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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 14: 

“QUESTIONAMENTO 1: 

Item: 6.05.01. MDT/MDS/Bases para Cadastros 

Esclarecimento Solicitado: 

Na página 47 do Termos de Referência (página 79 do Edital), no item 6.05.01. MDT/MDS/Bases 

para Cadastros consta: 

“O projeto prevê o Cadastro de 20 Km de Macrodrenagem e o Levantamento Topográfico 

Cadastral de 1888,53 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 Agua Potável e Caixas de Registro; 

• Rede de Esgoto Sanitário e Poços de Visita; 

• Rede de Gás da Bahiagas, 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. 

• lnformar situação de pavimentação e drenagem de todas as ruas e avenidas 
da cidade.” 

 

Pergunta 1.A: 

O Cadastro de 20 Km de Macrodrenagem e o Levantamento Topográfico Cadastral de 1888,53 

Km de ruas situadas em áreas críticas correspondem à quantitativos destes serviços a serem 

executados no contrato de elaboração do PMSBI ou incluem serviços já elaborados pela RK 

Engenharia? Caso incluam serviços já elaborados pela RK Engenharia, qual a previsão de 

quantitativos destes serviços para as complementações previstas nos produtos E1, E2, E3, E4 

e E5, referidas na página 80 do Edital (página 48 do Anexo I - Projeto de Elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Integrado da Cidade do Salvador)?   
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Pergunta 1.B: 

No último item das informações a serem objeto do levantamento topográfico consta: 

“     lnformar situação de pavimentação e drenagem de todas as ruas e avenidas da cidade.” 

(grifo nosso) 

Como este item está vinculado ao Cadastro de 20 Km de Macrodrenagem e o Levantamento 

Topográfico Cadastral de 1888,53 Km de ruas situadas em áreas críticas, entende-se que houve 

um equívoco na referência a “todas as ruas e avenidas da cidade”. Portanto, a informação 

sobre a situação de pavimentação e drenagem seria apenas para as ruas situadas em áreas 

críticas, no caso 1.888,53 km. Está correto nosso entendimento? 

Pergunta 1.C: 

O Levantamento Topográfico Cadastral de ruas situadas em áreas críticas está limitado à meta 

física de 1888,53 Km, ainda que possam ser identificadas áreas críticas que venham a 

demandar extensão superior a esta. Está correto nosso entendimento? 

Pergunta 1.D: 

Qual a abrangência em termos de área e quais as sub-bacias constantes no cadastro da RK? 

Pergunta 1.E: 

É requerido “o fornecimento em planta baixa, perfil longitudinal detalhado e informações 

precisas sobre: 

• Tipo de Pavimentação e Meios-Fios; 

• Rede de Agua Potável e Caixas de Registro; 

• Rede de Esgoto Sanitário e Poços de Visita; 

• Rede de Gás da Bahiagas, 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. 

• lnformar situação de pavimentação e drenagem de todas as ruas e avenidas 
da cidade.” 

No Cadastro da RK, a ser disponibilizado, já constam as informações acima requeridas?  

 

QUESTIONAMENTO 2: 

Item: 6.03.02. Sistema de informações geográficas 

Esclarecimento Solicitado: 

No item 6.03.02. Sistema de informações geográficas (PRODUTO PARCIAL C2), na página 

38 do Termos de Referência (página 70 do Edital), é informado que “A PMS disponibilizará 

Cartografias Digitalizadas do Município em formato geodatabase (ArcGIS - preferível) ou 

SHAPE, sendo que as mesmas servirão para compor a base de geoprocessamento dos 

principais componentes do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado”. 

Pergunta-se: A base cartográfica do novo mapeamento cartográfico de Salvador (Nuvem de 

pontos LIDAR/MDS/MDT/Ortoimagem/Conjunto de Dados Geoespaciais Vetoriais), produzida 
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pela PMS/SEFAZ, será disponibilizado para elaboração desse plano? Além disso, quais são as 

informações que compõem essas “Cartografias Digitalizadas do Município” a serem 

disponibilizadas?” 

 
RESPOSTA: 

 

1 - 

1.A: O Cadastro de 20 Km de Macrodrenagem e o Levantamento Topográfico Cadastral de 

1888,53 Km de ruas situadas em áreas críticas correspondem à quantitativos destes serviços a 

serem executados no contrato de elaboração do PMSBI. 

 

1.B:  A exigência deverá ser efetivada conforme Edital, item 6.05.01, letra "x". 

 

1.C: A contratação será de acordo com o Edital, observado a Lei 8.666/1993. 

 

1.D: O cadastro da RK encontra-se disponível para consulta. 

 

1.E: O cadastro da RK encontra-se disponível para consulta. 

 

2 - As especificações técnicas da Base Cartográfica estão disponíveis em 

http://cartografia.salvador.ba.gov.br/ 

 

 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

 

 


