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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 09: 

“O edital pede um Assistente Social que será o profissional responsável pela execução dos 

produtos inerente às ações sociais, que tenha especialização em Projeto Social. 

Pergunta-se: Qual a justificativa para a especialização em Projeto Social? Uma vez que as 

atividades que serão realizadas são voltadas para mobilização social e processo participativo, o 

que qualifica as atividades desenvolvidas como elaboração de planos setoriais. Não faz sentindo 

restringir a especialização do profissional em projeto social, uma vez que temos outras 

especializações que demonstram muito mais a capacidade do profissional nas atividades a serem 

elaboradas. 

Pergunta-se: Entendemos que os Sociólogos atendem plenamente a exigência do edital. E que a 

formação em Sociologia, comunicação social e assistente social, são formações que atendem ao 

exigido no edital. Nosso entendimento está correto? 

O edital pede ainda 05 engenheiros (1 coordenador e 4 profissionais), todos tendo que 

comprovar experiência em Plano de Saneamento, Plano de Resíduos e Elaboração de estudos de 

impactos. 

Pergunta-se: Porque considerar 05 profissionais com experiências nas mesmas áreas, sendo que 

o trabalho a ser desenvolvido engloba produtos que precisam de outras formações para serem 

realizados. Como por exemplo a parte de geoprocessamento, que é um ponto importante do 

trabalho, mas na equipe não pede nenhum profissional com essa experiência, o que acontece 

também com a parte pesada do Levantamento Topográfico/Cadastro. Assim conclui-se que a 

equipe proposta está discrepante dos produtos a serem entregues.” 

 

RESPOSTA: 

I - A especialização em Projeto Social busca identificar o profissional mais bem qualificado para 

desempenhar as funções de planejamento e execução das ações previstas. Tal critério servirá 

para vias de pontuação da proposta técnica. 
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II - Será observado o previsto no Edital. É necessário um Assistente Social devidamente 

habilitado. 

 

III - Não há restrições para formação de equipes complementares conforme juízo da contratada. 

Nem há restrições para a contratação de engenheiros com especializações e experiências nas 

áreas específicas do Saneamento Básico. 

 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

 

 


