
 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

Comissão Permanente de Licitação – COMPEL/Obras 

 
 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 002/2019. 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de conservação e manutenção 

integrada nos mercados comerciais do Município de Camaçari, sendo eles: Centro Comercial de Camaçari, 
Mercado da Nova Vitória, Costa Pinto, Mercado da Gleba E, Mercado de Parafuso, Mercado de Monte Gordo 

e Mercado de Barra de Pojuca (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo).========================= 
 
 
 

 

      UMA PRETENSA  LICITANTE    QUESTIONOU    QUE 
 

14:42 (há 31 minutos)   
  

 

 

Após análise da planilha fornecida em anexo no edital verificamos que: 

 

 

 

1º  Questionamento: 
1. Item 3.5 código 4513 ORSE Restauro – lavagem de superfície com hidro jateamento a uma pressão 

de 1200 TB ..............m²........................70000. A composição do ORSE 4513 tem como unidade “m”. 
Estamos entendendo que houve um equívoco na informação indicação desta composição já que a 
unidade do serviços não condiz com a unidade da planilha, no ORSE o serviço é medido em “m” e na 
planilha ele está em “m²”. Poderia por favor fornecer a composição correta do serviço para que não 
haja confronto com a unidade da planilha? 
 
 

Resposta: 
Diante do questionamento do interessado procedemos pesquisa no banco Orse 
com o intuito de verificar o possível equívoco apontado, entretanto constatamos 
que o posto na planilha orçamentária está em conformidade com o referido banco 
conforme imagem abaixo que mostra a captura de tela da consulta realizada em 
07/03/2019. Portanto, o questionado não procede. 
 

 
 
 
 
 

2º  Questionamento: 
 

 

 

2. Item 8.36 código 475 ORSE Boia elétrica (sensor Control) p/reservatório inferior ou superior Marca 
ANAUGER ou similar (FORNECIMENTO). Após pesquisarmos no ORSE este material encontramos o 
mesmo código com a seguinte descrição:  Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d 
= 100x100x50mm, ref. nº 63, acabamento branco Akros ou similar. Estamos entendendo que houve 
equívoco na indicação deste código pois a descrição do ORSE não bate com a planilha. Poderia por 
favor indicar o código certo?   

      



Resposta: 
Diante do questionamento do interessado procedemos pesquisa no banco Orse 
com o intuito de verificar o possível equívoco apontado, entretanto constatamos 
que o posto na planilha orçamentária está em conformidade com o referido banco 
conforme imagem abaixo que mostra a captura de tela da consulta realizada em 
07/03/2019. Portanto, o questionado não procede. 

 

 
 
 
Camaçari, 07 de março de 2019 
 
Comissão Permanente de Licitação – Compel 
 
Manoel  Alves  Carneiro 
      Presidente exercicio 


