




















PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS (

Processo N® 18635/2022

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SEMGE N° 001/2022

RESPOSTA TÉCNICAESCLARECIMENTO APRESENTADO

1)

2)

3) Será de Relé

4)

na

atualizada.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços, com mão de obra e fornecimento de materiais, na rede de Iluminação Pública 

do Município de Salvador/BA, compreendendo a manutenção corretiva, preventiva, obras de 

infraestrutura, atualização da base de dados de iluminação pública (cadastro), conforme especificações 

constantes no Projeto Básico (Anexol) do Edital.

exigida

Fotoeletrônico, conforme planilha 

colacionada pela própria empresa no 

seu Pedido de Esclarecimento.

utilização

conforme

Em atenção ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa CITELUZ SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO URBANA S/A, a DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( DSIP ), vem, 

através de sua equipe técnica especializada, apresentar manifestação técnica abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tais serviços de manutenção preventiva 
foram retirados do Edital.

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública
Rodovia BR-324. Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP: 41.233-030 - Salvador/BA 

Telefone: (71) 3202-5005

1) De que forma a empresa vencedora será 
remunerada pela execução da atividade 
de recomposição de pisos prevista no 
Edital?

Ab initio, vale esclarecer que. à 
discricionariedade da Administração, 
será realizado o Método Não Destrutivo 
- MND (prioritariamente) ou, para os 
casos em que este não for possível, a 
recomposição de pisos, quais sejam, 
grama, asfalto, mármore e granito, 
foram acrescentadas a planilha.

2) De que forma a empresa vencedora será 
remunerada pelos serviços preventivos 
acima mencionados? Como serão 
custeados os materiais utilizados nas 
atividades preventivas em questão?

* Diretoria 
de lluminoção 
Pública

A cinta está precificada na planilha de 

fornecimento, enquanto parafusos 

foram acrescentados na planilha

3) Na execução do objeto ora licitado 
também será exigida a utilização 
exclusivamente de relés fotoeletrônicos?

SALVADOR
PREFEITURA

4) De que forma o fornecimento e a 
instalação de cintas e parafusos, 
necessários à execução dos serviços de 
instalação de braços, serão 
remunerados?
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5)

6) aos

6.3) Tal custeio é abarcado pelo BDI.

7) Tal custeio é abarcado pelo BDI.

serem

Desta forma, após devidamente respondidos todos os itens questionados pela empresa CITELUZ 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A, convém consignar que a Constituição Federal brasileira

6.2) Os itens citados foram devidamente 

adequados na planilha atualizada.

Respostas quanto 

questionamentos contidos neste item, a 

seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública
Rodovia BR-324, Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP; 41.233-030-Salvador/BA 

Telefone: (71) 3202-5005

SALVADOR
á PREFEITURA

8) Não há previsão destas atividades no 

Edital, sendo, portanto, incabível tal 
questionamento.

9) Trata-se de formalidades a 

respondidas pela COMPEL/SEMGE.

8) Como serão custeadas e faturadas as 
atividades de troca de driver e/ou DPS de 
uma luminária LED?

6) Custos considerados nos serviços de 
iluminação complementar de eventos:

5) De que forma os referidos conectores 
serão custeados?

6.1) Tais itens citados pela empresa em seu 

pedido de esclarecimentos são de 

competência de quem montar o palco.

• Diretoria 
de lluminaçõo 
Pública

6.1) No memorial descritivo e no diagrama 
unifiiar, são previstos elementos de proteção e 
comando dos circuitos de evento a serem 
instalados. Entretanto, na composição 5.0, 
referente à ligação dos palcos, apenas é 
previsto 0 cabo multiplexado, sendo que os 
demais itens de proteção e comando, como 
quadro elétrico, disjuntores, haste de 
aterramento, conectores etc., não são 
considerados.
6.2) Os itens 1.0 e 2.0 da planilha 
orçamentária de eventos apenas consideram 
a mão de obra das atividades, sendo que, para 
a plena execução dos serviços em questão, 
faz-se necessária a instalação dos suportes, 
conexão, refletor, e demais itens, que também 
não foram previstos na planilha orçamentária.
6.3) A planilha orçamentária de eventos não 
prevê o custeio dos honorários dessas equipes 
e dos técnicos demandados para o evento.
De que forma os itens sinalizados neste tópico 
serão custeados?
7) De que forma o transporte marítimo, 

necessário a execução dos serviços em 
determinadas localidades compreendidas 
na área de atuação do lote III, será 
remunerado?

9) Serão aceitas assinaturas digitais e/ou 
eletrônicas nos documentos e/ou 
contratos?

Os conectores estão previstos na 

planilha de fornecimento.
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Salvador, 22 de agosto de 2022.

Lj

Salientamos, ainda, que a Minuta do Edital e seus anexos serão alterados, de acordo as respostas aqui 
realizadas e os prazos legais serão recompostos.

determina que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Sucede que na fase interna, existe a 

discricionariedade administrativa para, no âmbito da legislação em vigor, estabelecer as cláusulas 

editalícias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública
Rodovia BR-324, Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP: 41.233-030 - Salvador/BA 

Telefone: (71) 3202-5005

SALVADOR
PREFEITURA

Assim, dentro da competência discricionária que é assegurada à Administração, optou-se por adotar 

exigências que reputamos mais ajustado às necessidades e eficiência administrativas.

Cabe salientar a discricionariedade da Administração, que o fará conforme suas necessidades, 

considerando a prática do mercado e visando sempre o interesse público almejado na contratação.

O excelente doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu livro Curso de Direito Administrativo, 

no capítulo a que se refere ao Poder de Polícia, explana em um curto subtítulo sobre o que vem a ser 

a Legalidade Estrita, conforme segue:

"O particular quando pretende manter uma relação com a 

Administração Pública, o mesmo tem que se submeter a sua vontade, 

assim, a Administração Pública dita as regras para que possam manter 

uma relação jurídica, com uma espécie de contrato de adesão, caso 

queira manter uma relação jurídica com esta, tenha que se submeter 
às condições impostas”.

Igor Moreira
Mat: 3162392
GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETO

Ra^aelMirandadeO Silva
. . , , Mat 31 62101 
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Rafael Miranda
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GERENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Leonardo B. Pimentel
Ger de Monil. e Manutenção 

DSIP
Mat ■ 3162391

liardo Pimentel
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GERÉNTE DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO
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