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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 07: 

Número 
da 

questão 

Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. 

Tendo em vista que o objeto é a elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento e 
considerando que EIA e RIMA não são 
comumente desenvolvidos para as obras de 
saneamento, entendemos que a experiência 
em Elaboração de Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) pode ser comprovada 
através de atestados de atuação na área de 
infraestrutura.  

Está correto o nosso entendimento? 

Não. Será observado o previsto no Edital. 
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2. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. 

 

De acordo com a legislação vigente, poderá 
ser exigida a comprovação da experiência 
tanto da empresa, quanto da equipe em 
“execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da 
licitação”. A elaboração de Planos de 
Saneamento não tem, comumente, objeto de 
licenciamento, e não há na Lei Federal 
11.445/2007 a indicação da necessidade de 
EIA/RIMA.  

Favor esclarecer a exigência de comprovação 
da elaboração de EIA/RIMA para serviços de 
saneamento para os profissionais da equipe 
técnica e para a empresa. 

Os critérios de avaliação dispostos no edital 
(item 2.1 e 2.3 do anexo II) serão utilizados 
para vias de pontuação da proposta técnica. 
Não interferindo nas exigências do art. 30 da 
Lei 8.666/1993 

3. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. 

 

De acordo com a legislação vigente, poderá 
ser exigida a comprovação da experiência 
tanto da empresa, quanto da equipe em 
“execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da 
licitação”.  A elaboração de Planos de 
Saneamento embasada pela Lei Federal 
11.445/2007 não contempla a Elaboração de 
Projeto Técnico Social.  

Os critérios de avaliação dispostos no edital 
(item 2.1 e 2.3 do anexo II) serão utilizados 
para vias de pontuação da proposta técnica. 
Não interferindo nas exigências do art. 30 da 
Lei 8.666/1993 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Especial Mista de Licitação – Decreto nº 29.920, de 05/07/2018. 

 

Página 3 de 6 
 

Favor esclarecer a exigência de comprovação 
da elaboração de Projeto Técnico Social para o 
profissional da equipe técnica Assistente 
Social. 

4. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. 

 

Para a qualificação acadêmica da equipe 
chave sugerida, entendemos que nas funções 
de coordenador e engenheiro, a pontuação 
não deve ser acumulativa, ou seja, 
especialização latu senso deve pontuar 0,10, 
curso de mestrado deve pontuar 0,30, curso de 
doutorado deve pontuar 0,70.  

Está correto o nosso entendimento? 

Será observado o previsto no Edital. 

5. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. 

 

Para a qualificação da equipe chave sugerida, 
entendemos que a comprovação da 
experiência requerida para a função de 
engenheiro pode ser comprovada através de 
atestado de responsabilidade técnica em 
atividades com características semelhantes 
em quantidades, qualidades e prazos. Desta 
forma, a Responsabilidade Técnica pelos 
serviços atribui a experiência requerida para 
os engenheiros da equipe técnica. 

Está correto o nosso entendimento? 

Será observado o previsto no Edital.  

Não ficou claro o motivo do questionamento. 

6. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 

Na referida planilha, constam quatro 
engenheiros na equipe técnica sendo o 
engenheiro 03 denominado como especialista 
na função. Considerando que é exigida a 

Desconsiderar a palavra “especialista” do 
engenheiro 03, ou seja, a função de todos é 
engenheiro. 
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experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. Planilha 
de pontuação (item 2.3). 

 

mesma comprovação de experiência para os 
quatro engenheiros, entendemos que há um 
equívoco e que a função de todos é a de 
“engenheiro”. 

Está correto o nosso entendimento?   

7. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. Planilha 
de pontuação (item 2.3). 

Experiência na função – Coordenador 

“Experiência na função de Coordenação 
de Trabalhos que envolvam mobilização e 
organização social; Estudos e Pesquisas 
que envolvam a elaboração de 
diagnósticos e indicações de políticas 
públicas; e trabalhos Técnicos para 
elaboração de Planos Municipais de: 
Saneamento Básico; de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos; e /ou Estudos de 
Impacto Ambiental  (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) – (mediante 
apresentação de atestados emitidos por 
pessoa jurídica de direito público ou 
privado.” 

