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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nr. 003/2019  

– R e e d i ç ã o 
 
Objeto é: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e 

revitalização de obras em praças e equipamentos públicos no Município de Camaçari 
(lote I – Sede /  lote II – Sede e Lote III – Orla) - (conforme projeto e demais peças que 

compõem o Edital) 
 

UMA   PRETENSA  LICITANTE   QUESTIONOU  QUE: 

Referente à licitação acima discriminada solicitamos os seguintes questionamentos: 

  
Em estudo realizado, percebemos que as planilhas dos lotes 1, 2 e 3 possuem um quantitativo demasiado de 
composições do ORSE, com aproximadamente 35,7 % do total de itens. 
 
Como é de conhecimento público, o ORSE retrata a realidade do estado de Sergipe. 
 
A diferença de custo entre os estados da Bahia e de Sergipe é bastante significativa, principalmente para os 
valores de mão de obra e dos encargos complementares.  
Esta diferença pode ser vista na própria planilha, pois ao elaborar o custo da CPU – 170, o órgão apontou o 
valor de R$ 22,87 por hora do carpinteiro e R$ 15,91 para o servente, o que pode ser verificado na imagem 
abaixo. 

  
12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit 
Total 

Composição CPU - 170 Próprio Fornecimento e assentamento de peça de 
eucalipto tratado d = 0,11 a 0,13m - REF. 
ORSE: 11115 

m        1,0000 40,22 40,22 

Composição 
Auxiliar 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H        0,6000 22,87 13,72 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H        0,4000 15,91 6,36 

Insumo 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 

KG        0,3000 10,05 3,01 

Insumo 4113 ORSE Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm m        1,0000 17,13 17,13 

        LS =>                -
     

MO 
com 

LS => 

14,43 

          Valor com BDI 

=> 
48,40 

  
Para elucidar a diferença de custo entre os dois estados, buscamos no sistema ORSE a composição 11115  e 
extraímos os valores relacionados na mão de obra, conforme segue: 

  
O custo total para uma hora de Carpinteiro, pode ser encontrado pelo somatório R$ 13,76 (mão de obra com 
encargos sociais) e R$ 2,83 (encargos complementares – carpinteiro) = R$ 16,59 
  
O custo total para uma hora de Servente, pode ser encontrado pelo somatório R$ 9,75 (mão de obra com 
encargos sociais) e R$ 2,89 (encargos complementares – carpinteiro) = R$ 12,64 

   
Se dividirmos os valores de custo no estado da Bahia pelo valor de custo do estado de Sergipe encontramos 
diferenças significativas, evidenciadas na tabela abaixo. 

  

  Bahia Sergipe Dif. Percentual 

Carpinteiro 22,87 16,59 37,85% 

Servente 15,91 12,64 25,87% 

  



             
Os fatos acima provam que o orçamento que baseou o custo deste certame está comprometido, pois mais de 
35% dos itens das planilhas estão provisionados para a realidade do estado de Sergipe e os serviços serão 
realizados no Estado da Bahia. 
  
Diante do que está acima relatado, pedimos revisão das planilhas  para que o custo seja adequado a realidade 
do local onde serão executados os serviços. 

RESPOSTAS: 

Muito embora o percentual de composições ORSE corresponda a 35,67% do total de composições, como 

apontado no questionamento, quando se faz uma análise qualitativa, observa-se que as composições ORSE 

compreendem a um percentual de 28,66% do valor global da obra. 

Entretanto, ao fazer uma análise das composições ORSE utilizadas no orçamento, verifica-se que apenas 

5,58% do valor das composições ORSE refere-se à mão-de-obra. 

Desta forma, durante a confecção do orçamento supracitado, a SEINFRA optou por utilizar os serviços da base 
ORSE, por entender do cumprimento com os preceitos legais e atendimento ao princípio constitucional da 
economicidade, não extrapolando os preços de mercado. 

Além disto, em análise foi apurado que os equipamentos e insumos utilizados nestas composições estavam 

com preços dentro do intervalo praticado na região metropolitana de Camaçari-Ba. 

Com base nos fatos acima expostos, consideramos IMPROCEDENTES os questionamentos apresentados. 

 

Atenciosamente, 

Comissão  Permanente  de Licitação – Compel  

          Manoel  Alves  Carneiro  
           Pres.  Em  Exercicio 


