
 
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 XII 

 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
Pergunta:  

1) Considerando a resposta publicada referente ao questionamento abaixo, solicitamos detalhamento 
do que a Prefeitura entende por Tecnologia Chip on Board, e como ela poderá “proporcionar maior 
distribuição de luz”. 

                                                   ESCLARECIMENTO IV 

Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar 
da licitação acima mencionada, informamos: 
 

Pergunta 1:  
 

1) No Item 8 – Planilha Orçamentária há a exigência de tecnologia COB (chip on 
board) para as luminárias. Por isso questionamos: qual a necessidade de tal 
tecnologia nessa aquisição? 
 

Resposta 1: 
 

A exigência se faz necessária por questões técnicas, pois é uma nova tecnologia de 
encapsulamento de LED, proporcionando uma maior distribuição de luz". 
 

 

Com efeito, solicitamos a aplicação imediata do efeito suspensivo ao certame, de modo que a 
licitação fique paralisada até o final da análise e explanação do ponto aqui aventado. 
  

Resposta: 

Informamos que COB (chips onboard), é uma nova tecnologia de encapsulamento de LED, onde 
vários chips de LED são encapsulados em conjunto, como um módulo de iluminação. Quando se 
acende, ocorre uma maior distribuição da luz. 
 
As vantagens do ledcob em relação aos leds convencionais são as seguintes: 
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• Aperfeiçoamento da eficiência do LED; 
• Dispersa o calor rapidamente; 
• Possuem um apelo estético forte; 
• Promove iluminação uniforme; 
• Prolongamento da vida útil do LED. 

Assim como todo LED, não emite nenhuma radiação infravioleta nem ultravioleta, mantendo os 
objetos em sua cor natural. Já as Lâmpadas em COB Led são mais bonitas, sem com isso perder a 
eficiência. Elas geram menos calor, consomem baixa energia e são muito duráveis. 
 
 
Camaçari, Bahia, 11 de abril de 2017. 
 
 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 


