
De : Clauberto de Lima - Potencial Elétrico Serviços de IluminaçãoEireli <engenharia@potencialiluminacao.com>
Assunto : Solicitação de Esclarecimentos - EDITAL DE CONCORRÊNCIA004/2019 - PROCESSO SEMOP N.º 1029/2019

Para : atendimento cosel <atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br>
Cc : fabricio@potencialiluminacao.com

Zimbra atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br

Solicitação de Esclarecimentos - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2019 - PROCESSO SEMOPN.º 1029/2019

Qui, 05 de Set de 2019 16:02
6 anexos

Prezado Vitor Ramos Costa Dórea, boa tarde !!!
Na forma prevista no ítem 7.1 do edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos em relação ao editalsupracitado:
O edital, no tocante a qualificação técnica, faz a seguinte exigência no seu item 9.1.3.2:

Desta forma, perguntamos: caso um dos engenheiros eletricistas indicados também possua o título de“engenheiro de segurança do trabalho”, o mesmo pode assumir a função a ser exercida pelo técnico desegurança do trabalho? Em caso afirmativo, o custo do técnico de segurança do trabalho pode sersuprimido da planilha de composição de mão de obra?
O edital,  no  seu  Anexo  I  –  Projeto  Básico,  item 17,  estabelece  as  seguintes  taxas  de  BDI paraprestação de serviços e fornecimento de materiais, respectivamente:
Prestação de Serviços:
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Fornecimento de materiais:
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Desta forma, perguntamos: o valor referente ao ISS (Imposto sobre Serviços) está presente em ambasas taxas calculadas, tanto para prestação de serviços como para fornecimento de materiais. Qual aprerrogativa legal para esta fato, já que o ISS é um imposto que incide de forma direta somente naprestação de serviços?

Aguardamos breve retorno.
Sem mais para o momento,
Potencial Elétrico Serviços de Iluminação EireliClauberto de LimaEngenheiro Eletricista e Responsável TécnicoFone: 41 99244-6807E-mail: engenharia@potencialiluminacao.com
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Avenida Almirante Barroso, 72, 3° andar, sala 312, Centro, Rio de janeiro, RJ, 20.031-001 
comercial@ilumisul.com| 21-2541-0111 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALVADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - COMISSÃO SETORIAL DE 
LICITAÇÕES.  
 
 
INFORMAÇÕES DA SOLITANTE:  
RAZÃO SOCIAL: ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTÉCNICA LTDA EPP 
ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso 72, salas 311 a 313, Centro – Rio de Janeiro/RJ 
TELEFONE: (21) 25440111  
CNPJ: 12.917.918-0001/89  
E-MAIL: comercial@ilumisul.com 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2019 
REFERÊNCIA: PROCESSO SEMOP N.º 1029/2019 
 
 

1. DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa ou Consórcio de 
empresa(s) especializada(s) para execução de serviços de engenharia e obras, quais 
sejam: manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura de iluminação pública, 
com a instalação de postes, luminárias e circuito, seccionamento e proteção exclusivos 
para iluminação pública viária, Eventos (festas populares), Fontes Luminosas, 
Iluminação de Monumentos Históricos e Equipamentos Públicos do município de 
Salvador-Bahia, do tipo Menor Preço Global por Lote em regime de empreitada por 
preço unitário. 

 

Com base no presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos: 
 
9.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
9.1.4.1 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 
 
Questionamento: 
 
Caso a empresa participe dos 3 lotes oferecidos e seja vencedor de todos, mas 
consiga comprovar o patrimônio líquido do valor estimado para apenas 1 lote, 
qual será o critério de classificação e desclassificação desta empresa? 
 
 
 

Sem mais agradecemos e ficamos no aguardo. 

 

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2019 

 

________________________________________________________ 
GUILHERME DE MORAIS GUEDES  

RG N° 221038292 

mailto:comercial@ilumisul.com%7C
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 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL/SEMOP  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 

 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 004/2019  

REFERÊNCIA: PROCESSO SEMOP N.º 1029/2019 

 

 

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A (“CITELUM 

GROUPE EDF”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 02.966.986/0001-84, com endereço na Rua Ewerton Visco, nº 290, Edf. 

