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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 10: 

“QUESTIONAMENTO I: 

Considerando que no Capítulo 5, página 47, o Anexo I – Projeto Básico, descreve 

que o PMSBI de Salvador deve abranger todo o território do município, 

inclusive ocupações irregulares, assentamentos, comunidades tradicionais, 

entre outras que existam no município, e contemplar o conjunto de serviços de 

infraestruturas e instalações operacionais dos quatro componentes do 

saneamento básico, .... 

Considerando também o Capítulo 6.05 Produto E: Sistema Cadastral e 

Caracterização do Município, 6.05.01 MDT/MDS/Bases para Cadastros, que no 

final da página 79, cita o Anexo I – Projeto Básico, que “O projeto prevê o 

Cadastro de 20km de Macrodrenagem e o Levantamento Topográfico Cadastral 

de 1.888,53 km de ruas situadas em áreas críticas, ou seja, ruas situadas em 

áreas inundáveis e em áreas de esgotamentos sanitários irregulares, com o 

fornecimento em planta baixa, perfil longitudinal detalhado e informações 

precisas sobre:” 

• “Tipo de Pavimentação e Meios-Fios”; 

• “Rede de Água Potável e Caixas Registros”; 

• “Rede de Esgoto Sanitário e Poços de Visita”; 

• “Rede de Gás da Bahiagás, inclusive T9 e Estações”; 

• “Rede de Iluminação Aéreas e/ou Subterrâneas”; 

• “Rede de Drenagem Pluvial, inclusive Caixas de Sarjeta, Poços de Visita 

e identificação de possíveis obstruções”; 

• “Informar situação de pavimentação e drenagem de todas as ruas e 

avenidas da cidade”. 

PERGUNTA-SE: 
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1) O Produto E: Sistema Cadastral e Caracterização do Município, é previsto 

somente no PERÍMETRO URBANO ou engloba também a área rural, ou 

seja, deve abranger todo o município? 

2) Se abranger todo o município, engloba, além das ruas do perímetro 

urbano, sede municipal, as vilas e demais formações e agrupamentos do 

interior do município, as Estradas Municipais, Estradas Estaduais e 

Estradas Federais na área do município de Salvador? 

3) A Prefeitura Municipal de Salvador possui um cadastro da infraestrutura 

existente – ruas e estradas municipais, estaduais e federais; rede de água 

potável, de esgoto sanitário, de gás, iluminação aérea e subterrânea, 

drenagem pluvial, que poderão ser disponibilizadas à empresa a ser 

contratada para a elaboração do PMSBI de Salvador? 

QUESTIONAMENTO II: 

Considerando o item 8.1.1. do Edital, descreve sobre a “Apresentação da 

proposta contendo informações relativas a capacidade da licitante, 

compreendendo os seguintes quesitos: a Qualidade Técnica da proposta por 

meio da apresentação de um Plano de Trabalho; 

Considerando o Anexo II – Critérios de Classificação e Julgamento das 

Propostas Técnicas e de Preços, descreve no Capítulo 2 – Do Julgamento das 

Propostas Técnicas, que “A Nota Técnica (NTc) compreende a soma da 

pontuação atribuída aos atestados que demonstrem a capacitação e a 

experiência dos proponentes (Experiência da Licitante); a qualidade técnica da 

proposta, compreendendo os aspectos de metodologia de gerenciamento, 

monitoramento, estrutura funcional e controle social; 

Considerando que o Capítulo 2 – Do Julgamento das Propostas Técnicas, item 

2.2 – Qualidade Técnica da Proposta (Nqt), na tabela que descreve os critérios 

e distribuição das notas, no item 1. Metodologia de Gerenciamento, subitem “d” 

Apresentação dos Resultados (Planilhas e mapas, etc); 

Considerando que o Capítulo 2 – Do Julgamento das Propostas Técnicas, item 

2.2 – Qualidade Técnica da Proposta (Nqt), relaciona na tabela que descreve os 

critérios e distribuição das notas, no item 2 – Monitoramento, subitem “b” 

Relatório de Desempenho;  

PERGUNTA-SE: 

4) A Qualidade Técnica da Proposta (Nqt) prevista no item 1. Metodologia 

de Gerenciamento, o conteúdo do subitem “d”, Apresentação dos 

Resultados (Planilhas e mapas, etc), refere-se a que conteúdo do item 1, 

visto que esta Proponente entende que tais apresentações devam ser 

consideradas no subitem “a” - Identificação, Descrição e Metodologia das 

Atividades? 
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5) A proponente deverá propor um Relatório de Desempenho de suas 

atividades, mensalmente, descrevendo o que efetuou no período e como 

o apresentará à Contratante ou trata-se do desempenho do PMSBI?   

