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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 11B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

 
item 6.01 do Projeto 
Básico, Anexo I ao Edital 

“No cronograma físico detalhado 
no item 6.01 do Edital, é 
apresentado que a Etapa 2 – 
Produto B – Plano de 
Comunicação e Mobilização 
Social, só se desenvolve no 
segundo e parte de terceiro do 
contrato. Contudo, faz-se 
necessário que este produto seja 
desenvolvido também durante as 
etapas posteriores, até o final do 
contrato, respeitando-se o 
correto desenvolvimento e a 
necessidade real do escopo dos 
serviços previstos no item 6.02.02 
do Edital. 
 
Assim, entendemos que o prazo 
desta etapa deve ser readequado, 
e o cronograma físico atualizado 
por esta Comissão. Nosso 
entendimento está 
correto?” 

Será observado o previsto no 
Edital. O Plano de 
Comunicação deve contemplar 
previsão de atividades de 
comunicação para todo o 
período de elaboração do 
PMSBI. 

 
Item 2.2 – Qualidade 
Técnica da Proposta 

“Visto que a planilha 
orçamentária contempla a 
previsão de custo dos serviços por 

Será observado o previsto no 
Edital. A licitante deverá 
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(Nqt) – do Anexo II ao 
Edital 

produto, questionamos qual o 
detalhamento de hh a ser 
considerado em cada etapa, para 
cada produto. 
 Este detalhamento inclusive 
consta do item 3 – 
Estrutura Funcional, descrito no 
item 2.2 do Edital.” 

apresentar plano de trabalho e 
metodologia. 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 

 

 