Boulevard Side Empresarial, Sala 2302, Caminho das Árvores, Salvador – BA, 

CEP: 41.820-022 vem, à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente 

apresentar a seguinte SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO RELATIVO AO 

EDITAL. 

 

 

1. ANEXOS 02, 03, 04 e 05 – PLANILHA DE PREÇOS Itens 29.A a 32.C. 

Nota-se que na composição de preços unitário dos itens supracitados não existe 

previsão de remuneração de veículo incluso na atividade. Em nosso 

entendimento a composição unitária dos itens deve incluir todos os custos que 

são necessários para execução da atividade. Entendemos também que ocorreu 

um equívoco na composição desses itens e os mesmos devem ser corrigidos e 

as planilhas republicadas. Nosso entendimento está correto? 

2. ANEXOS 02, 03, 04 e 05 – PLANILHA DE PREÇOS. 

Nota-se que em diversos itens das planilhas orçamentárias existem preços 

unitários distintos para o mesmo insumo de material. Por exemplo, no item “46.R” 
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da aba “Manutenção” consta na composição do item o material “CABO 

MULTIPLEXADO AL 1#16(16)MM2 0,6/1KV” com preço unitário do R$ 3,20, 

entretanto, o mesmo material está presente no item “22.R” na aba “Obras” com 

preço de R$ 5,38. Percebe-se também equívocos de mesmo teor nos itens: 46.T, 

46.U e 46.V na aba “Manutenção” e 22.T, 22.U e 22.V na aba “Obras”, bem como 

em diversos outros itens. 

Nota-se que existem também insumos de materiais idênticos com preços 

divergentes utilizados na mesma Aba de Manutenção, à exemplo do “RELÉ 

FOTOELÉTRICO COM TEMPORIZADOR  E/OU BASE BASE PARA RELÉ” 

Item 7.C custando R$ 31,56, porém no item imediatamente subsequente 7.D 

custando R$ 27,28. 

 Faz-se necessário ainda evidenciar que existem divergências nos preços 

unitários também entre os itens de disponibilidade da hora do profissional 

“AUXILIAR DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES” que 

consta na Aba Manutenção com R$ 9,84 o HH, entretanto na Aba “Fontes” o 

mesmo profissional é remunerado R$ 3,84. Gravíssimo é o observado, pois além 

de divergente, o valor remunerado para o profissional na aba eventos é inferior 

ao salário mínimo nacional. 

 Em nosso entendimento os pontos observados acima são passíveis de correção 

visto que um material tecnicamente idêntico não deve possuir preço distinto. 

Entendemos também que o preço de referência dos itens onde essas 

divergências foram encontradas estão equivocados e devem ser modificados. 

Nosso entendimento está correto? 

Salvador, 16 de setembro de 2019. 

 

________________________________________________________ 

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A (“CITELUM 

GROUPE EDF”), 
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AO PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SALVADOR 

 

 

Edital de Concorrência nº 004/2019 

Processo SEMOP Nº 1029/2019 

Objeto: “contratação de empresa ou Consórcio de empresa(s) especializada(s) para execução de 

serviços de engenharia e obras, quais sejam: manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura 

de iluminação pública, com a instalação de postes, luminárias e circuito, seccionamento e proteção 

exclusivos para iluminação pública viária, Eventos (festas populares), Fontes Luminosas, Iluminação 

de Monumentos Históricos e Equipamentos Públicos do município de Salvador-Bahia, do tipo Menor 

Preço Global por Lote em regime de empreitada por preço unitário.” 

