
   
 

 

 

Feira de Santana, 06 de agosto de 2019. 

 

Da: Comissão Permanente de Licitação 

Aos licitantes, 

 

Prezado (s) Senhor (es), 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à Licitação 171-2019 CP 039-

2019, objetivando a Serviço nas instalações elétricas da biblioteca Municipal Arnold 

Silva, com fornecimento de materiais, obedecendo ao projeto para execução em 03 

(três) meses, conforme resposta fornecida pela SEPLAN, informamos que: 

 

PERGUNTAS 1 e 2: 

 

Solicitamos esclarecimentos no tancante aos itens 8.4.4 letra e) QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA e quanto aos valores dos cabos de referência apresentados em planilha 

conforme abaixo: 

 

1°) Da qualificação técnica, sou engenheiro eletricista e conforme o item 6. do edital 

trata-se de execução de serviços de instalação elétrica, mas pelo item e letra mencionado 

a cima está se exigindo como qualificação forro de gesso acartonado. Desta forma para 

a participar desta licitação termos que ter em nosso quadro um engenheiro civil ou 

arquiteto, para se prestar um serviço de instalações elétricas; 

 

2°) Dos valores dos cabos elétricos, todos os cabos cabos elétricos de baixa tensão estão 

com os seus preços de referência muito abaixo da planilha do ORSE com referência de 

Maio/2019, visto abaixo: 

 

valor de planilha de referência        -          valores do ORSE - Maio/2019; 

Do item 5.8 a 5.12    R$5,20/m        -            R$8,97/m; 

Do item 5.18 a 5.21  R$86,76/m      -           R$98,76/m; 

Do item 5.22 a 5.27  R$3,29/m        -           R$5,00/m; 

Do item 5.37 a 5.40  R$2,37/m        -           R$5,64/m (NESSE CABO CASO EM 

ESPECIAL É AINDA PIOR PORQUE O CABO DE 4,00mm ESTÁ MAIS 

BARATO QUE O DE 2,5mm ISSO É IMPOSSÍVEL); 

 

Assim como do item 5.46 a 5.50, todos os preços de cabos com a exceção dos cabos 

blindados (que não foram verificados) todos os demais estão muito abaixo dos valores 

disponibilizados no sistema do ORSE com referência a Maio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

RESPOSTAS 1 e 2:  

1) Os serviços, contratados na planilha são de construção civil e instalações 

elétricas. 

2) São os preços praticados por cada Prefeitura 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 

Presidente da CPL 


