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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. 
 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimentos - Concorrência SEMGE Nº 001/2022. 
 

 

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A, 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, Edif. Boulevard Side Empresarial, Sala 2302, Caminho das 
Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-022, vem, respeitosamente, através do seu 
representante abaixo assinado, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, tendo 
em vista as disposições constantes do art. 40, VIII da Lei nº 8.666/93 e do item 13 do 
Edital em epígrafe, a partir das razões de fato e de direito expostas a seguir.  
 
1. TEMPESTIVIDADE 

 
Conforme estabelecido no item 13.1.3 do Instrumento Convocatório em epígrafe, as 
consultas de esclarecimentos poderão ser formuladas em até 10 (dez) dias corridos 
antes da data final consignada para a entrega das propostas. 
 
Sendo assim, considerando que a sessão pública para abertura da licitação foi 
designada para o dia 08/11/2022, resta evidente a plena tempestividade do presente 
requerimento. 
 
2. OBJETO DO CERTAME 

 
Como se sabe, a Concorrência Pública no 001/2022 em epígrafe objetiva 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).”. 
 
Neste contexto, pretende-se sinalizar, nesta oportunidade, alguns pontos que devem 
ser esclarecidos e/ou retificados, para viabilizar a perfeita compreensão dos termos da 
disputa e a preservação da legalidade do certame. 
 
Ademais, os referidos esclarecimentos são primordiais para garantir o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, o qual preconiza que, uma vez nele 
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estabelecidas as regras da contratação pública, elas devem ser cumpridas, em seus 
exatos termos. 

 
3. QUESTIONAMENTOS 
 

3.1 INCOMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO DO EDITAL E A AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 
No Pedido de Esclarecimentos anterior à republicação deste Edital, foi apresentado o 
seguinte questionamento: 
 

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

 
Isso porque o Anexo II - Serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 
– determinava a realização de manutenção preventiva nos pontos em que seriam 
realizadas as atividades de intervenção corretiva, não havendo, entretanto, qualquer 
previsão, nas planilhas orçamentárias, acerca da respectiva remuneração dessas 
atividades.  
 
Em sua resposta, a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP) informou que 
tais serviços de manutenção preventiva foram retirados do Edital: 
 

 
 
 
Ocorre que o item 3 do Edital republicado indica, expressamente, que o objeto do 
certame abarca os serviços de manutenção preventiva, conforme demonstrado abaixo: 
 

 
 
Em complemento, deve-se ressaltar que as planilhas orçamentárias permanecem sem 
considerar qualquer remuneração para as atividades de manutenção preventiva, a qual, 
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como se viu, consta expressamente no objeto indicado no item 3 do Edital, conforme 
demonstrado acima.  
 
Diante disso, reitera-se o seguinte questionamento: 
 

 (i) De que forma a empresa vencedora será remunerada pelos serviços de 
manutenção preventiva acima mencionados, expressamente previstos no 
objeto do Edital? (ii) Como serão custeados os materiais utilizados nas 
atividades preventivas em questão, tendo em vista que não há qualquer 
previsão para a sua remuneração nas planilhas orçamentárias? 

 
 
3.2 O CUSTOS COM O TRANSPORTE MARÍTIMO PARA EXCECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES EM LOCALIDADES ABARCADAS PELO LOTE III 

 
No Pedido de Esclarecimentos anterior à republicação deste Edital, foi apresentado o 
seguinte questionamento: 
 

 “De que forma o transporte marítimo, necessário para a execução dos 
serviços em determinadas localidades compreendidas na área de atuação 
do Lote III, será remunerado?” 

 
Isso porque a área de atuação do Lote 03 (Prefeituras-bairros Subúrbio/Ilhas, Valéria, 
Pau da Lima e Cajazeiras) compreende a operação de Iluminação Pública em ilhas que 
fazem parte do Município de Salvador/BA, o que demanda a utilização de transporte 
marítimo para viabilizar a execução dos serviços contratados, cujos custos não foram 
previstos nas respectivas planilhas orçamentárias. 
 
Em sua resposta, a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP) informou que tal 
custeio deveria ser abarcado pelo BDI. 
 