 

 

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 04.375.003/0001-60, com sede na Av. Luís Viana, 6462, Bloco B, Sala 207 - Bairro: 

Patamares, Salvador – BA, CEP: 41.680-400, neste ato representada, por DIEGO VINICIUS SILVA, 

brasileiro, solteiro, coordenador de licitações, portador da cédula de identidade RG nº 46.708.409-9-

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.491.198-01, com domicilio profissional na Rua Américo 

Brasiliense, 1479, São Paulo/SP, CEP: 04715-001, telefones (11) 5184-1677/ 99152-7679, e-mail 

dsilva@ilumitech.com.br, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no item 7 do 

Instrumento Convocatório, REQUERER os seguintes esclarecimentos: 

 

 

Pergunta 1: 

 

O Edital no item 9.1.4 trata sobre a qualificação econômica financeira das licitantes. Ao disciplinar sobre 

essa qualificação para empresas reunidas em consórcio, dispõe, no subitem 9.1.4.6, que: “9.1.4.6 A 

comprovação do subitem 9.1.3.2 deverão ser feitas por cada uma das empresas reunidas em 

Consórcio.”(g.n). Contudo o subitem 9.1.3.2 do edital trata de qualificação técnica, não de qualificação 

econômica- financeira, por isso entendemos que a inscrição “comprovação do subitem 9.1.3.2” é um 

erro formal, e que a comprovação que deverá ser feita por cada uma das empresas reunidas em Consórcio 

é a disciplinada no item 9.1.4. Está correto o nosso entendimento? 
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Pergunta 2: 

A alínea “C” do subitem 9.1.3.2, diz que:  

 

“c) Deverá ser apresentada certidão de registro e quitação do 

respectivo conselho de classe tanto para os engenheiros eletricistas 

quanto para o técnico segurança do trabalho. A certidão de quitação 

deverá explicitar de forma clara a habilitação do profissional, 

inclusive o de segurança do trabalho.”  

 

Ocorre que o Exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho depende de 

prévio registro no Ministério do Trabalho1, conforme disciplinado na portaria do Ministério 

do Trabalho e Emprego nº 262 (doc.1). Ou seja, não há quaisquer exigências legais ou 

normativas que obriguem que o Técnico de Segurança do Trabalho se registre em nenhum 

conselho de classe para exercício da profissão, basta o registro no Ministério do Trabalho. 

 

Sendo assim, está correto o entendimento de que para o Profissional Técnico em Segurança 

do Trabalho será exigido apenas a comprovação de Registro no Ministério do Trabalho? 

 

Pergunta 3: 

O item 6.4 e subitem 6.4.1 do Edital disciplinam, respectivamente, a condições de 

participação, facultam as empresas a participarem em mais de um lote, como vemos a 

seguir: 

 

6.4 A licitação será dividida em lotes, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo 

oferecer proposta para todos os itens que o compõem. No caso da 

empresa vencer a concorrência em mais de um lote, a comprovação 

da qualificação técnica da empresa deverá ser cumulativo e 

proporcional ao número de lotes. 

 

6.4.1 Caso uma licitante vença em mais de um lote, a comprovação da 

qualificação técnica da equipe prevista na cláusula 9.3.2, deverá ser 

cumulativo e distinta para cada lote, ou seja, cada lote terá a sua 

equipe especifica. 

 

1 “Art. 1º O exercício da profissão do Técnico de Segurança do Trabalho depende de prévio registro no Ministério 

do Trabalho e Emprego” PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO Nº 262 DE 

29.05.2008 
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Embora, o Edital exigir que as empresas apresentem uma equipe técnica especifica e distinta para cada 

lote que participar, entendemos, por força da Norma Regulamentadora nº 4 – Serviços 

Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT (doc.2), que a empresa deverá 

comprovar possuir em seu quadro de colaboradores o Profissional Técnico em Segurança do 

Trabalho de acordo com quadro II dessa norma. 

