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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 08: 

 

“Com base nos questionamentos que foram respondidos hoje, seguem algumas dúvidas:  
 
Inicialmente é preciso lembrar que o Brasil é composto por 5.570 municípios, dos quais 46 
possuem uma população acima de 500 mil habitantes e 107 possuem uma população de 200 a 
500 mil habitantes. E não necessariamente esses 153 municípios possuem Planos de Saneamento 
e/ou Resíduos elaborados, uma vez que o Saneamento no Brasil ainda se arrasta.  
 
Portanto, restringir a participação apenas para as empresas que tenham elaborado Planos de 
Saneamento e Resíduos a nível municipal, fere o princípio balizador da Lei de Licitação, a 
Isonomia e Impessoalidade.  
 
Além de que essa comissão exige que a empresa tenha feito 4 planos de saneamento e 4 planos 

de resíduos para municípios acima de 500 mil. Em uma breve pesquisa no site do governo é 

possível obter os seguintes dados. 
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Apenas 27 municípios acima de 500 mil habitantes possuem Planos de Saneamento e Plano de 
Resíduos elaborados. Como é possível estabelecer o princípio da ampla concorrência com 
tamanha restrição? 
 
Se a comissão julga imprescindível a comprovação da elaboração de Planos MUNICIPAIS de 
Saneamento, que essa exigência seja feita sem quantitativos de população, uma vez que, quem 
elabora Plano para uma população de 100 mil usa a mesma legislação para quem elabora para 
1 milhão. Pode ate continuar solicitando 8 atestados para Saneamento e 8 Atestados para 
resíduos, desde que eles não tenham uma população específica. 
 
Além de que o escopo do trabalho abrange outras questões importantes de Sistema de 
Informação e Geoprocessamento e nenhum atestado dessa natureza foi solicitado. A grade de 
atestados e profissionais não está condizente com o trabalho que será elaborado. 
 
Assim, solicitamos que os Planos Estaduais, Regionais e Intermunicipais, sejam aceitos de 
maneira a manter o principio da Isonomia e da Impessoalidade.” 
 

RESPOSTA: 

Será observado o previsto no Edital. O Edital prevê Plano Municipal. 