 
 
 
Ocorre que, como se sabe, o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é utilizado para 
calcular as despesas indiretas de uma obra, que são aquelas não vinculadas aos 
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insumos e serviços de um projeto, a exemplo daquelas decorrentes da administração 
da empresa, seguros, tributos, salários, etc.  
 
Nesse sentido, é fácil perceber que o transporte marítimo se trata de um custo 
direto, intrinsecamente relacionado aos serviços que serão prestados nas ilhas 
integrantes do Município de Salvador/BA, não podendo, portanto, ser abarcado pelo 
BDI. 
 
Diante disso, reitera-se o seguinte questionamento: 
 

 De que forma o transporte marítimo, necessário para a execução dos 
serviços em determinadas localidades compreendidas na área de atuação 
do Lote III, será remunerado, considerando que tal atividade NÃO se trata 
de um custo indireto, passível de ser abarcado pelo BDI?  

 
 
3.3 AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA 

INSTALAÇÃO DE DRIVERS E DPS 

 
No Pedido de Esclarecimentos anterior à republicação deste Edital, foi apresentado o 
seguinte questionamento: 
 

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

 
Isso porque, conforme demonstrado naquela oportunidade, as luminárias viárias e 
decorativas LED são compostas de equipamentos como drivers e DPS 
(Dispositivos de Proteção Contra Surto), que são responsáveis, respectivamente, 
pelo efetivo controle e proteção das luminárias. 
 
Em sua resposta, a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP) informou que 
não havia previsão dessas atividades no Edital, motivo pelo qual, supostamente, seria 
incabível tal questionamento: 
 
 

 
 
 
Ocorre que, como se sabe, não raro, a manutenção, a modernização e a 
eficientização dos Parques de Iluminação Pública demandam a efetiva troca dos 
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referidos equipamentos, ocasiões em que os defeitos apresentados podem não ser 
cobertos pelo fabricante e/ou o prazo de garantia já pode ter se esgotado. 
 
Ainda nesse sentido, deve-se enfatizar que, como é de conhecimento da DSIP, 
atualmente, cerca de 90% a 100% do Parque de Iluminação Pública do Município de 
Salvador/BA já foi modernizado para tecnologia LED, de modo que o Município de 
Salvador tem buscado não apenas efetuar, por completo, a referida modernização, 
como também eficientizar os serviços de manutenção da Iluminação Pública local. 
 
Neste contexto, considerando que as planilhas orçamentárias do Edital em destaque 
não contemplam o fornecimento e mão de obra para instalação dos drivers e DPS 
(Dispositivos de Proteção Contra Surto), acima mencionados, reitera-se o seguinte 
questionamento: 
 

 Como serão custeadas e faturadas as atividades de troca de driver e/ou 
DPS de uma luminária LED, que, não raro, são necessárias às atividades 
de manutenção, modernização e eficientização do Parque de Iluminação 
Pública?  

 
3.4 CUSTOS CONSIDERADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 

COMPLEMENTAR DE EVENTOS 
 

No que diz respeito à locação de projetores, ligação de palcos e postos operacionais, 
constante da planilha orçamentária de eventos, a Diretoria de Serviços de Iluminação 
Pública (DSIP) estabelece uma lista de itens acessórios que devem estar contemplados 
nos custos dessas atividades. 
 
Nesse sentido, o item 4.1.3 do Anexo VI – Serviços de Iluminação Complementar de 
Eventos estabelece que: 
 

 
 
Ocorre que, no memorial descritivo e no diagrama unifilar, são previstos elementos de 
proteção e comando dos circuitos de evento a serem instalados. Entretanto, na 
composição 5.0 (ver figura 03), referente à ligação dos palcos, apenas é previsto 
o cabo multiplexado, sendo que os demais itens de proteção e comando, como 
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quadro elétrico, disjuntores, haste de aterramento, conectores etc., não são 
considerados, descaracterizando-se totalmente do objeto proposto pelo Edital. 
 