 

A Norma Regulamentadora nº 4 – Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho – 

SESMT, estabelece quais e quantos profissionais (Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em 

Enfermagem do Trabalho) deverão compor o quadro de profissionais da empresa, dependendo da 

gradação de risco da atividade principal da empresa e do número total de empregados do 

estabelecimento. Vide na figura abaixo o Quadro II   - Dimensionamento dos SESMT: 

 

 

Figura 1 - Quadro II   - Dimensionamento dos SESMT 

 

Está correto o entendimento de que a empresa deverá comprovar, independentemente de quantos lotes 

que forem participar, o número de técnicos de segurança do trabalho conforme quadro acima? 

 

Pergunta 4: 
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O subitem 9.1.3.22 do Edital exige que a Licitante comprove a existência em seu quadro técnico de 

Engenheiro Eletricista. 

 

Contudo, Engenheiros de Controle e Automação e Engenheiro Industrial Eletricista congregam 

atribuições do Engenheiro Eletricista, isso com base no art. 8º, da Resolução 335, de 27 de outubro de 

1984, do CONFEA3 (doc.3). 

 

Sendo assim, é correto o entendimento de que Engenheiros de Controle e Automação e Engenheiros 

Industriais Eletricistas poderão ser responsáveis técnicos dos serviços objeto da licitação? 

 

Pergunta 5: 

Existem outros pedidos de esclarecimentos formulados por outras empresas? 

Em caso afirmativo, é possível disponibilizá-los com as respectivas respostas por meio digital? 

 

Ante o exposto, requer-se que sejam esclarecidas as obscuridades suscitadas. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Salvador, 13 de setembro de 2019. 

 

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. 

Diego Vinicius Silva 

RG nº 46.708.409-9 | CPF/MF nº 335.491.198-01 

 

2 9.1.3.2 A LICITANTE deverá comprovar existência de contrato de prestação de serviço (mesmo sem vínculo 

empregatício ou vínculo permanente com a Empresa) na data prevista para entrega das propostas, de profissional 

de nível de escolaridade 3.º grau, com formação plena em Engenharia Elétrica, pelo menos 01 (um) engenheiro 

eletricista para atuar como responsável técnico dos serviços de manutenção, 01 (um) engenheiro eletricista para 

atuar como responsável técnico dos serviços de obras e ampliação e eventos, 01 (um) profissional de nível de 

escolaridade 3.º grau, para assumir a função de gestor de contrato, 01 (um) técnico de segurança do trabalho, para 

que sejam seguidas as normas de segurança na forma da lei, todos com comprovação de atuação na área de 

iluminação pública. 
3 II - MODALIDADE ELETRICISTA: Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos, Eletrotécnicos, de Comunicação ou 
Telecomunicações, Eletricistas, modalidades Eletrotécnica e Eletrônica, bem como os Engenheiros Industriais, de 
Produção, de Operação e os Tecnólogos, todos desta modalidade. 



De : SGU Construções <sguconstrucoes@gmail.com>
Assunto : Esclarecimento - EDITAL DE CONCORRÊNCIA004/2019 REFERÊNCIA: PROCESSO SEMOP N.o1029/2019

Para : atendimento cosel<atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br>

Zimbra atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br

Esclarecimento - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2019 REFERÊNCIA:PROCESSO SEMOP N.o 1029/2019

Sex, 23 de Ago de 2019 12:37

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo
Bom dia!
No Edital não está informado o efetivo por veículo nas equipes de campo. Existe umaquantidade mínima exigida pela DISP ou fica a critério da empresa vencedora? Se sim,qual as funções e quantitativo do efetivo?
  Desde já agradecemos pela atenção, ficamos no aguardo. 
Empresa: SGU Construções LtdaCNPJ: 41.974.759/0001-52End.: Rua Pássaro Feliz, n 388. Bairro: Lagoa Salgada. Feira de Santana/Ba.Solicitante: Pedro Vilmo SguareziCargo: Sócio AdministradorContatos: (75)3223-6285
At.
Pedro V. Sguarezi  075 - 3223-6285 

FEIRA DE SANTANA - Ba
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Salvador, 09 de setembro de 2019. 
 
 
 
À 
COMISSÃO SETORIAL ESPECIAL DE LICITAÇÃO – COSEL 
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP - Prefeitura Municipal de Salvador. 
 
