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TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO POR POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. 
 
 
 
Prezada licitante, 
 
Bom dia. 
 
Em atenção ao questionamento abaixo transcrito, esclarece-se que, conforme indicado em edital, a licitação adotará como 
critério de julgamento o menor valor global para o item único, devendo as licitantes, para tanto, ofertar em sua proposta de 
preços tão somente o fator multiplicador “k”, em duas casas decimais. 
 
Para fins de definição dos valore unitários, globais e total (essenciais à formalização da contratação, após o encerramento do 
certame), incumbirá à CPL durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e classificação das propostas, aplicar o 
fator multiplicador “k” das empresas sobre a planilha orçamentária e sobre a planilha cronograma físico-financeiro, 
disponibilizadas às licitantes no sítio eletrônico desta Instituição. A aplicação será linear, para todos os itens e quantidades 
ali indicados, em observância à obrigação imposta pelo decreto estadual nº 9534/2005. 
 
Sendo assim, para que cada licitante possa estabelecer o fator multiplicador “k” que irá ofertar, deverá balizar sua composição 
de custos conforme os itens e quantidades indicados pela Administração para a obra a ser executada, conforme 
pormenorização constante nos documentos acima referidos. 
 
Em complementação a tal análise, as licitantes também deverão considerar que o regime de execução estabelecido (definição 
relativa à contratação, e não à licitação em si)  é de empreitada por preço global, uma vez que os valores unitários, globais e 
finais obtidos pela CPL em sessão (através da aplicação linear do fator “k” ofertado sobre as planilhas) se constituirão na única 
remuneração devida à futura contratada, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegação 
de que alguma parcela do custo foi omitida. 
 
Neste sentido, impende-nos ressaltar o disposto no item 7.2.2 da PARTE II do edital, a saber: 
 

7.2.2. Os itens e quantitativos definidos para a presente licitação são meramente referenciais, sendo de inteira 
responsabilidade da licitante a conferência e análise da adequação dos mesmos, não sendo admitida a arguição futura 
de omissões, enganos, erros ou propostas de ajustes posteriores, considerando que o regime de execução do 
Contrato será na modalidade Empreitada por Preço Global. 
 

7.2.2.1. A ausência de quaisquer insumos ou serviços necessários à execução do objeto, na Planilha Orçamentária 
do valor estimado pela Administração, não exime a licitante de considerá-lo dentro do preço global da proposta, 
devendo a sua proposta ser elaborada levando em consideração que a obra, objeto da licitação, será entregue 
completa, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento em relação ao valor de sua proposta. (...) 

 
Atenciosamente, 

 
Fernanda Valentim 
Presidente da CPL 
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