 

QUESTIONAMENTO III: 

Considerando o Anexo II do Edital, sobre a “Qualidade Técnica da Proposta 

(Nqt). A qualidade técnica da proposta será avaliada através do Plano de 

Trabalho para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Integrado. Cada proposta terá a Nota de Qualidade Técnica (Nqt), sendo 

atribuída nota 0 (zero) a 10 (dez) às propostas de Plano de Trabalho 

apresentadas, observadas os seguintes critérios e distribuição de notas; 

1. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO 

a. Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades. 1,00 

b. Organização, Implantação, Operação do Sistema de Informação. 1,00 

c. Planejamento, Programação e Controle dos Indicadores. 1,00 

d. Apresentação dos Resultados (Planilhas e mapas, etc.). 1,00 

2. MONITORAMENTO  

a. Cronograma Físico Financeiro. 1,00 

b. Relatório de Desempenho. 1,00 

3. ESTRUTURA FUNCIONAL 

a. Organograma Funcional e Atribuições de Funções. 1,00 

b. Plano de Mobilização da Infraestrutura Operacional (mão-de-obra, 

equipamentos, acessórios, sistemas e software, etc.). 1,00 

 

PERGUNTA-SE: 

1) Quais os critérios que essa comissão adotará para a Pontuação de 1,0 

em cada item acima? Por exemplo para o item a) cronograma físico 

financeiro, apresentou qualquer cronograma será pontuado 1,0 ou será 

feito uma análise de adequabilidade desse documento? 

2) Existe pontuação parcial para esses itens? 

3) Existe limite de páginas para Qualidade Técnica da Proposta (Nqt)? 

4) Existe formatação específica: A4, tamanho 12, parágrafo x para a 

Qualidade Técnica da Proposta (Nqt)? 
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QUESTIONAMENTO IV: 

Considerando o Anexo II do Edital, sobre a “2.3 – Qualificação da Equipe Técnica 

(Nqet)”, em específico para o Coordenador Geral 

 

PERGUNTA-SE: 

1) Para os Atestados de “Estudos e Pesquisas que envolvam a 

elaboração de diagnósticos e indicações de políticas públicas.” 

Entendemos que atestados de elaboração de Planos Diretores atendem 

ao solicitado, está correto? 

2) Para os Atestados de “Estudos e Pesquisas que envolvam a 

elaboração de diagnósticos e indicações de políticas públicas.” 

Entendemos que os próprios atestados de elaboração de Plano Municipal 

de Saneamento Básico, elaborados de acordo com a Lei 114445/2007, 

atendem ao solicitado, está correto? 

 

QUESTIONAMENTO V: 

Considerando o Anexo II do Edital, sobre a “2.1 – Da Experiência da Licitante” e 

sobre a “2.3 – Qualificação da Equipe Técnica (Nqet)”,  

 

PERGUNTA-SE: 

1) Entendemos que somente serão aceitos atestados técnicos e as suas 

respectivas CAT de Elaboração de Plano Municipal de Saneamento 

Básico elaborados conforme Lei 11.4445/2007, está correto nosso 

entendimento? 

2) Entendemos que somente serão aceitos atestados técnicos e as suas 

respectivas CAT de Elaboração de Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. elaborados conforme Lei 12.305/2010, 

está correto nosso entendimento? 

3) Entendemos que somente serão aceitos atestados técnicos e as suas 

respectivas CAT para os itens de Elaboração de Plano Municipal de 

Saneamento Básico, esses elaborados para no mínimo 02 das 04 áreas 

do saneamento básico: água, resíduos, esgoto e drenagem, está correto?  

4) Entendemos que não serão aceitos atestados técnicos e as suas 

respectivas CAT para Revisão de Plano Municipal de Saneamento 

Básico, está correto? “ 
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RESPOSTA: 

I  

1 - Engloba todo Município; 

2 - Engloba todo Município; 

3 - Será disponibilizada a documentação existente no Município para o desenvolvimento do 

objeto. 

 

II  

4 – Será observado o previsto no Edital; 

5 - Relatório das atividades relacionadas ao desenvolvimento do Plano. 

 

III 

1 - Será observado o previsto no Edital. Os itens serão pontuados na medida em que atendam a 

finalidade do objeto da licitação. 

2 - Será observado o previsto no Edital. Os itens serão pontuados na medida em que atendam a 

finalidade do objeto da licitação. 

3 - O licitante deverá seguir o previsto no Edital. 

4 - O licitante deverá seguir o previsto no Edital. 

 

IV 

1 – O licitante deverá seguir o previsto no Edital. Os Atestados de Planos Diretores que 

contenham “Estudos e Pesquisas que envolvam a elaboração de diagnósticos e indicações de 

políticas públicas”, podem atender à exigência. 

2 - Os atestados de elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico que foram elaborados 

em conformidade com a Lei 11445/2017 poderão atender ao item. 

V  

1 - Será observado o previsto no Edital. 

2 - Será observado o previsto no Edital. 

3 - Será observado o previsto no Edital. Poderão ser apresentados atestados de planos 

individualizados, contanto que contemplem os quatro serviços do Saneamento Básico, 

observado o número de habitantes fixados no Edital. 
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4 - Será observado o previsto no Edital. Os atestados deverão ser de Elaboração de Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

 

 


