
 
 

 

RESPOSTAS AOS ESCLARECIMENTOS 
 
 
1. Relativo as Fontes Luminosas, há divergências entre o Anexo 1 – Projeto Básico e o 
Anexo 2 – Proposta de Preços. As especificações entre os documentos estão divergentes. 
Solicitamos informar quais as especificações devem prevalecer. 
 
R – As especificações entre os documentos são complementares, em caso de divergência 
deve prevalecer a do Anexo 2 – proposta de Preços. 
 
 
2. Relativo ao item 38.A da planilha MANUTENÇÃO do ANEXO 3 – PROPOSTA DE PREÇO 
– LOTE I, pedimos verificação do preço final do item “POSTE DE FIBRA DE VIDRO 5M (ALTURA 
TOTAL), 100KGF TIPO DE ENGASTAR” tendo em vista que o valor em questão (R$ 888,00) é 
diferente daquele apresentado para o mesmo item na planilha FORNECIMENTO, em seu item 79 
(R$ 880,00). 
 
R – Ver publicação da errata 02/2019. 
 
 
3.  Relativo ao item 38.B da planilha MANUTENÇÃO do ANEXO 3 – PROPOSTA DE PREÇO 
– LOTE I, pedimos verificação do preço final do item “POSTE DE FIBRA DE VIDRO 6M (ALTURA 
TOTAL), 100KGF TIPO DE ENGASTAR” tendo em vista que o valor em questão (R$ 1.065,00) é 
diferente daquele apresentado para o mesmo item na planilha FORNECIMENTO, em seu item 80 
(R$ 1.065,60). 
 
R – Ver publicação da errata 02/2019. 
 
 
4. Relativo aos itens 101 e 102, “Haste de cobre 5/8"x 3,00 m incl.conector” e “Haste de 
cobre enterrado 5/8"x 3,00 m incl.conector ”, da planilha FONTES LUMINOSAS do ANEXO 2 – 
PROPOSTA DE PREÇO, o valor previsto está abaixo do valor de mercado. Pedimos revisão do 
valor unitário informado. 
 
R – O preço foi obtido através de pesquisa de preços de mercado, conforme informado na 
planilha. 
 
 
5. Relativo ao item 9.1.3.4 do edital que trata dos equipamentos, máquinas e veículos com 
quantitativos e especificações mínimas que devem ser mantidos durante a vigência do contrato. 
Estamos entendendo que os veículos deverão ser disponibilizados de maneira sazonal em 
conformidade com a demanda de serviços, vez que não há aplicação e nem tampouco 
remuneração prevista na planilha de preços para a disponibilização de todos os veículos durante 
toda a vigência do contrato, conforme demonstrado na tabela abaixo. Favor confirmar se o nosso 
entendimento está correto. 



 
 

 

Caso contrário solicitamos esclarecer como serão remunerados e a que aplicação se destinam os 
veículos solicitados e não vinculados às atividades previstas na PPU para realização do contrato. 
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TOTAL DE 
HORAS PARA 
DISPONIBILIZA
ÇÃO DE 
VEÍCULOS 
DURANTE 12 
MESES POR 
LOTE 
ITEM 9.1.3.4 

TOTAL DE HORAS 
REMUNERADAS 
PELAS PLANILHAS DE 
PREÇOS, ANEXOS 2, 3, 
4 E 5 

  
LOTE 
I 

LOTE 
II 

LOTE 
III 

Veículos tipo compacto, 4 
passageiros, com porta 
escada 2   4.800 - - - 
Minicamioneta, com 
capacidade de 500Kg, 
equipada com porta-escada 1 1 4.800 - - - 
Camioneta com capacidade 
de 1 tonelada, equipada 
com porta-escada 1 1 4.800 - - - 
PICK UP com cesto 
hidráulico para altura de 12 
metros 1 1 4.800 - - - 
Veículos tipo cesto aéreo 
isolado ou equivalente, 
equipado com cesto 
hidráulico, que 
atinja a altura de 15m 1 1 4.800 9.616 9.402 9.137 
MUNK capaz de içar 
14.000KG a 15m 2 2 9.600 

3.955 3.890 3.890 

Munck, capaz de içar 
equipamentos de 3.500 Kg 
até a altura de 15m 2 1 7.200 
Caminhão cesto aéreo, 
capaz de elevar pessoal e 
equipamentos a 
uma altura de 23 metros 
úteis 1 1 4.800 988 988 988 

HORAS TOTAIS POR LOTE 45.600 14.559 
14.27
9 14.014 

 
*** Considerado 200 Horas/mês. 
 



 
 

 

R – Ver resposta apresentada no arquivo: Respostas aos Questionamentos Jurídicas ne 5 
p. 20  
 
6. Relativo ao item 9.1.3.4 do edital que trata dos equipamentos, máquinas e veículos com 
quantitativos e especificações mínimas que devem ser mantidos durante a vigência do contrato. 
Estamos entendendo que estes veículos devem estar em perfeitas condições de uso, tendo no 
máximo 3 anos de fabricação. 
Favor confirmar se o nosso entendimento está correto. 
 
