
ILMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
 
A POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida à Rua Castro Neves, 359, Matatu, nesta Capital, pôr um de seus representantes 
legais, vem com Leis Estaduais 9.433/2005 e 11.619/2009, pelo Decreto Estadual 9.534/2005 e, 
no que estes forem omissos, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, 
com suas alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em 
tempo hábil, opor o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N. º 01, ao certame supracitado 
cujo objeto se destina OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA REGIONAL DE EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, do tipo maior desconto, sob a forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por preço global o fazendo: 
 
 
FATOS: 
 
Item 4. (fl.01/70) do PREÂMBULO do edital tem-se: 
 
“4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: GLOBAL (FATOR K)” (Grifo nosso) 
 
Item 5. (fl.01/70) do PREÂMBULO do edital tem-se: 
 
“5. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” (Grifo nosso) 
 
“A contratação por “preço certo e total” demanda que a qualidade e a quantidade da solução eleita 
sejam passíveis de definição exaustiva. Assim, a partir das informações apresentadas pela 
Administração, os interessados detêm condições de apresentar remuneração condizente com as 
obrigações que serão efetivamente assumidas com a celebração do futuro ajuste.”  
 
Fonte: https://www.zenite.blog.br/empreitadas-por-preco-unitario-e-por-preco-global-
quando-adotar-regime-de-execucao-misto/ 

Subitem 5.1 (fl.5/70) da PARTE II – PROPOSTA DE PREÇOS - SEÇÃO I – DO ENVELOPE DE 
PROPOSTA DE PREÇOS do edital tem-se: 

“5.1. Cada licitante deverá apresentar apenas um único fator multiplicador “K”, o qual incidirá 
linearmente sobre todos os itens e valores (unitários e totais) que compõem as planilhas de 
preços relacionadas a esta licitação, quais sejam os documentos “Planilha Orçamentária” e 
“Cronograma Físico-financeiro” – itens “f.1” e “f.2” do ANEXO IV a este edital.” (Grifo nosso) 

PERGUNTAMOS: 

Desprezar a informação do regime de execução ser empreitada por preço global, uma vez que o 
critério de julgamento fator k age como se fosse por preço unitário? 
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SOLICITAMOS O ENVIO DE MENSAGEM ACUSANDO O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL, ao 
mesmo tempo em que agradecemos sua atenção e presteza no atendimento a esta solicitação, 
informando que, em casos de dúvidas, estamos à disposição para esclarecer. 
  
Atte. 
  

 
 
 
 