 
 
 
Em complemento, cumpre destacar, ainda, que o item 4.1.3 do Anexo VII, acima 
mencionado, também menciona a necessidade de operação do sistema. Nesse sentido, 
é sabido que eventos de grande porte exigem plantões diários, com grande número de 
equipes destinadas ao atendimento dessas demandas. Todavia, a planilha orçamentária 
de eventos não prevê o custeio dos honorários dessas equipes e dos técnicos 
demandados para o evento.  
 
Neste contexto, no Pedido de Esclarecimentos anterior à republicação deste Edital, foi 
apresentado o seguinte questionamento: 
 

 “De que forma os itens sinalizados neste tópico, que não foram 
considerados nas planilhas orçamentárias de eventos, serão custeados?” 

 
Em sua resposta, a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP) informou que tal 
custeio é abarcado pelo BDI. 
 

 
 
 
Ocorre que, como se viu no item 3.2, acima, o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é 
utilizado para calcular as despesas indiretas de uma obra, que são aquelas não 
vinculadas aos insumos e serviços de um projeto, a exemplo daquelas decorrentes da 
administração da empresa, seguros, tributos, salários, etc.  
 
Nesse sentido, é evidente que a remuneração referente aos honorários das equipes 
e técnicos em questão se trata de um custo direto, intrinsecamente relacionado aos 
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serviços prestados nos grandes eventos do Município de Salvador/BA, motivo pelo qual 
não pode ser abarcada pelo BDI.  
 
Diante disso, reitera-se o seguinte questionamento: 
 

 Considerando que os itens sinalizados neste tópico constituem custo 
direto, não podendo, portanto, ser abarcado pelo BDI, de que forma 
ocorrerá a sua remuneração, tendo em vista que os seus custos não foram 
considerados nas planilhas orçamentárias de eventos? 

 
3.5. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE RELÉS FOTOELETRÔNICOS 
 
No Pedido de Esclarecimentos anterior à republicação deste Edital, foi apresentado o 
seguinte questionamento: 
 

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

 
Em sua resposta, a DSIP se manifestou da seguinte forma: 
 
 

 
 
 
Ocorre que, em verdade, A PLANILHA COLACIONADA AO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO NAQUELA OPORTUNIDADE SE REFERIA AO EDITAL NO 
004/2019, que originou o contrato atualmente vigente, com o intuito de demonstrar 
que o referido item foi devidamente previsto naquele instrumento convocatório. 
 
Por outro lado, ao contrário do Edital no 004/2019, O EDITAL NO 001/2022, ORA 
QUESTIONADO, NÃO FAZ QUALQUER PREVISÃO SOBRE RELÉS 
FOTOELETRÔNICOS, seja em suas planilhas, seja no seu memorial descritivo.  
 
Diante disso, reitera-se o questionamento: 
 

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

 Em caso afirmativo, como estes itens serão cobrados/faturados, 
considerando a ausência de previsão nas planilhas orçamentárias e/ou 
memorial descritivo anexos ao Edital no 001/2022? 
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3.6. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CINTAS METÁLICAS E PARAFUSOS 
 
No Pedido de Esclarecimentos anterior à republicação deste Edital, foi apresentado o 

seguinte questionamento: 
 

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

 
Isso porque, como se sabe, a instalação dos braços metálicos de Iluminação Pública 
nos postes exige a utilização de cintas e parafusos para viabilizar a fixação destes 
equipamentos. 
 
Em resposta, a DSIP se manifestou da seguinte forma: 
 

 
 
 
Nesse sentido, deve-se rememorar que a Planilha de Proposta de Preços – Anexo 4, na 
aba de fornecimento de materiais, contém, em sua composição, 02 (dois) itens 
referentes às cintas metálicas e parafusos a serem aplicados na instalação de um ponto 
de Iluminação Pública. Veja-se: 
 

 
 
Ocorre que, na aplicação do ponto de Iluminação Pública, no qual serão utilizados as 
cintas e parafusos, é comum que estas unidades de Iluminação Pública sejam 
instaladas em postes de aço e/ou concreto que variam o seu diâmetro nominal, o 
que afeta, por sua vez, a especificação dos tamanhos dos materiais previstos nos 
itens 51 e 52 da Planilha de Preços – Anexo 4 – Fornecimento de Materiais, acima 
destacados.  
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Significa dizer, portanto, que a presença de 01 (um) item para cinta metálico e/ou 
parafuso não é suficiente para atender à todas as necessidades decorrentes das 
atividades contratadas, notadamente em razão dos diversos tamanhos possíveis dos 
equipamentos utilizados na instalação de um ponto de Iluminação Pública. 
 