R – Entendimento incorreto, não há exigência de período de fabricação, porém os veículos 
deverão estar em perfeitas condições de uso e atender as normas de trânsito e de 
segurança vigentes. 
 
7. Com base nas respostas apresentadas aos questionamentos abaixo listados:  
• Questionamento 1 da Empresa EIP Serviços de Iluminação, referente a Apresentação dos 
Envelopes;  
• Questionamento 10 da empresa CITELUM referente ao item 6.3 do Anexo 01 – Projeto 
Básico, comprovação da qualificação técnica;  
• Questionamento 2 da empresa Vasconcelos e Santos referente ao item 6.4.1 do Edital, 
sobre a comprovação da qualificação técnica.  
Que explicitam a necessidade de apresentação de um conjunto de envelopes para cada lote, 
sendo 
• Lote 1 – 1 Envelope com Habilitação e 1 Envelope com Proposta Financeira;  
• Lote 2 – 1 Envelope com Habilitação e 1 Envelope com Proposta Financeira;  
• Lote 3 – 1 Envelope com Habilitação e 1 Envelope com Proposta Financeira.  
Entende-se que caso a licitante vença em mais de um lote e a comprovação da qualificação 
técnica não seja cumulativa e distinta para cada um deles, a empresa passa a ser vencedora de 
apenas um lote, sendo desclassificada dos demais lotes. 
I) Favor confirmar se o nosso entendimento está correto.  
II) E neste caso entendemos que a definição do Lote que a empresa logrará vencedora será 
aquela que melhor vantagem econômica garantir a administração pública, não cabendo escolha 
ao licitante, sendo a definição do lote a cargo da comissão de licitação. 
 
R – I) Deve ser apresentada a habilitação técnica distinta e compatível com cada lote. 
      II) Serão aplicadas as formas definidas em lei. 
 
 
8. Relativo ao item 9.1.3.1 Documentação referente Qualificação Técnica, estamos 
entendendo que o atendimento das exigências habilitatórias, poderá ser feito mediante a 
apresentação de documentos equivalentes, legalizados pelos respectivos consulados e traduzidos 
por tradutor juramentado emitidos em nome da Proponente, Coligada, Controladora, Controlada, 
ou de entidade sujeita ao mesmo controle, sejam nacionais ou estrangeiras; neste caso não 
cabendo certidão de acervo técnico expedido pelo CREA. 
Favor confirmar se o nosso entendimento está correto. 
R – Entendimento incorreto. 



 
 

 

 
9. Relativo ao item 9.1.3.2 Documentação referente Qualificação Técnica, especificamente 
sobre a alínea E, entendemos que os atestados devem apenas constar a ART dos Engenheiros, 
para os demais profissionais os atestados devem embasar a experiência destacada em currículo, 
uma vez que os mesmos são emitidos em nome dos responsáveis técnicos das obras, que por 
sua vez são Engenheiros. As demais categorias profissionais não estão sujeitas a anotação de 
responsabilidade técnica feita pelo CREA.  Favor confirmar nosso entendimento. 
 
R –Entendimento correto. Os atestados devem comprovar a experiência do interessado 
conforme definido no edital. 
 
10. Relativo à minuta do Contrato, a Cláusula 15ª, o §3º determina o seguinte: "§ 3º Declarada 
a rescisão, a CONTRATADA terá direito ao pagamento dos serviços já executados e materiais 
fornecidos e aceitos. Da quantia apurada, será abatida, a título de multa compensatória, uma 
importância equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do desconto das multas 
anteriormente impostas, perdendo, ainda, a CONTRATADA, em favor da CONTRATANTE, a 
caução prestada."  
Estamos entendendo que, caso a garantia seja ofertada na modalidade de seguro garantia, 
haverá o pagamento da quantia segurada a título penalidade (5% do valor do contrato) e a 
devolução da seguro garantia. 
Favor confirmar nosso entendimento. 
 
R – Entendimento Incorreto. A garantia de contrato possui finalidade diversa da multa 
aplicada no referido item. 
 
11. A Cláusula 15ª, §3º, determina o seguinte:  "§ 3º Declarada a rescisão, a CONTRATADA 
terá direito ao pagamento dos serviços já executados e materiais fornecidos e aceitos. Da quantia 
apurada, será abatida, a título de multa compensatória, uma importância equivalente a 20% (vinte 
por cento), independentemente do desconto das multas anteriormente impostas, perdendo, ainda, 
a CONTRATADA, em favor da CONTRATANTE, a caução prestada." Gostaríamos de: 
(i) Esclarecer se o percentual de 20% incide sobre a quantia apurada ou saldo contratual;  
(ii) Esclarecer se a penalidade de 5% sobre o valor do contrato, referente a caução prestada, 
será descontada do valor a pagar a título de penalidade rescisória (e não somado aos 20% 
estabelecidos na Cláusula 15ª, 3º). 
(iii) Solicitar a redução do percentual para 10% tendo em vista que o percentual de 20% é 
excessivamente oneroso, tendo em vista que esta penalidade ainda pode ser combinada com 
outras sanções administrativas. 
 
