
 

PONTO 01 – APARENTE EQUÍVOCO NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS – ABA “MANUTENÇÃO” DAS 

PLANILHAS DE PREÇOS DOS LOTES I, II E III. 

 

Examinando atentamente as Planilhas de Preços, especificamente a aba “Manutenção” dos Lotes I, II e III, é 

possível identificar diversas inconsistências nas suas composições. Confira-se todas elas: 

 

a) Embora o Item 1 se refira à “Substituição de Braço de 1000 mm REFORÇADO” e o Item 2 se refira à 

“Substituição de Braço de 2000 mm”, ou seja, corresponderem a produtos de características distintas, 

observa-se que fora atribuído o mesmo preço unitário, qual seja, R$ 173,90, a ambos os itens mencionados; 

 

Resposta: Considerando as especificidades do “Braço de 1000mm Reforçado” e considerando os preços 

praticados atualmente na aquisição, não há divergência para que o preço seja semelhante ao outro item do 

Edital. 

 

b) Embora o Item 14.A se refira à “Substituição de Chave Eletromagnética - 2x30A, 220V” e o Item 

14.B se refira à “Substituição de Chave Eletromagnética - 2x40A, 220V”, ou seja, corresponderem a 

produtos de características distintas, observa-se que fora atribuído o mesmo preço unitário, qual seja, R$ 

624,69, a ambos os itens mencionados; 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

c) Embora o Item 14.C se refira à “Substituição de Chave Eletromagnética - 2x60A, 220V” e o Item 14.D   se   

refira   à “Substituição   de    Chave   Eletromagnética    -    2x80A, 220V”, ou   seja, 

corresponderem a produtos de características distintas, observa-se que fora atribuído o mesmo preço unitário, 

qual seja, R$ 906,34, a ambos os itens mencionados; 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

d) Apesar de o produto “LUMINÁRIA VIÁRIA FECHADA EQUIPADA C/ LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO 100W”, constante do Item 22.E, Código L4.1, e o produto “LUMINÁRIA VIÁRIA 

FECHADA EQUIPADA C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W” constante do Item 22.F, Código 

L4.2, apresentarem potências distintas, fora atribuído o mesmo preço unitário, qual seja, R$ 243,19, a ambos 

os produtos mencionados; 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

Qual é a justificativa para itens de características distintas apresentarem idêntico preço unitário? Não 

houve um equívoco na composição de preços dos supracitados itens? 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

Não houve equívoco. 

 

e) Verifica-se que os Itens 22.H; 23.A; 23.B; 23.C; 23.D; 23.E; 23.H; 24.A; 24.B; 24.D; 32.B; 32.C; 

32.D; 32.E; 32.F; 32.G, 33.K; 33.L; 33.M; e 35.A foram alterados em comparação ao Edital anterior, mais 

precisamente através da retirada das lâmpadas de suas composições de preços unitários. No entanto, houve 

a manutenção dos preços das luminárias nas composições de preços dos referidos itens. Diante disso, 

questiona-se: É correto entender que, nesse novo Edital, os preços das luminárias abarcam os preços 

das lâmpadas? Ou melhor, é correto entender que os preços das lâmpadas estão embutidos nos preços 

das luminárias? 

 

Resposta: Sim. 

 

f) Verifica-se que todas as letras do Item 36, exceto a letra “F” (Item 36.F), que se refere à “Substituição de 

Poste de Concreto (tipo "R" ou Duplo Tê) - 14m”, possuem, nas suas respectivas composições de preços, 

a atividade “CAMADA DE PROTEÇÃO DE (50x50)CM EM CONCRETO MAGRO, INCLUINDO 

AMARRAÇÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO, CONECTORES DE DERIVAÇÃO, PINTURA DE 



 

MARCAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA ISOLAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO”. Diante disso, 

questiona-se: É correto entender que a composição de preço do Item 36.F encontra-se equivocada? 