Na referida planilha, na função de 
Coordenador, entendemos que não está 
correta a colocação de “e/ou” Estudos de de 
Impacto Ambiental  (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), considerando que, 
para a pontuação máxima, está sendo 
solicitada a comprovação de experiência em 
Planos Municipais de: Saneamento Básico; de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; “e” 
Estudos de Impacto Ambiental  (EIA) e 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 
Considerando ainda que a elaboração de 
Planos de Saneamento não tem, comumente, 
objeto de licenciamento, e não há na Lei 
Federal 11.445/2007 a indicação da 
necessidade de EIA/RIMA, a experiência em 
EIA/RIMA não pode excluir a experiência em 
Planos de Saneamento. 
 
Entendemos que há equívoco na descrição da 
experiência requerida ou equívoco no critério 
de pontuação. 
 

Será observado o previsto no Edital. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Especial Mista de Licitação – Decreto nº 29.920, de 05/07/2018. 

 

Página 5 de 6 
 

 Está correto o nosso entendimento? Caso 
positivo, favor esclarecer. 

8. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 
propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. Planilha 
de pontuação (item 2.3). 

Experiência na função – Engenheiro 

“Experiência na função de 
desenvolvimento de trabalhos de 
elaboração de Planos Municipais de: 
Saneamento Básico; e de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos; e /ou 
Estudos de Impacto Ambiental  (EIA) e 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 

 

Na referida planilha, na função de Engenheiro, 
entendemos que não está correta a colocação 
de “e/ou” Estudo de de Impacto Ambiental  
(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), considerando que, para a pontuação 
máxima, está sendo solicitada a comprovação 
de experiência em Planos Municipais de: 
Saneamento Básico; de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos; “e” Estudo de Impacto 
Ambiental  (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA). Considerando ainda que a 
elaboração de Planos de Saneamento não 
tem, comumente, objeto de licenciamento, e 
não há na Lei Federal 11.445/2007 a indicação 
da necessidade de EIA/RIMA, a experiência em 
EIA/RIMA não pode excluir a experiência em 
Planos de Saneamento. 
 
Entendemos que há equívoco na descrição da 
experiência requerida ou equívoco no critério 
de pontuação. 
 
Está correto o nosso entendimento? Caso 
positivo, favor esclarecer. 

Será observado o previsto no Edital. 

9. Anexo II – Critérios de classificação e 
julgamento das propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do julgamento das 

Na referida planilha, na função de Assistente 
Social, entendemos que não está correta a 
colocação de “e/ou” Projeto Técnico Social, 

Será observado o previsto no Edital. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Especial Mista de Licitação – Decreto nº 29.920, de 05/07/2018. 

 

Página 6 de 6 
 

propostas técnicas”, subitens “2.1 - Da 
experiência da licitante” e “2.3 - 
Qualificação da equipe técnica”. Planilha 
de pontuação (item 2.3). 

Experiência na função – Assistente Social 

“Experiência Profissional na Elaboração 
de Plano de Mobilização Social e/ou 
Projeto Técnico Social, e na Coordenação 
de trabalhos para a promoção de 
audiências públicas.” 

 

considerando que, para a pontuação máxima, 
está sendo solicitada a comprovação de 
experiência em Elaboração de Plano de 
Mobilização “e” Elaboração de Projeto Técnico 
Social “e”  Coordenação de Trabalhos para a 
realização de Audiências Públicas “e”  
Coordenação de Trabalhos que envolvam 
mobilização e organização social. 
 
Entendemos que há equívoco na descrição da 
experiência requerida ou equívoco no critério 
de pontuação. 
 
Está correto o nosso entendimento? Caso 
positivo, favor esclarecer. 

 

Salvador, 02 de abril de 2019. 

 

 