R – (i) Conforme o texto o percentual é aplicado sobre os “serviços já executados"; 
         (ii) A garantia referida é a prevista no artigo 56 da Lei n° 8666/93 que tem por 
finalidade assegurar que o contratado efetivamente cumpra as obrigações contratuais 
assumidas. 
         (iii) Não há nenhum prejuízo a aplicação do percentual aplicado, sendo o mesmo 
adotado para as contratações atuais. 
 



 
 

 

12. O Edital prevê como objeto da contratação obras de infraestrutura de iluminação pública 
(item 7.02 da LC 116/2003) e serviço de manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública 
em vias e locais públicos (item 7.05 da LC 116/2003). Não obstante, nos anexos do Edital consta 
Planilha de Quantitativo e Preços Unitários (PPU) em que segrega os serviços e mercadorias a 
serem fornecidas pela empresa contratada. Ocorre que vários dos equipamentos listados como 
fornecimento de mercadoria em verdade configuram materiais de uso e consumo da prestação de 
serviços de obras de infraestrutura de iluminação pública e manutenção viária de iluminação 
pública, tais como postes e luminárias. Tendo em vista que tais serviços estão classificados em 
CNAE de serviços de construção e enquadrados nos itens 7.02 e 7.05 da Lei Complementar 
116/2003, a legislação dispõe que somente os produtos fabricados pelo prestador de serviço fora 
do local da obra poderiam ser vendidos como mercadoria sujeita ao ICMS. Diante disso, questiona 
qual o entendimento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP: todos os 
materiais listados na aba de “Fornecimento” dos anexos devem ser vendidos como mercadoria, 
sujeita ao ICMS? 
 
R – Entendemos que não há incidência do ICMS. 
 
13. A especificação da NBR 15129/12 - Luminárias para Iluminação Pública, estabelece grau 
mínimo de proteção para luminárias públicas IP65 (Compartimento Ótico) e IP44 (Compartimento 
do Reator). Contudo, o item 21.C da planilha de MANUTENÇÃO do ANEXO 3 - PLANILHA DE 
PREÇOS_R0 - LOTE I, estabelece aquisição de "LUMINÁRIA VIÁRIA ABERTA EQUIPADA P/ 
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W", o que representa uma não-conformidade frente a exigência 
da norma. Favor rever e a verificar a possibilidade de uso de "LUMINÁRIA VIÁRIA FECHADA" em 
substituição ao mencionado item. 
 
R – As luminárias serão aplicadas apenas para manutenção, da mesma forma que são 
fornecidas no contrato atual. Salvador possui mais de 30.000 luminárias com essas 
características e para efeito de manutenção a via não pode sofrer descaracterização, até 
que seja realizada a sua modernização. 
 
 
14. Relativo ao ANEXO 2 – PROPOSTA DE PREÇO, na planilha de Eventos, acreditamos ter 
havido um erro de digitação (o item 21 possui valor igual ao valor do item 20) e assim 
sendosolicitamos que seja revisto o preço unitário do item 21, vez que o valor proposto é 
insuficiente para custear as cascatas de led. 
 
R – Não há erro no valor, o preço está conforme pesquisa de mercado. 
 
15. Relativo aos equipamentos, máquinas e veículos, há divergências entre o Anexo 1 – 
Projeto Básico e o Anexo 2 – Proposta de Preços. No projeto básico é solicitado cestos aéreos 
para alturas de 12 e 15 metros, já na planilha de preços temos cestos aéreos para trabalhos em 
alturas de 13 e 20 metros. 
Solicitamos informar quais tipos de veículos devem ser considerados. 
 



 
 

 

R – Os veículos que devem ser considerados são os constantes no Anexo 2 - Planilha de 
Preços. 
 
16. Relativo aos quadros de medição e quadros de comando e proteção especificados Anexo 
IX do Projeto Básico, as características gerais dos disjuntores estão especificadas em diagramas 
unifilares, porém esses desenhos não estão entre os anexos. 
Favor disponibilizar todos os desenhos e especificações pertinentes para fornecimentos dos 
quadros em questão. Informar também quais as categorias dos quadros de medição e comando e 
proteção. 
Como exemplo, para o Item 37.C da planilha Obras do ANEXO 2 – PROPOSTA DE PREÇO, não 
é informado qual a classe que o quadro deve atender: FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, conforme padrões 
COELBA. 
 
R – Os disjuntores são os mesmos aplicados no mercado, não havendo prejuízos a falta 
dos desenhos, como da mesma forma não há de centenas de componentes referidos no 
Projeto Básico, devendo o interessado possuir conhecimento técnico para construir a 
proposta. Não existe as referidas classes na norma COELBA, as referências FL1, FL2, FL3, 
FL4 e FL5 tratam do mesmo objeto retratado em diversos detalhes respectivamente: Folha 
1, Folha 2, Folha 3, Folha 4 e Folha 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