Houve esquecimento da atividade “CAMADA DE PROTEÇÃO DE (50x50) CM EM CONCRETO 

MAGRO, INCLUINDO AMARRAÇÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO, CONECTORES DE 

DERIVAÇÃO, PINTURA DE MARCAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA ISOLAÇÃO E 

RECOMPOSIÇÃO DO PISO” na composição de preço do Item 36.F? 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

g) Verifica-se que todas as letras do Item 41, exceto a letra “D” (Item 41.D), que se refere à “Substituição de 

Poste Metálico tipo cônico - Reto com flange (base), de 13 a 14m”, possuem, nas suas respectivas 

composições de preços, a atividade “CAMADA DE PROTEÇÃO DE (50x50)CM EM CONCRETO 

MAGRO, INCLUINDO AMARRAÇÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO, CONECTORES DE 

DERIVAÇÃO, PINTURA DE MARCAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA ISOLAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 

DO PISO”. Diante disso, questiona-se: É correto entender que a composição de preço do Item 41.D 

encontra-se equivocada? Houve esquecimento da atividade “CAMADA DE PROTEÇÃO DE (50x50) 

CM EM CONCRETO MAGRO, INCLUINDO AMARRAÇÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO, 

CONECTORES DE DERIVAÇÃO, PINTURA DE MARCAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA 

ISOLAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO” na composição de preço do Item 41.D? 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

h) Verifica-se que apenas os Itens 41.DD; 41.EE; 41. FF; e 41.GG, integrantes do Item global 41, 

possuem, em   suas   respectivas   composições   de   preços, custos   com “ELETRICISTA   COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES” no valor unitário de R$ 16,52. Diante disso, questiona-se: Qual é a 

composição de preços correta para o Item global 41, contendo ou não os custos com “ELETRICISTA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES”? Caso a resposta seja positiva, as demais letras do Item 

global 41 não devem ser corrigidos para incluir o referido custo, à semelhança dos Itens 41.DD; 41.EE; 

41. FF; e 41.GG? 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

i) Não obstante todas as letras do Item 42, atinente à “Colocação de Poste no Prumo”, indiquem o custo com 

a atividade “CAMADA DE PROTEÇÃO DE (50x50)CM EM CONCRETO MAGRO, INCLUINDO 

AMARRAÇÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO, CONECTORES DE DERIVAÇÃO, PINTURA DE 

MARCAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA ISOLAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO”, verifica-se que esse 

custo não foi considerado no preço unitário global de cada uma das letras. Considerando que esse erro, 

certamente, fora provocado por um erro no programa “Excel”, questiona-se: Não se mostra necessário 

a correção e adequação do preço unitário de todas as letras do Item 42? 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

j) No Item 27.G, o custo do projetor de 1.000W está inferior ao preço do projetor de 400W indicado no Item 

27.F. Não houve um erro na composição dos preços desses Itens? 

 

Resposta: Nesse caso o custo está correto, não há prejuízos a proposta, conforme fonte de pesquisa do preço. 

 

k) Ainda em relação ao Item 27.G, verifica-se que a sua composição contém o produto “CORPO PROJETOR 

DE 1000 W, FUNDIDO DE ALUMÍNIO, ACQUA LIGHT OU SIMILAR”. Sucede que o modelo 

“ACQUA LIGHT” difere do modelo apresentado na Tabela 1 – Iluminação Funcional e Decorativa Urbana, 

constante da página 97 do ANEXO 01 – PROJETO BÁSICO. Essa divergência não deve ser corrigida? 

 

Resposta: Nesse não há prejuízos a proposta, visto que a especificação não é determinística e nem finalística. 

