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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 alterações para minuta de um eventual Contrato de 
Programa com a EMBASA, bem como minutar possível Edital de Chamamento Público, conforme Medida 
Provisória n° 868/2018 ou marco regulatório que estiver vigendo, em conformidade com o Projeto Básico. 

 

QUESTIONAMENTO 10B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

 
1 

Item 6 (Escopo dos 
Produtos) do Termo de 
Referência: 

“O item 6 prevê a realização da 
Etapa F (Diagnóstico Técnico-
Participativo) após as Etapas C 
(Sistema de Informações Web), D 
(Sistema de Indicadores) e E 
(Caracterização e sistema 
cadastral), o que na prática 
inviabiliza a execução do serviço. 
Tal premissa se baseia no fato de 
que a montagem da arquitetura 
do SIG, do SIG-Web e do banco de 
dados, assim como, do sistema 
cadastral se baseia inicialmente 
no diagnóstico, pois mediante a 
sua execução é possível ter uma 
análise da situação atual, as 
informações disponíveis, e a base 
cartográfica existente. 
Mediante tais informações é 
efetuada uma análise crítica para 
compilação das informações e 
montagem da arquitetura do SIG, 
SIG-Web, banco de dados e 
cadastro, visando alcançar a 
obtenção do PMSB. 

O SIG é uma ferramenta que 
permitirá a gestão das 
informações e das 
comunicações referentes a 
todo o processo de elaboração 
do PMSBI. As informações 
cadastrais e a eleição dos 
indicadores são pré-requisitos 
para elaboração do 
diagnóstico.  

Desse modo, o Edital será 
mantido, visto que o 
entendimento do interessado 
está incorreto. 
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Aliado a isso, executar a Etapa E 
(Caracterização e sistema 
cadastral) antes da Etapa F 
(Diagnóstico Técnico-
Participativo) poderá elevar os 
custos de trabalho de campo e 
produzir erros no ato da coleta de 
dados, pois como não é sabido 
quais informações cadastrais são 
existentes e a sua real situação, o 
cadastro em campo não poderá 
sanar possíveis falhas já 
existentes. 
Nesse contexto, o Consórcio 
entende que para a adequada 
execução do serviço proposto, se 
faz necessário a inserção das 
Etapas C, D e E antes da Etapa F, 
assim como, o ajuste no 
cronograma físico-financeiro do 
edital. O nosso entendimento 
está correto?” 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 

 

 