 

Ref.: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1029/2019. 

 
 
Prezados Senhores, 
 

A COMPACTA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n. 16.079.048/0001-77, com sede na Av. Luís Viana, nº 6462, Wall Street East. Bloco A, sala 922, 
Patamares, Salvador – BA, CEP: 41.680-400, 71-33919191, compacta@compacta.eng.br, vem, por seu 
representante infrafirmado, solicitar esclarecimentos acerca de disposições contidas no Edital da 
Concorrência Pública nº 004/2019, cujo objeto é a “execução de serviços de engenharia e obras, quais 
sejam: manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura de iluminação pública, com a instalação 
de postes, luminárias e circuito, seccionamento e proteção exclusivos para iluminação pública viária, 
Eventos (festas populares) e Fontes Luminosas do Município de Salvador”. 

 
Questionamento 01 – Contradição entre os Itens 1.1.4 e 6.4 do Edital e o Item 7 do Anexo 01 – Projeto 
Básico 
 
O item 1.1.4 do Edital dispõe que os serviços licitados por meio do presente certame serão executados no 
Município de Salvador, “abrangendo toda a área geográfica da cidade, a qual será atendida por lote”. Ou 
seja, cada lote licitado corresponde a uma área específica do Município. 
 
O Item 6.4, por sua vez, faculta às licitantes a participação em quantos lotes forem de seu interesse e 
estabelece que “no caso da [sic.] empresa vencer a concorrência em mais de um lote, a comprovação da 
qualificação técnica deverá ser cumulativo e proporcional ao número de lotes”. É dizer: a licitante pode 
disputar e vencer mais de um lote licitado. 
 
Ocorre que o Item 7 do Anexo 01 – Projeto Básico, de forma contrária ao que se extrai dos itens editalícios 
acima, prevê que “cada área será atendida por uma Empresa/Consórcio diferente”. 
 
Em face disso, e diante da possibilidade de uma única empresa/consórcio vencer mais de um lote licitado, 
questiona-se: não há um equívoco na redação do Item 7 do Anexo 01 – Projeto Básico? Ao invés da 
palavra “será”, o correto não seria a expressão “poderá”? 
 

http://www.compacta.eng.br/
mailto:compacta@compacta.eng.br
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Questionamento 02 – Qualificação Técnica – Subitem 9.1.3.1, alíneas “a”; “b”; e “c”. 
 
Com a finalidade de afastar eventuais interpretações equivocadas em relação às alíneas do Subitem 
9.1.3.1 do Edital, questiona-se: 
 

a) No que toca à alínea “a” do referido Subitem, os atestados apresentados pelas empresas licitantes 
devem comprovar que elas atuaram na operação e manutenção preventiva e corretiva de, no 
mínimo, 25.000 (vinte e cinco mil) pontos de iluminação pública OU que a empresa atuou na 
operação e manutenção preventiva e corretiva em um parque que possua, no mínimo, 25.000 
(vinte e cinco mil) pontos de iluminação pública? 

 
b) No que se refere à alínea “b”, os atestados apresentados pelas empresas licitantes devem 

comprovar que elas atuaram na instalação de luminárias, para aplicação em iluminação pública 
viária, com fornecimento de, no mínimo, 6.000 (seis mil) unidades OU que a empresa atuou na 
instalação de luminárias, para aplicação em iluminação pública viária, com fornecimento em um 
parque que possua, no mínimo, 6.000 (seis mil) unidades? 
 

c) Por fim, no que pertine à alínea “c”, os atestados apresentados pelas empresas licitantes devem 
comprovar que elas atuaram no cadastro de iluminação pública de, no mínimo, 6.000 (seis mil) 
pontos OU que a empresa atuou no cadastro de iluminação pública em um parque que possua, no 
mínimo, 6.000 (seis mil) pontos? 

 
Questionamento 03 – Regularidade Fiscal – Item 9.1.2, Subitens 9.1.2.4 e 9.1.2.5. 
 