Diante disso, questiona-se: 
 

 Quais as especificações de tamanho da cinta metálica prevista no Edital? 
 A previsão de apenas uma única medida de parafusos é suficiente para 

atender a todas as necessidades do Parque de Iluminação Pública do 
Município? 
  

3.7. REFERÊNCIA DE 20 DIAS NA COMPOSIÇÃO DE EVENTOS 
 
Em relação à composição de eventos, há a indicação de uma referência correspondente 
a 20 (vinte) dias. 
 

 
 
Diante disso, questiona-se: 
 

 O que significa a referência de 20 dias indicada na planilha acima? Significa 
que, para toda a instalação, será cobrado 20 dias ou que o valor indicado 
como diário na planilha cobrirá apenas 20 dias de utilização? 
 
 

3.8. REDES NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
ESPECÍFICOS EM EVENTOS DE GRANDE PORTE 

 
Como se sabe, eventos de grande porte no município de Salvador/BA, a exemplo do 
Carnaval e Réveillon, exigem a implantação de sistemas elétricos específicos que 
envolvem instalação de quadros elétricos, dispositivos de proteção, grande extensão de 
rede, conexões, dentre outros equipamentos. 
 
Ocorre que, após analisar a Planilha de Proposta de Preços – Anexo 4, observou-se 
que não há previsão de ressarcimento desses equipamentos, conforme demonstrado 
abaixo: 
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Diante disso, questiona-se: 
 

 Como a implantação de sistemas elétricos específicos, necessárias à 
realização de eventos de grande porte, serão remunerados? 

 
3.9. CUSTOS COM ENTULHOS NAS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO 
 
As atividades de escavação para instalação de eletroduto e/ou cabo diretamente 
enterrado, por exemplo, ao decorrer da execução de sua atividade gera a produção de 
entulho de acordo com o piso o qual o serviço está sendo executado.  
 
Ocorre que a Planilha de Proposta de Preços – Anexo 4 - não prevê o ressarcimento da 
coleta e descarte dos entulhos em locais específicos, sendo que os entulhos em questão 
são coletados e descartados de forma frequente, a partir das execução dos serviços de 
escavação. 
 
Diante disso, questiona-se: 
 

 De que forma os custos com os entulhos decorrentes das atividades de 
escavação serão remunerados e/ou ressarcidos? 

 
3.10. PRAZOS NOS PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DO PROCESSO 

DE MEDIÇÃO, ANÁLISE E TRAMITAÇÃO PARA FATURAMENTO 

O item 2.1 do Anexo VIII (Procedimentos para o Recebimento do Processo de Medição, 
Análise e Tramitação para Faturamento – SEPLA e SEMOM) do Edital no 001/2022 
estabelece que o processo de análise de medição e faturamento será dividido em 07 
(sete) etapas, quais sejam: 
 

2.1.1 Recebimento da Documentação de Medição 
2.1.2 Análise Prévia da Documentação recebida 
2.1.3 Abertura do Processo inicial 
2.1.4 Apresentação de Resposta Técnica / Justificativa final de execução 
2.1.5 Emissão de Parecer Final de Fatura de Obras 
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2.1.6 Apresentação de Medição final, conforme Parecer Final emitido por esta 
DSIP 
2.1.7 Abertura do Processo e inclusão da documentação para análise, aprovação 
e procedimentos 

 
Ocorre que não foi estabelecido qualquer prazo para o encerramento de cada etapa, 
tampouco foi fixado um prazo máximo para a conclusão de todo o procedimento. 
 
Diante disso, questiona-se: 
 

 Qual o prazo de processamento de cada uma das 07 etapas previstas para 
a análise de medição e faturamento? 

