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LICITAÇÃO Nº 003/2019 – SEINFRA 
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SEINFRA Nº 001/2019 

 
PROCESSO Nº PR-SEINFRA 842/2018 TIPO DE LICITAÇÃO: 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 sugestões para Contrato de Programa com a EMBASA, em 
conformidade com o Projeto Básico e seus anexos 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

“Sobre a Concorrência supracitada, com vistas ao fornecimento dos seguintes serviços: 

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) gostaria de solicitar alguns esclarecimentos. 

  No Anexo II item 2.1 – Experiência do Licitante solicita atestado, que comprove experiência em 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em município com mais de 200.000 

habitantes até 500.000 habitantes.  

 Entendemos que um atestado com sua respectiva CAT que contempla planos regionais, cuja 

população somada supera 500.000 habitantes cumpre com as exigências do item supracitado. 

Nosso entendimento está correto?  

 Entendemos que Plano Municipal de Saneamento básico contemplado Sistema de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário realizado para Companhias Estaduais de 

Saneamento, cuja população tem mais de 500.000 habitantes, também cumpre a exigência 

mencionada. Nosso Entendimento está correto?” 

RESPOSTA: 

A Comissão Técnica de Apoio à Licitação, para efeito do presente certame, considera que 

atestados que contemplem planos regionais cumprem as exigências do edital, desde que cada 

atestado atenda ao limite mínimo de 200.000 habitantes, e que planos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário elaborados para companhias estaduais de saneamento também 

cumprem as exigências. 

Salvador, 15 de março de 2019. 

RETIFICAÇÃO: 
 

A Comissão Especial Mista de Licitação em conjunto com a Comissão Técnica de Apoio à 

Licitação, retificam a reposta ao questionamento apresentado, indicando aos interessados que 
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desconsiderem a resposta anterior, publicada em 15 de março de 2019. Nesse sentido, 

apresentamos a seguir a resposta que prevalecerá: 

 

RESPOSTA (RETIFICADA): 

A Comissão Especial Mista de Licitação em conjunto com a Comissão Técnica de Apoio à 

Licitação, para efeito do presente certame, consideram que atestados que contemplem planos 

regionais, estaduais e intermunicipais, não cumprem as exigências do edital, devendo prevalecer 

o quanto fixado no Edital e seus anexos, e que planos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário elaborados para companhias estaduais de saneamento cumprem as exigências, desde 

que acompanhados de atestados de Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e Plano de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

Salvador, 28 de março de 2019. 

 

 

 

 