Os Subitens 9.1.2.4 e 9.1.2.5 exigem a apresentação de cópia autenticada de certidões/documentos que 
são emitidos através da internet e que já possuem código para verificação da sua autenticidade. Em face 
disso, questiona-se: 

 
a) De que forma deverá ser apresentada a “Cópia autenticada” dos citados documentos, emitidos na 

internet, se o os Cartórios de Tabelião de Notas não efetuam tal procedimento?  
 

b) O Edital não deveria permitir que os próprios servidores da Administração, em especial os da 
Comissão de Licitação, confiram a autenticidade dos documentos junto ao site dos órgãos 
emitentes, através dos respectivos códigos, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.666/931, do 
entendimento do TCU (vide Acórdãos 1574/2015-Plenário e 801/2004-Plenário) e à semelhança 
do que ocorre com o Pregão (vide art. 25, § 4º, do Decreto 5.450/20052)? 
 

c) Ademais, tal exigência não estaria em descompasso com o art. 3º, inciso II, da recente Lei nº 
13.726/183 (que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos 

 
1 Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
2 § 4º Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões constitui meio legal de prova 
3 Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o 
cidadão, é dispensada a exigência de: 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e 
Simplificação)?  
 

Questionamento 04 – Prazo para apresentação do Certificado de Destinação Final – Desencontro entre 
o Item 2.9 do Anexo I e o Item 2.9 do Anexo III. 
 

Verifica-se uma divergência entre os prazos previstos no Item 2.9 do Anexo I e no Item 2.9 do 
Anexo III, para emissão do Certificado de Destinação Final. O primeiro estabelece um prazo de 30 
dias4, ao passo que o segundo estabelece um prazo de 90 dias5. Qual dos dois prazos deve ser 
considerado? 
 

Outros questionamentos e observações: 
 

a) Nas planilhas de preços de Manutenção (ex.: item 26 a) e Obras (ex.: item 14 A), os projetores 
listados (250W, 400W e 1000W) tiveram sua composição realizada como projetores comuns de 
26x36 cm. De modo divergente, o Anexo I do Projeto Básico traz modelos de projetores de 250W 
e 400W com compartimento para instalação de reatores internos (que não se enquadram na 
categoria de projetores comuns). Ao nosso ver, os projetores a serem utilizados possuem o 
compartimento para instalação de reatores internos, o que alteraria o valor unitário da atividade. 
Nosso entendimento está correto?; 
 

b) À vista da existência de uma planilha específica para fornecimento de materiais, como as empresas 
vencedoras procederão para a emissão das Notas Fiscais para essa atividade?  
 

c) Os itens 36A, 36B e 36C da planilha de obras (ANEXO 2) descrevem a mão de obra necessária para 
a instalação de poste de aço tipo cônico reto sem flange (engastado no piso) de 5m, 6m e 7m 
respectivamente. Porém, na planilha Fornecimento não são encontrados os postes para 
atendimento a estas atividades. Diante disso, a planilha de fornecimento de materiais não deve 
ser ajustada? 
 

d) O item 76 da planilha de Manutenção refere-se ao fornecimento de luminária solar. Quais são as 
especificações da referida luminária?  
 

e) Verifica-se que o Anexo 10 (Declaração de Inexistência de Fato Superveniente) e o Anexo 12 
(Declaração de Efetivo Interesse no Objeto da Licitação), embora possuam títulos diferentes, 
possuem o mesmo conteúdo textual. Isso está correto?  
 

f) Da leitura do Item 9.1.3.7 do Edital e da sua própria localização no instrumento convocatório, 
depreende-se que as declarações constantes dos Anexos 6, 8, 10 a 21 e 24 devem ser inseridas no 

