
 
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 015/2016 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO: 00641.11.07.611.2016 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Gestão plena do 
Sistema de Iluminação Pública e Gerenciamento do Sistema Elétrico dos Prédios Públicos 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. Gerenciamento do Sistema 
Elétrico dos Prédios Públicos; 7. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema 
de Iluminação Pública e dos Prédios Públicos; 8. Outros Serviços Técnicos Especializados; 9. 
Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 
 

ESCLARECIMENTO I 
 
 

Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta - 01: 
 
1) Após analisarmos o edital na página 01, podemos verificar que no anexo I - Projeto Básico deveria 
constar o cronograma físico-financeiro e o mesmo não se encontra disponível para os licitantes. 
 
"VIII - ANEXOS: 
Anexo I - Projeto Básico (planilha orçamentária, cronograma físico financeiro); 
Anexo II - Modelo de planilha para elaboração de proposta de preço; 
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo IV - Minuta do Contrato; 
Anexo V - Modelo de Dados para assinatura do Contrato; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento ao Inc. XXXIII do art. r da Constituição 
Federal; 
Anexo VII - Modelo de Indicação de Responsável Técnico; 
Anexo VIII - Modelo de Demonstrativo dos Cálculos dos índices Contábeis; 
Anexo IX - Modelo de Demonstrativo dos Cálculos do BDI. " 
 
PERGUNTA-SE: 
 
Este anexo realmente faz parte do processo? 
 

 
Resposta - 01: 
 

Desconsiderar a apresentação do cronograma físico financeiro 
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Pergunta - 2 
 

2) Analisando também o item 11.2.3que fala: "Quando não apresentar o CD - R contendo Planilha de 
Orçamento, juntamente com cronograma físico e financeiro e a Composição do BOI impressos e no 
programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R, personalizada da empresa, conforme 
Anexo II deste Edital, a Comissão procederá à diligência para que a licitante apresente no prazo de 
24 (vinte quatro) horas, o CD - R contendo Planilha de Orçamento, juntamente com cronograma 
físico e financeiro e a Composição do BOI, sob pena de desclassificação . 
 
11.2.4. 1 Serão desclassificadas as propostas: 
a) Que apresentarem na planilha orçamentária ... 
c) Que não atender a diligência constante nos subitens 11.2.2 e 11.2.3 deste Edital, quando foro 
caso. 
d) Que deixar de atender a quaisquer das condições contidas no edital, omissão, 
irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo..." 
 
PERGUNTA-SE: 
 
o cronograma físico-financeiro deverá ser entregue somente quando solicitado pela comissão? 
 
 
Resposta - 02: 
 

No que se refere a apresentação do Cronograma físico financeiro, a comissão esclarece que a os 
serviços serão distribuídos de forma homogenia de acordo com a demanda ao longo da execução do 
contrato. Por tanto, é dispensável a apresentação de cronograma para programação de desembolso 
ou de execução dos serviços. 

 

 

Camaçari, Bahia, 21 de outubro de 2016. 
 
 
 
Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente da COSEL OBRAS 


