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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. 07 – recebido em 06/03/2014 – 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. 

1.       O item 03.02.007 indica o uso de um “Projetor fech, em alum. Fundido, com 
aletas, refletor em alum. Refletal, liso anod, lente em cristal temp, suporte fixação em 
chapa de aço galv. c/ soquete E-40, na cor cinza martelado, da REEME, ref. MA-326 
ou similar, incl. Lâmp. Vapor met. 400W.” 

Não encontramos uso deste item nos projetos enviados por esta Comissão. 
 
RESPOSTA: “Anexo o projeto da Quadra Poliesportiva, onde estão localizados os refletores 
questionados”. 
  
2.       O Item 03.03.003 “Quadros de distribuição de embutor, com barramento, em 
chapa de aço para até 50 disjuntores. 800 x 600 x 200 cm, exclusive disjuntores” 
apresenta preço inferior ao item 03.03.002 “Quadros de distribuição de embutor, com 
barramento, em chapa de aço para 34 disjuntores 700x400x120mm”. 

Ao nosso ver Isso é incoerente, visto que o quadro de distribuição de 50 disjuntores tem 
custo maior que o quadro de distribuição de 34 disjuntores, qual o procedimento para este 
item? 
 
RESPOSTA: “ Os preços da planilha foram da base (ORSE) utilizados em órgãos federais e 
estaduais. Ver códigos 07367 e 00494 /ORSE”. 
  
3.       O item 03.03.019 “Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m.” 
apresenta preço inferior ao item 03.03.018 “Eletroduto em ferro galvanizado pesado 
sem costura 3" x 3m.” 

Ao nosso ver  Isso é incoerente, visto que o eletroduto de 4” custa mais que o eletroduto 
de 3”. , qual o procedimento para este item? 
 
RESPOSTA: “ Os preços da planilha foram da base (ORSE) utilizados em órgãos federais e 
estaduais. Ver códigos 8022 e 9510 /ORSE”. 
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4.       Solicitamos também esclarecimento sobre itens do Memorial Descritivo, pois 
trata de alguns serviços também não identificados em projetos e em planilha 
encaminhadas por esta Comissão: 
  

Item “03. DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE”, pois não 
há indicação em projeto e em planilha sobre interruptores, tomadas e alimentação de 
sistema de ar condicionado, 
item “7.1 DESCRIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS”, que indica que haverá instalação de 
tomadas e interruptores; 
Item “7.2 PARTICULARIDADES”, que indica a utilização de lâmpadas de 32W, 15W e 20W e 
módulos de tomadas e interruptores. 
Item “7.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS” , que indica a instalação 
de caixas de pasagem fixadas com parafusos de fenda e buchas e não identificamos 
projeto enviado por esta Comissão, contendo caixas de passagem que justifiquem esse 
tipo de fixação; 
Item “7.4 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, que indica fornecimento 
e/ou instalação de cabos de alimentação e caixas de passagem  e espelho para tomadas e 
interruptores, lâmpadas fluorescentes de 32W, eletrodutos sanfonados embutidos, 
 
RESPOSTA: “Estes ‘itens” não serão considerados, só os que compõem iluminação pública  
e a quadra poliesportiva. Segue projeto da Quadra Poliesportiva”. 
  
Antonia Emmanuela Valentins 
Presidente da CPCFJL 

 
 

 

 


