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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO POR CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
 
 
 
Prezada licitante, 
 
Boa tarde. 
 
Em atenção ao questionamento formulado, encaminham-se os esclarecimentos necessários conforme a manifestação da 
área técnica em arquivo anexo. 
 
Posto isto, impende-nos esclarecer que, conforme entendimento das áreas técnica e jurídica deste MPBA, e em atenção aos 
itens 7.1.3 e 7.2.2.1 do edital de licitação (abaixo transcritos), para fins de definição da proposta de preços a ser ofertada, em 
caso de divergência (como o caso em tela), as licitantes deverão considerar as especificações contidas em projeto. 
 

7.1.3 Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto básico, tais como 
projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro e orçamento, prevalecerão as especificações contidas em 
projeto.  
(...) 
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 

 

 

  

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Coordenação de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia - 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104 – Centro Administrativo da 
Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004. Telefax nº (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 2 de 3 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

 

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Coordenação de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia - 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104 – Centro Administrativo da 
Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004. Telefax nº (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 3 de 3 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

 

mailto:licitacao@mpba.mp.br

