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ASS.: PROCESSO LICITATORIO N. °003.0.1786/2017- CONCORRÊNCIA N°01/2017 

REF.: CC229/2017 

ILUSTRISSIMO PRESIDENTE, DA COMISSÃO PERMANENTE, DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COM REFERÊNCIA AO PROCESSO LICITATORIO N° 

003.0.1786/2017 - PROMOVIDO SOB A MODALIDADE DE 

CONCORRÊNCIA N°01/2017.  

POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA., pessoa juridica de direito privado, 

estabelecida à Rua Castro Neves, 359, Matatu, nesta Capital, pôr um de seus representantes legais com 

Fundamento na Lei Estadual n°9.433/2005, Art 50, Inc.1 .Lei Estadual n°11.619/2009 e Lei Complementar 

n° 123/2006, e no que estes forem omissos, pela Lei Federal n°8.666/93, com suas alterações. bem como 

pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vem em tempo hábil, perante V. Exa., interpor a 

presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do presente certame, tudo conforme adiante segue, rogando, desde 

já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso V. Exa., não se convença 

das razões abaixo formuladas. 

I — DOS FATOS SUBJACENTES 

Essa entidade licitante, com o intuito de convocar todos os interessados em contratar com a 

essa Instituição Pública, publicou o edital que ora se impugna para que fosse dado conhecimento a todos 

das exigências e condições de participação no certame em referência. 

O objeto ora licitado para futura contratação trata-se do seguinte: 
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"OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR a 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA-BA, CONFORME EDITAL" 

A ora impugnante é empresa que atua no ramo dos serviços que se deseja contratar há 

muitos anos, possuindo grande experiência, conhecimento e tradição nos serviços objeto da licitação em 

epígrafe. Por isso, tem profundo conhecimento nos percalços e soluções que surgem hodiernamente na 

execução dos mesmos. 

A Lei de Licitações, em seu art. 3°, caput, previu que a finalidade do certame é possibilitar 

Administração Pública a escolha da proposta que lhe for mais vantajosa. Já o § 1° do mesmo artigo, 

determinou a proibição aos agentes públicos de admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo ou qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato. 

A empreitada por preço global é cabível quando o objetivo versar sobre a "execução da obra 

ou do serviço por preço certo e total". Para tanto é preciso que a solução seja passível de definição integral 

em seus aspectos qualitativos e quantitativos, sendo viável ao interessado identificar previamente a 

remuneração equivalente para a execução do futuro ajuste. Reforça essa assertiva o disposto no art. 47, 

segundo o qual, nessas licitações, "a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, 

todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de 

preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação". Portanto, o regime de empreitada por 

preço global pode ser adotado quando a solução pretendida pela Administração detém alta margem de 

certeza a respeito dos seus aspectos qualitativos e quantitativos. (Nota elaborada por Manuela Martins de 

Mello, integrante da Equipe Técnica Zênite.) (Grifo Nosso) 

II - A ILEGALIDADE EXIGIDA NO CERTAME 

Subitens 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.10, (fl. 06/68) e subitem 18.2.12 do edital, (fl. 07/98) ditemos: 

"18.2.7 O fator multiplicador "K" apresentado será único e incidirá linearmente sobre toda 

Planilha Orçamentária do valor estimado pela Administração; " 	 gass% 
»ffi)  2,c0,0*.pà 
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18.2.6 Os itens e quantitativos da Planilha Orçamentária (Anexo IV-PARTE "A") do valor 

estimado pela Administração são meramente referenciais, sendo de inteira responsabilidade 

da licitante a conferência dos itens e quantitativos não lhe sendo admitida a arguição de 

omissões, enganos, erros ou propostas de ajustes futuros; "(Grifo nosso) 

"18.2.10 Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o menor "K", 

atendendo assim, ao critério de menor preço fazendo-se a classificação das demais em ordem 

crescente do valor do multiplicador proposto; "(Grifo nosso) 

"18.2.12 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e 

seus anexos ou que propuserem o multiplicador "K" superior ao estabelecido no mesmo, assim 

como aqueles em que o referido multiplicador não sela único para todos os valores propostos, 

ou que sejam inexequiveis, conforme art. 97 da Lei n°9.433/05; "(Grifo nosso) 

Então estamos diante de algo impossível — o multiplicador uk" é definido diante das quantidades 

e preços apresentados, não reconhecendo a forma de alteramos quantidades e seguirmos com essa regra. Ao 

alteramos qualquer quantidade a planilha passa a ter novo valor, que poderá inclusive superar o valor do Órgão, 

hipótese de seguir os preços do órgão e ter novas quantidades superiores ao licitado. Isso resultaria em não 

atendimento ao item 18.2.12 exposto. Em caso de ter quantidade reduzida em algum item e sem alterar preço 
— 

do órgão teríamos um valor menor no global da planilha que implicaria numa situação IREEAL, FALSA, ou seja, 

seriamos induzidos a propor um valor "k" menor sem ser essa a realidade para os preços. Poderíamos julgar 

também com base no escrito no item 18.2.7 que o fator '"k" é resultante da planilha apresentada pelo órgão. 

então poderemos ter uma situação ilusita.da:..concluir um fator "k" menor que o órgão. atendendo assim aos .....__. 	 _ 
itens 18.2.12 e ter preço final superior aos demais concorrentes ou ate superior ao órgão caso tenhamos 

„_... 
q u an fid_ade,s-su perlo res 

Face a estas divergências, presumimos que diante do exposto as licitantes não poderão 

atender ao item 18.2.7 do edital e alterar as quantidades da planilha de acordo ao previsto no item supracitado. 

Alegamos ser incabivel a obrigatoriedade destas exigências, especialmente para a modalidade licitatória em 

questão. Na oportunidade, informamos conforme Decreto n°4.832 de 07 de novembro de 1995 da Bahia, o "K" 
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multiplicador máximo admitido é de 1,10. 
....___. 
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REA/BA 2000310 
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III — PEDIDO 

Por tudo que ficou aqui exposto, é a presente para requerer que Vossa Senhoria, dentro da 

esfera de responsabilidade e da competência administrativa discricionária que possui, que receba a presente 

IMPUGNAÇÃO e lhe dê provimento, ou a submeta a autoridade superior competente para o mesmo fim, 

com a anulação do edital, ou, alternativamente, a retificação das supostas irregularidades apontadas, a o 

regime de execução da licitação de ser preço global e considerar o regime de execução da licitação de preço 

unitário, e a consequente dilação do prazo, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme art. 21, da 

Lei no 8666/93. 

Nestes Termos, 

Pede e espera Deferimento. 

Salvador/BA, 18 de setembro de 2017. 

Atenciosamente, 
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