
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 015/2016 – COSEL/OBRAS 
PROCESSON.º 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 IV 
 

Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da 
licitação acima mencionada, informamos: 
 
Pergunta: 
Ao obervar o item 2.1 da planilha constatamos um quantitativo para cada faixa de 
consumo, como detalhado abaixo: 

 
Pergunta-se : Os números apresentados no campo de quantidade estão relacionados a 
quantidades de prédios públicos? Quantos são os prédios públicos? 
 
Resposta: 
Os números apresentados referem-se ao quantitativo de prédios públicos multiplicados 
pelo número de meses da execução do contrato (24 meses). Logo, o número de prédios 
é obtido dividindo-se o quantitativo apresentado na tabela por 24, portanto 283. 
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Pergunta: 
Ao obervar os itens4.21 e 4.22 da planilha constatamos a ausência da resistência 
nominal dos postes, a saber: 

 

 
 
Pergunta: 
Pede-se: Favor informar a resistência nominal dos postes. 
 
Resposta: 
As resistências nominais encontram-se nas especificações constantes no item 7.6 do 
Edital. 
 
Pergunta: 
Ao obervar os itens  4.104 e 4.105 da planilha observamos que não foi indicada a 
potência nominal das luminárias, bem como não foi indicado o fluxo luminoso das 
mesmas, a saber: 
 



 
 
Pede-se: Favor informar a potência nominal e o fluxo luminoso de cada luminária 
 
 
Resposta: 
Adotar as seguintes potências para luminárias: 
Item 4.104 - 60W 
Item 4.105 - 28W 
 
Será aceita a especificação de fluxo luminoso determinado pelo fabricante dentro da 
faixa de potência indicada para luminária. 
 
Nota: 
1) Tais luminárias, devido as suas características técnicas comuns aos fabricantes, 
ficam excluídas da exigência de rendimento mínimo de 100 Lumens/Watt. 
2) Devido a vasta gama de produtos no mercado de fabricantes e potência diferentes, 
admites-se para as potências informadas nos itens 4.104 e 4.103 uma variação de até 
20%.  
 
 
Camaçari, Bahia, 25de outubro de 2016. 
 
 
Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente da COSEL OBRAS 
 


