
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DO EDITAL  
 

Brasil. A Prefeitura Municipal de Salvador, capital do Estado da Bahia, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA), representada pela 

Comissão Especial Mista de Licitação (CEML), constituída pelo Decreto Municipal nº 29.920, 

de 05 de julho de 2018, com base na Lei federal 8.666/1993 e na Lei municipal nº 4.484/1992, 

esta, no que couber, torna público para conhecimento dos interessados, a retomada do 

procedimento licitatório e a alteração do Edital, da seguinte licitação: 

 

LICITAÇÃO: nº 003/2019 - SEINFRA 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL n.º 001/2019 - SEINFRA – Processo 

Administrativo nº 842/2018-SEINFRA. 

 

TIPO: Técnica e Preço. 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de 

consultoria/assessoria para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado  

do Município de Salvador (PMSBI), visando a subsidiar a Prefeitura Municipal na 

implementação da gestão e operação de ações de melhorias dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais, bem como elaboração da minuta de Lei específica para 

implementação da Política Municipal de Saneamento Básico, inclusive proposição de 

alterações para minuta de um eventual Contrato de Programa com a EMBASA, bem como 

minutar possível Edital de Chamamento Público, conforme Medida Provisória n° 868/2018 ou 

marco regulatório que estiver vigendo, em conformidade com o Projeto Básico. 

 

As alterações no Edital e em seus Anexos encontram-se estabelecidas na versão do Edital 

datada de 23/05/2019. 

 

Nos termos do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, ficam alteradas as datas para entrega 

dos envelopes e abertura dos de Habilitação, conforme segue: 

 

Data e hora para entrega e abertura dos envelopes: 16 de julho de 2019, às 10:00 horas 

(horário oficial de Salvador/BA – Brasil). 

 

Local: Auditório da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, localizado à Rua das Vassouras, 

nº 01 - Centro, Salvador/BA, 7º andar. 

 

O Edital da Licitação com as devidas alterações encontra-se à disposição dos interessados nos 

endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras Públicas – SEINFRA – localizado à Av. Vale dos Barris, nº 125, Barris, 

Salvador/BA, no horário de 09h às 11:30h e das 13h30 às 16h30. Telefone de contato +55 (71) 

3202-4636 e/ou +55 (71) 3202-4644. 

 

Salvador, 23 de maio de 2019. 

 

LUIS AUGUSTO ROBLÊDO PINTO 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 


