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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 12: 

“1. Sobre o cadastro solicitado no subitem 6.05.01 do projeto básico (Anexo I), com a seguinte 
redação: 
 

 
i. O cadastro será apenas das ruas ou também das redes existentes? 

ii. Teremos que abrir todos os PVs visíveis para tirarmos cotas também das redes? 

iii. Caso afirmativo (termos que fazer o cadastro também das redes), como 
faremos o cadastro da rede de água? 

iv. O último item fala em informar a situação de pavimentação e drenagem de 
todas as ruas e avenidas da cidade. Esse item é adicional ao cadastro dos 1.888,53 km? 
 

RESPOSTA: 

I - Também das redes existentes, quando existir lacuna nos cadastros existentes. 

II - Conforme Edital (item 6.05.01 do Projeto Básico), para as redes, é necessário cotas e 

dimensões de todos os dispositivos. 
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III - Por intermédio da prestadora dos serviços de água e esgoto. 

IV – Conforme Edital, a informação da situação das vias é adicional ao cadastro. 

 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

 

 