 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, 
atestar a autenticidade; 
4 “No prazo máximo de 30 dias, em conjunto com a fatura, deverá ser emitido para o município pela empresa de reciclagem, 
um Certificado de Destinação Final, em nome do Município, relativo a cada remessa realizada”. 
5 “No prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser emitido para o município pela empresa de reciclagem, um Certificado de 
Destinação Final, relativo a cada remessa realizada”. 
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ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO. No entanto, considerando que o Anexo 6 refere-se à Declaração 
de Proposta de Preços; o Anexo 14 refere-se à Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta; e o Anexo 19 refere-se à declaração de consistência da proposta comercial, estas 
declarações não deviam ser inseridas no ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA FINANCEIRA? A inserção 
no ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO não se mostra incongruente? 
 

g) Embora a sigla “IQMN” tenha sido retirada em todos os demais itens do Edital, ela persiste no 
Subitem 20.1.10, Item 20 – PENALIDADES, do Anexo 01 – Projeto Básico. Ela não deveria ter sido 
excluída? 

 
À vista do exposto, considerando que as respostas ao pedido de esclarecimentos ora 

formulado conterão informações que impactam na formulação das propostas pelas empresas 
interessadas em participar da Concorrência nº 004/2019, somada às prováveis alterações que serão 
realizadas no texto do Edital, revela-se necessária a reabertura do prazo inicialmente previsto entre a 
publicação do aviso e a sessão de recebimento e abertura dos envelopes, nos termos do o art. 21, § 4º, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 

COMPACTA ENGENHARIA LTDA. 
Marcelo Mendes de Carvalho 
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Salvador, 13 de setembro de 2019. 
 
 
 
À 
COMISSÃO SETORIAL ESPECIAL DE LICITAÇÃO – COSEL 
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP - Prefeitura Municipal de Salvador. 
 
 

Ref.: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1029/2019. 

 
 
Prezados Senhores, 
 

A COMPACTA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 
16.079.048/0001-77, com sede na Av. Luís Viana, nº 6462, Wall Street East. Bloco A, sala 922, Patamares, Salvador 
– BA, CEP: 41.680-400, 71-33919191, compacta@compacta.eng.br, vem, por seu representante infrafirmado, 
solicitar esclarecimentos acerca de disposições contidas no Edital da Concorrência Pública nº 004/2019, cujo objeto 
é a “execução de serviços de engenharia e obras, quais sejam: manutenção corretiva, preventiva, obras de 
infraestrutura de iluminação pública, com a instalação de postes, luminárias e circuito, seccionamento e proteção 
exclusivos para iluminação pública viária, Eventos (festas populares) e Fontes Luminosas do Município de Salvador”. 

 
Ao examinar o Edital e os seus respectivos anexos, observa-se que os itens 22E, 22F, 22G, 22H, 

23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 24A, 24B, 24C e 24D dos ANEXOS 2  “Planilha de Preços”; 3 “Proposta de Preço 
Lote I”; 4 “Proposta de Preço Lote II”; e 5 “Proposta de Preço Lote III” se referem à atividade de substituição de 
luminárias completas, ou seja, a troca de todos os componentes do ponto de iluminação pública (lâmpada, reator, 
relé, cabo e luminária).  

 
Ocorre que, diferentemente dos itens 22A, 22B, 22C e 22D, que possuem o mesmo escopo, os 

itens mencionados no parágrafo anterior não contemplam os custos das lâmpadas. Ao que parece, houve uma falha 
na composição do custo. Isso procede? À semelhança dos itens 22A, 22B, 22C e 22D, os itens 22E, 22F, 22G, 22H, 
23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 24A, 24B, 24C e 24D também não deveriam contemplar o custo das lâmpadas? 
Caso o equívoco tenha ocorrido, o valor global dos lotes não deve ser corrigido? 
 

Considerando que a correção do equívoco acima impactará na formulação das propostas pelas 
empresas interessadas em participar da Concorrência nº 004/2019, somada às prováveis alterações que serão 
realizadas no texto do Edital, revela-se necessária a reabertura do prazo inicialmente previsto entre a publicação 
do aviso e a sessão de recebimento e abertura dos envelopes, nos termos do o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 

COMPACTA ENGENHARIA LTDA. 
Marcelo Mendes de Carvalho 
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