, devido a rápida evolução desta tecnologia, a 
CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos que atendam às exigências estabelecidas 
pelo edital, como a potência (aproximada), porém, terá flexibilidade quanto ao  atendimento 
de determinados quesitos que não influenciam no seu desempenho, tais como a 
necessidade de Led COB (Chip OnBoard), e com isso, ampliando a possibilidade de 
soluções a uma quantidade maior de fornecedores de equipamentos, resultando em uma 
proposta mais vantajosa para o município. 
Nosso entendimento está correto? 
 
 
Resposta 2: 
 
 
Esclarecemos que a exigência se faz necessária por questões técnicas, pois é uma nova 
tecnologia de encapsulamento de LED, proporcionando uma maior distribuição de luz. 
 
  
Pergunta 3:  
 
 
3) O item 8.1 do Edital traz  a exigência para as licitantes da apresentação de um Plano de 
Trabalho, o qual deverá ser elaborado conforme Anexo X do edital. Entretanto, o edital não 
traz como os planos apresentados serão avaliados. Não há em nenhum item do edital ou de 
seus anexos a informação de qual(is) será(ão) o(s) critério(s) claro(s) e objetivo(s) para 
essa avaliação, conforme previsto na Lei 8.666/93 em seu artigo 30,§ 8º. Sendo assim, 
solicitamos que seja divulgada essa informação, sob pena de que o referido plano tenha 
sua análise prejudicada , visto que será feito de forma subjetiva. 
  
 
Resposta 3: 
 
 
A exigência foi feita única e exclusivamente com o objetivo de buscar parâmetros capazes 
de auxiliar a Administração na busca por uma contratação que garanta a satisfatória 
execução do objeto que se pretende contratar. 
 
 
Pergunta 4: 
 
4) No subitem 9.2.6.2 faz menção ao envelope n° 03, entretanto em nenhum outro item do 
edital é exigido envelope n° 03. Entendemos que houve um erro de digitação e devemos 
desconsiderar este envelope. Nosso entendimento está correto? 
  
 
 



Resposta 04: 
 
Em resposta ao questionamento informamos que houve um erro de digitação na descrição 
dos itens abaixo: 
 
 

Onde – se lê: 
 
"No subitem 9.2.6.2 faz menção ao envelope n° 02".  
 
Leia – se: 
 
"No subitem 9.2.6.2 faz menção ao envelope n° 02".  
 
 
Pergunta 5: 
 
5) Em relação ao item 9.2.6.1, refere-se a Garantia de Participação, entretanto, não está 
claro sobre como proceder em relação ao cumprimento dessa exigência. Pois no mesmo 
item faz menção em colocar o comprovante junto à documentação e o respectivo 
documento original acondicionado em envelope separado do volume, onde oportunamente 
será encaminhada a Tesouraria. Entendemos que devemos incluir uma cópia nos 
documentos de habilitação e a via Original deve ser entregue fora dos Envelopes 1 e 2. 
Nosso entendimento está correto? 
  
 
Resposta 5: 
 
 
Em resposta ao questionamento informamos que houve um erro de digitação na descrição 
dos itens abaixo: 
 
 
Onde – se lê: 
 
9.2.6.1 A garantia exigida deverá ser apresentada da seguinte forma: 
 

b.2) original do respectivo documento,  acondicionado em envelope separado do volume com os 
demais documentos de habilitação, que serão oportunamente  encaminhados para a 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

 
Leia – se: 
 
9.2.6.1 A garantia exigida deverá ser apresentada da seguinte forma: 
 

b.2) original do respectivo documento, acondicionado em Envelope Nº 02, que será 
oportunamente  encaminhados para a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

 
 
 
 



Pergunta 6: 
 
6) No item 9.3 faz menção ao subitem 8.2.2 referindo-se a regularidade dos documentos. 
Entretanto, este subitem não existe. Entendemos que foi uma falha de digitação. Nosso 
entendimento está correto? 
  
Resposta 6: 
 
Em resposta ao questionamento informamos que houve um erro de digitação na descrição dos 
itens abaixo: 
 
Onde – se lê: 
 

9.1. A regularidade dos documentos exigidos no subitem 8.2.2 será confirmada a 
autenticidade por meio de consulta “on-line”. 

 

Leia – se: 
 

9.1. A regularidade dos documentos exigidos no subitem 9.2.2 será confirmada a 
autenticidade por meio de consulta “on-line”. 

 
Pergunta 7: 
 
7) No subitem 11.3.4.1 alínea c) faz menção aos subitens 12.3.2 e 12.3.3. Entretanto, estes 
subitens não existem. Entendemos que foi uma falha de digitação. Nosso entendimento está 
correto? 
  
Resposta 7: 
 
Em resposta ao questionamento informamos que houve um erro de digitação na descrição dos 
itens abaixo; 
 
Onde – se lê: 
 

" nos subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste Edital, quando for o caso".  
 

Leia – se: 
 

"nos subitens 12.2.2 e 12.2.3 deste Edital, quando for o caso". 
 
Pergunta 8: 
 
8) No item 9.2.5 alínea a.3 faz a exigência de “Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos”. Entretanto A DOAR foi extinta por força da Lei 11.638/2007, sendo substituída pela 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Entendemos que em substituição a DOAR, por força legal, 
 as proponentes que se enquadrem como Sociedades Anônimas deverão apresentar a 
Demonstração do Fluxo de Caixa. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 8:  Esclarecemos que  as demonstrações do Fluxo de Caixa devem ser apresentadas 
em conformidade com a lei vigente. 

 

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