 

PONTO 02 – APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO COM LUMINÁRIAS/PRODUTOS QUE NÃO SÃO 

MAIS FABRICADOS E QUE, PORTANTO, NÃO ESTÃO MAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO. – ITEM 



 

9.1.3.11 DO EDITAL C/C ANEXO 01 – PROJETO BÁSICO 

 

Nota-se que o Item 9.1.3.11, do Edital, exige das licitantes, como requisito de Qualificação Técnica, a 

“apresentação de catálogos com informações técnicas dos relés fotoelétricos, reatores, lâmpadas e 

luminárias, destacando os tipos/modelos que serão empregados na manutenção e obras de ampliação e 

construção, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo 01 – Projeto Básico”. Ocorre 

que, ao analisar as especificações das luminárias e produtos descritos no referido item e no Anexo 01 – 

Projeto Básico, infere-se que se tratam de luminárias e produtos que não são mais fabricadas e que, portanto, 

não se encontram disponíveis no mercado. 

 

Em razão disso, indaga-se: como atender à exigência contida no Item 9.1.3.11 do Edital? Não deve 

haver a revisão das luminárias e produtos descritos indicados no Item 9.1.3.11 do Edital e na Tabela 1 

– Iluminação Funcional e Decorativa Urbana, constante da página 97 do ANEXO 01 

– PROJETO BÁSICO? Por se tratarem de luminárias e produtos não mais fabricados, a apresentação 

de catálogos com produtos similares pelas licitantes caracterizará eventual descumprimento do Edital? 

 

Resposta: A apresentação de produtos similares não fere as exigências do Edital. 

 

PONTO 03 – PLANILHAS DE PREÇOS COM FALHA EVIDENTE NA COMPOSIÇÃO DO ITEM 

“FONTES LUMINOSAS” PARA OS LOTES I E II. 

 

Como é sabido, os serviços de “operação, manutenção preventiva e corretiva nos sistemas das Fontes 

Luminosas cibernéticas e automáticas” integram o objeto desta Concorrência Pública nº 004/2019 e, desse 

modo, serão desempenhados pela(s) futura(s) contratada(s). 

 

A execução desses serviços encontra-se discriminadas no ANEXO VII - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARA FONTES LUMINOSAS (página 51) do Anexo 01 – Projeto Básico, que também aponta as 07 (sete) 

praças de Salvador onde estão localizadas as Fontes Luminosas, quais sejam: 

01) PRAÇA DA SE; 02) PRAÇA NOSSA SRA DA LUZ; 03) PRAÇA VISCONDE CAYRU; 04) PRAÇA 

CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO (Largo de Nazaré); 05) PRAÇA DOIS DE JULHO (Largo do Campo 

Grande); 06) LARGO TERREIRO DE JESUS; e 07 PRAÇA DA PIEDADE. 

 

Dessas 07 (sete) praças, 06 (seis) delas (quer dizer, 85%) estão situadas na área geográfica do Município de 

Salvador compreendida pelo Lote II da presente licitação, ao passo que somente 01 (uma), a PRAÇA NOSSA 

SRA DA LUZ, se situa no perímetro abrangido pelo Lote I desta Concorrência Pública nº 004/2019. 

 

Apesar disso, ou seja, a despeito de a maioria esmagadora das praças estarem reunidas no Lote II, observa-

se que, na Planilha de Preços global, que aglomera todos os Lotes, é estimado um valor global de R$ 

5.027.880,19 para as Fontes Luminosas, sendo que desse total, R$ 3.352.015,70 está previsto para o Lote I, 

conforme Anexo 3 - Planilha de Preços - Lote I,  enquanto que R$ 1.675.864,49 está previsto para o Lote II, 

consoante Anexo 4 - Planilha de Preços - Lote II. 

 

Em face disso, questiona-se: Por que 66% do valor total estimado para “Fontes Luminosas” está 

alocado no Lote I, cuja área possui apenas 01 (uma) das 07 (sete) praças elencadas no ANEXO VII - 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA FONTES LUMINOSAS (página 51) do Anexo 01 – 

Projeto Básico? Não há aqui uma falha evidente ou uma incongruência na composição do Item 

“FONTES LUMINOSAS” para os Lotes I e II? 

 

Resposta; A definição dos custos não se refere a quantidade de Fontes por área, mas de serviços executados, 

nesse caso não há prejuízos a proposta a forma de divisão dos preços, visto tratar-se apenas de manutenção. 

