
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 III 
 
 

Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da 
licitação acima mencionada, informamos: 
 
Pergunta: 
I. No Anexo I – Projeto Básico, nos itens 5.4.103,5.4.104 e 5.4.105 constaminformações 
técnicas das lumináriasLED considerando, por exemplo, 5000K de temperatura de 
cor,eficiência de 120 lm/W e IRC maior que 80%. Porém no item7.15 do mesmo Anexo I 
constam outras especificações para omesmo objeto. 
Considerando as luminárias existentes em mercado, nos parecemmais factíveis as 
especificações indicadas no item 7.15, já queaquelas indicadas nos itens anteriores não 
são características dasluminárias usuais. Desta forma, quais características devem 
serconsideradas? 
 
Resposta: 
Tendo em vista divergência entre alguns pontos das especificações contidas no item 
7.15 e as do item 5.4.103 do Edital, pedimos adotar as especificações contidas no item 
7.15. 
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%. 
 

Pergunta: 
II. As luminárias decorativas de LED indicadas nositens 4.104 e 4.105 estão com 
especificações superiores daquelascomuns de mercado, inclusive diferentes das 
luminárias indicadascomo referência (Rubi LED e Isla LED). Desta forma, reiteramos a 
questão: quais características devem ser consideradas? 
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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%.  
 
Pergunta: 
III. O prazo de execução dos serviços não está claro no edital. Considerando a 
assinatura do contrato, qual o prazo para a licitante vencedora deverá instalar as 
luminárias? 
 
Resposta: 
As instalações das luminárias e demais itens da planilha de quantitativos deverão 
ocorrer conforme demanda da Administração, mediante interesse, conveniência e 
disponibilidade financeira. 
 
Os quantitativos ali representam um estimativa de aquisição pela administração com 
base nos serviços executados em anos anteriores e projeção de expansão do parque 
de iluminação, sem com isso significar que todos os itens ou totalidade dos 
quantitativos serão adquiridos. 
 
Pergunta: 
IV. Qual a forma de verificação do atendimento àsespecificações técnicas, visto que 
somente está sendo exigidoensaio de resistências a força do vento e vibração? 
Entendemos que deve ser apresentado o ensaio completoconforme às normas técnicas 
nacionais e/ou internacionais. 
 
Resposta: 
As especificações técnicas se limitam as indicadas no Edital e seus anexos. 
 
Pergunta: 
V. Sugerimos a exigência de apresentação de ensaioconforme LM79 para garantia das 
características fotométricasdas luminárias, bem como LM80 para características do 
LED utilizado na luminária. 
 

Resposta: 
As especificações técnicas se limitam as indicadas no Edital e seus anexos. 

 



Pergunta: 
VI. Qual estudo foi realizado para comprovação que aspotências solicitadas atendem os 

níveis exigidos para cada classede via existente? 

Sem o estudo prévio e/ou a clara classificação de cada local comseu respectivo índice 

necessário, haverá divergências deparâmetros para as cotações, o que ocasionará 

discrepânciasentre as propostas, ferindo o princípio da isonomia e igualdade. 

Resposta: 
As especificações apresentadas no edital são iguais e isonômicas. 
As potências solicitadas atendem a uma vasta gama de aplicação, onde a escolha de 
determinada luminária, dentro da faixa especificada no edital, será definida pela 
fiscalização antes de sua aquisição e instalação conforme as características da via, 
atendendo aos critérios normativos/legais vigentes.  
 
Pergunta: 
VII. Como será feita a fiscalização dos índices luminotécnico obtidos em campo? 

Resposta: 
Caberá a CONTRATADA, antes da aquisição e instalação das luminárias, realização de 

estudo luminotécnico para garantia do atendimento dos índices normativos vigentes. 

Após a instalação a fiscalização verificará em campo o atendimento aos índices 

normativos/legais vigentes. 

 
Pergunta: 
VIII. Em razão da fase interna Gostaríamos de ter acesso às cotações que foram 

realizadas para obter o valor de referências das luminárias LED. 

Resposta: 
Os valores de referência para aquisição dos materiais e serviços são aqueles 

disponíveis na planilha de orçamentos do edital o qual encontrasse em licitação com 

ampla publicidade aos interessados.  

 

 
 
Camaçari, Bahia, 25 de outubro de 2016. 
 
 
Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente da COSEL OBRAS 
 