 Qual o prazo máximo para a conclusão de todo o processo de análise de 
medição e faturamento? 

 
 
3.11. ASSINATURAS ELETRÔNICAS E/OU DIGITAIS 
 
Considerando que o Edital em epígrafe não dispõe expressamente acerca das formas 
de assinaturas aceitas neste certame, questiona-se: 
 

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

 
 
4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Por fim, deve-se sinalizar para o fato de que o Edital em epígrafe estabelece que a 
planilha de preço referencial não poderá ter seus coeficientes 
ajustados/modificados pela licitante.   
 

 

 
Significa dizer, portanto, que, caso os materiais e/ou serviços mencionados nos 
questionamentos formulados nesta peça não estejam devidamente contemplados nas 
planilhas de preços, não haverá como se considerar os respectivos valores no 
orçamento devido. 
 
Diante disso, requer-se que os questionamentos formulados nesta oportunidade sejam 
devidamente analisados e respondidos considerando a referida limitação, imposta pelo 
próprio Instrumento Convocatório, conforme demonstrado acima. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, solicitamos, cordialmente, os respectivos esclarecimentos em 
relação aos questionamentos ora apresentados, ao tempo em que nos colocamos à 
disposição através do telefone (11) 94288-4763; e endereço eletrônico 
cesaralmeida@alques.com.br. 
 
Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos votos de elevada estima 
e consideração. 

 
 

Salvador, 26 de outubro de 2022. 
 
 

________________________________________________ 
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A 

CNPJ nº 02.966.986/0001-84 

CESAR RICARDO CARVALHO 
E ALMEIDA:69665834134

Assinado de forma digital por CESAR 
RICARDO CARVALHO E 
ALMEIDA:69665834134 
Dados: 2022.10.27 10:02:57 -03'00'



  

 
 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Processo Nº 18635/2022 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SEMGE Nº 001/2022 

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 (Anexo1) do Edital. 

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:  

 

ESCLARECIMENTO APRESENTADO 

 

RESPOSTA TÉCNICA 

 

 

1) De que forma a empresa vencedora será 

remunerada pelos serviços preventivos 

acima mencionados? Como serão 

custeados os materiais utilizados nas 

atividades preventivas em questão? 

 

2) De que forma o transporte marítimo, 

necessário a execução dos serviços em 

determinadas localidades compreendidas 

na área de atuação do lote III, será 

remunerado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1) Os serviços de manutenção preventiva, 

que anteriormente estavam previstos no 

Anexo II, que fora suprimido, não serão 

prestados. 

 

 

2) O BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas) é uma fórmula usada na 

construção civil para calcular as 

despesas indiretas de uma obra.   

Os custos diretos são aqueles que são 

diretamente incorporados ao produto 

final de uma obra, como: materiais de 

construção e insumos.  

Os custos indiretos são aqueles que 

não estão atrelados aos insumos e 

serviços de um projeto.   

Basicamente, na hora de calcular o 

preço final de um empreendimento, se 

faz o acréscimo do BDI aos custos 



  

 
 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Como serão custeadas e faturadas as 

atividades de troca de driver e/ou DPS de 

uma luminária LED, que, não raro, são 

necessárias às atividades de 

manutenção, modernização e 

eficientização do Parque de Iluminação 

Pública? 

 

4) a) No memorial descritivo e no diagrama 

unifilar, 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 o cabo 

multiplexado, sendo que os demais itens 

de proteção e comando, como quadro 

elétrico, disjuntores, haste de 

aterramento, conectores etc., não são 

considerados. 

 
b)  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? 

 
 

5) a) Na execução do objeto ora licitado 

também será exigida a utilização 

exclusivamente de relés fotoeletrônicos? 

 

b) Em caso afirmativo, como estes itens 

serão cobrados/faturados, considerando 

a ausência de previsão nas planilhas 

orçamentárias e/ou memorial descritivo 

anexos ao Edital nº 001/2022? 

 

 

6) Quais as especificações de tamanho da 

cinta metálica prevista no Edital? A 

diretos, garantindo a inclusão do resto 

das despesas do projeto e adicionando 

o lucro desejado. 