 

PONTO 04 – FALHAS NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS PARA OS LOTES I, II E III. 

 

O Edital prevê, em seu Item 1, Subitem 1.1, que o objeto desta Concorrência Pública nº 004/2019 será 

dividido em 03 (três) Lotes. Ei-los: 



 

 

 

Nota-se que cada um dos Lotes licitados corresponde a uma área específica do Município de Salvador, cuja 

divisão, conforme consignado no “ANEXO X – ÁREAS DE ATUAÇÃO” do Anexo 01 - Projeto Básico, 

leva em consideração os limites definidos a partir das linhas divisórias descritas no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano - PDDU. 

 

Como é sabido, as regiões compreendidas nos Lotes I, II e III possuem características geográficas, 

urbanísticas e tipologias dos pontos de iluminação pública que as diferenciam entre si, características essas 

que, naturalmente, interferem na execução e quantitativos dos serviços pela empresa vencedora do certame 

e, por conseguinte, nos preços que serão contratados do Município de Salvador. 

 

Entretanto, desconsiderando essas peculiaridades e a influência direta que exercem sobre os preços, verifica-

se uma equivalência entre os valores estimados pelo Município de Salvador para os Lotes I, II e III. Com 

efeito, foram atribuídos os seguintes valores: i) Lote I: R$ 33.016.515,35; ii) Lote II: R$ 31.359.997,36; e 

iii) Lote III: R$ 27.819.718,90. 

 

Analisando mais detidamente as Planilhas individuais de Preços dos Lotes I, II e III, é possível entender as 

causas desse equívoco. Explica-se: a) os Itens “Manutenção”, “Obras”, “Fornecimento de Materiais” e 

“Equipe Técnica Mínima” possuem o mesmo valor estimado em TODOS os Lotes (Lotes I, II e III); e b) o 

Item “Eventos” possui o mesmo valor estimado nos Lotes I e II. Apenas as rubricas de Fontes Luminosas, 

Pintura de Postes e Eventos se diferenciam entre os Lotes. 

 

Nas lições do professor Ronny Charles Lopes de Torres1, “a estimativa de preços é fundamental para a 

atividade contratual da Administração, como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames 

públicos e àqueles executados nas respectivas contratações”. Diante da importância de uma correta 

estimativa de preços, questiona-se: Diante das peculiaridades (características geográficas e 

urbanísticas distintas) de cada um dos Lotes licitados, não houve equívoco no dimensionamento das 

Planilhas de Preços dos Lotes I, II e III? 

 

Resposta: A análise é equivocada, a distribuição está em conformidade com as pretensões de investimentos do 

município e com as execuções realizadas nos últimos anos. 

 

PONTO 05 – NÃO INCLUSÃO DO ICMS NA ABA “BDI FORNECIMENTO” DAS PLANILHAS DE 

PREÇOS. 

 

Do exame das Planilhas de Preços dos Lotes I, II e III, é possível observar que o BDI referente ao Fornecimento de 

materiais e equipamentos não conta com o custo referente à incidência do ISS. Isso se deve porque, diferentemente 

dos serviços de “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica”, tal atividade 

não constitui fato gerador para incidência do referido tributo. No entanto, apesar de não haver o recolhimento do ISS, 

a futura contratada arcará com o pagamento de ICMS para a aquisição dos materiais e equipamentos que serão 

fornecidos ao Município durante a execução dos serviços. Desse modo, questiona-se: Os custos com ICMS não 

deveriam compor a taxa de BDI da aba “BDI Fornecimento” das Planilhas de Preços dos Lotes I, II e III? 

Caso positivo, as Planilhas de Preços serão ajustadas para corrigir essa omissão? 

 

Resposta: Não se trata de venda de materiais para o município, a aquisição será vinculada a prestação dos 

serviços de obras. A separação visa apenas a simplificar composição da planilha de obras. 

 
1 TORRES. Ronny Lopes Charles de. Lei de licitações públicas comentadas. 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 553 


