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CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO-SE 

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

Esclarecimento nº. 06 – recebido em 05/03/2014 – SATIVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 

00.148.237/0001-14. 

 

Seguem abaixo as respostas aos esclarecimentos solicitados. As respostas foram emitidas 

pelo Engenheiro Eletricista Flávio Augusto Santos de Goes, CREA 11804, enviadas pela 

Divisão de Projetos / Departamento de Obras e Fiscalização da UFS, e se encontram 

anexadas ao processo licitatório. 

=>  Na planilha deste edital no item 03.02.005, lê-se: “luminária em corpo de aço c/ pintura 

eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor de vidro temperado, inclusive poste de 
4m, ref.  EX08-S1E40T4 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator”. 

Solicitamos esclarecimento pois, diferentemente dos outros itens de luminárias, este não 

indica quantas pétalas serão usadas e o tipo de lâmpada a ser utilizada. Além disso, 

a altura do poste (4m) não é compatível com a indicação nas legendas do projeto. 

Solicitamos esclarecimento também se está correta a quantidade desse item em planilha. 

Não conseguimos achar a referência indicada no fabricante. 

 

RESPOSTA: “Referente às pétalas, as mesmas serão de quatro pétalas; o tipo de 

lâmpada é a de vapor de sódio de 250w/220v para os postes de quatro metros. Sobre 

o poste, o mesmo será de 4 metros. Referente à quantidade do ‘item’, o mesmo foi 

elaborado contando a multiplicação de quatro pétalas. Da especificação da 

luminária, pode ser utilizada a DP-2306 da Luminária Projeto ou Equivalente 

Técnico”. 

  
Com base nos projetos recebidos, onde serão utilizados os cabos de cobre flexível isolado, 
seção 6mm², 450/ 750v / 70°C, listados em planilha de preços?? 
 
RESPOSTA: “Referente aos cabos de 6,0 mm² de 750v, estes serão para alimentação 
das luminárias a partir da caixa próxima ao poste”. 

 
Antonia Emmanuela Valentins 
Presidente da CPCFJL 
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