Portanto, custeio com transporte é 

abarcado pelo BDI. 

 

3) Não há previsão destas atividades no 

Edital, sendo, portanto, incabível tal 

questionamento. 

 

 

 

 

4) a) Tais itens citados pela empresa em 

seu pedido de esclarecimentos são de 

competência de quem montar o palco. 

 

 

 

 

 

b)  Indicamos que o Licitante leia o Anexo VI do 

Projeto Básico, a partir da fl. 02.  

Ademais, informamos que a planilha 

orçamentária de eventos prevê os valores 

referentes a Eletricista e Auxiliar de Eletricista. 

 

5) a) Será exigida utilização de Relé 

Fotoeletrônico. 

 

b) conforme Planilha de Ampliação e 

Modernização e Planilha de 

Manutenção. 

 

 

 

6) A referência utilizada foi a aplicável 
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previsão de apenas uma única medida de 

parafusos é sufuciente para atender a 

todas as necessidades do Parque de 

Iluminação Pública do Município? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) O que significa a referência de 20 dias 

indicada na planilha acima? Significa que, 

para toda a instalação, será cobrado 20 

dias ou que o valor indicado como diário 

na planilha cobrirá apenas os 20 dias de 

utilização? 

 

 

 

 

 

8) Como a implantação de sistemas 

elétricos específicos, necessárias à 

realização de eventos de grande porte, 

serão remunerados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) De que forma os custos com os entulhos 

decorrentes das atividades de escavação 

aos postes R, instalados pela 

concessionária de energia, onde há o 

compartilhamento dos braços de Ip. O 

parque de iluminação  do Município de 

Salvador possui cerca de 70% da sua 

iluminação instalada nesse modelo. 

Quando circuito exclusivo, as 

luminárias são instaladas em suportes 

especiais, já previstos em edital. 

Os parafusos considerados são de 

maior circunferência, capazes de 

atender as necessidades de instalação 

de equipamentos em postes da 

Concessionária de Energia Elétrica e 

em postes exclusivos de Iluminação 

Pública. 

 

7) São postes usualmente utilizados em 

eventos como Carnaval e Reveillon, 

sendo, portanto, uma previsão de dias 

que podem permanecer instalados, 

estando sujeitos a manutenção, neste 

iter, sendo o valor diário utilizado 

multiplicando-se pela quantidade de 

dias de seu fornecimento. 

 
8) Os itens precificados nas composições 

de evento deverão ser pagos pela 

plahilha de eventos, ao passo que os 

demais itens, caomo a rede, serão 

adquiridos por meio de planilha de 

obras e posteriormente abatidos de 

serviços de manutenção e obras que 

os utilizem. 

 

 

9) O BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas) é uma fórmula usada na 
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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 

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.  

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. 

serão remunerados e/ou ressarcidos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10) Qual o prazo de processamento de cada 

uma das 07 etapas previstas para a 

análise de medição e faturamento? Qual 

o prazo máximo para conclusão de todo o 

processo de análise de medição e 

faturamento? 

 

11) Serão aceitas assinaturas digitais e/ou 

eletrônicas nos documentos e/ou 

contratos? 

construção civil para calcular as 

despesas indiretas de uma obra.   

Os custos diretos são aqueles que são 

diretamente incorporados ao produto 

final de uma obra, como: materiais de 

construção e insumos.  

Os custos indiretos são aqueles que 

não estão atrelados aos insumos e 

serviços de um projeto.   

Basicamente, na hora de calcular o 

preço final de um empreendimento, se 

faz o acréscimo do BDI aos custos 

diretos, garantindo a inclusão do resto 

das despesas do projeto e adicionando 

o lucro desejado. 

Portanto, custeio com entulho é 

abarcado pelo BDI. 

 

10) Tais prazos serão tratados através de 

ofícios  entre esta Municipalidade e a 

Contratada e, em comum acordo, 

estabelecidos. 

 

 

11) Trata-se de formalidades a serem 

respondidas pela COMPEL/SEMGE. 
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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”.  

 

 

Salvador, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 


