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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 14B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1  “Considerando que um Plano de 
Saneamento contempla 04 
componentes, a saber: abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos e 
drenagem, e que outros tipos de 
planejamento mais abrangentes 
contém em seu escopo estes mesmos 
componentes além de outros, a saber: 
Planos Estaduais de Recursos Hídricos, 
Planos de Aproveitamento de 
Recursos Hídricos, Planos Diretores de 
Bacias Hidrográficas, Planos Diretores 
Municipais, Planos de Revitalização 
Hidro Ambiental, cabe aqui o 
argumento de que o escopo de um 
Plano de Saneamento está contido 
necessariamente dentro do escopo 
destes outros planos mais 
abrangentes, acima citados, visto que 
estes atendem integralmente e até 
superam em nível de dificuldade às 
exigências do item, portanto 
entendemos que estes outros planos 
mais abrangentes atendem às 

Será observado o previsto no 
Edital. 
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exigências deste edital. Está correto o 
nosso entendimento?” 

2  “Entendemos que caso a empresa 
apresente atestado de elaboração de 
Plano Estadual, este deve servir 
também para atestação de Plano 
Regional, Intermunicipal ou Municipal, 
se atendidas às exigências de 
população, visto que a elaboração um 
plano estadual é mais abrangente que 
um plano regional que, por sua vez, é 
mais abrangente que um plano 
intermunicipal que, ainda por sua vez, 
é mais  abrangente que um plano 
municipal. Assim, o plano de maior 
abrangência contem o escopo de 
planos de menor abrangência e, 
consequentemente, possuem grau de 
dificuldade maior, atendendo  
integralmente e até superando em 
nível de dificuldade às exigências do 
item. Portanto, um plano de maior 
abrangência pode ser utilizado para 
atender às exigências  de planos de 
menor abrangência. Está correto o 
nosso entendimento?” 

Será pontuado conforme 
previsto no Edital. 

3  “Como um Plano de Saneamento 
contempla 04 componentes 
(abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de 
resíduos sólidos e drenagem), um 
plano que só contemple 
abastecimento de água atende a um 
dos componentes do referido plano de 
saneamento, e assim sucessivamente 
com cada um dos outros 
componentes. Analisando a primeira 
coluna do quadro do item 2.1 - 
Experiência da Licitante do Edital, 
verifica-se que a contratante dá 
ênfase à comprovação de apenas um 
dos diversos componentes do plano 
(água, esgoto, resíduos sólidos e 
drenagem). Então, entende-se que no 
caso de uma licitante apresentar dois 
ou mais componentes, sua pontuação 
deverá ser de 2,50 pontos para cada 

A pontuação será por atestado 
apresentado. 
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componente. Assim, no caso de 
comprovação de dois componentes, 
obter-se-á 5,00 pontos, e assim 
sucessivamente. Está correto o nosso 
entendimento?” 

4  “Analisando o quadro do item 2.1 - 
Experiência da Licitante do Edital, 
verifica-se que uma proponente que 
apresentar um atestado de um plano 
que contemple uma população entre 
100 e 500 mil habitantes, obterá a 
mesmo pontuação de uma segunda 
proponente que apresentar um 
atestado de um plano que contemple 
uma população entre 500 mil e 1 
milhão de habitantes, e também de 
uma terceira proponente que 
apresentar um atestado de um plano 
que contemple uma população acima 
de 1 milhão de habitantes, 
caracterizando uma distorção do 
mérito pretendido, tendo em vista que 
Salvador se enquadra dentro deste 
último segmento. E portanto não deve 
haver isonomia entre estes três 
segmentos populacionais, dado que a 
experiência em planos com população 
acima de um milhão de habitantes não 
pode se igualar, devido ao grau de 
dificuldade, com planos que 
contemplem populações inferiores. 
Outra incongruência observada, 
refere-se ao fato de que se uma 
empresa apresentar 04 atestados de 
um plano que somente contemple por 
exemplo o componente de água, para 
uma população de 200 mil habitantes, 
ela receberá 10,00 pontos, enquanto 
que uma segunda empresa que 
apresentar apenas um plano, 
comtemplando os 04 componentes 
para uma população superior a 1 
milhão de habitantes, receberá 
apenas 2,50 pontos. Entende-se que, 
para que se dê o devido valor ao 
mérito pretendido, um único plano 
com população acima de 1 milhão de 
habitantes, que  contemple os 04 

A ponderação da pontuação 
será de acordo a fórmula do 
item 2.1 do Anexo II do edital. 
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componentes, deverá receber a 
pontuação máxima de 30,00 pontos, 
pois ao atender a linha Nqr da Tabela 
do item 2.1 do Edital, estará também 
atendendo às linhas Nql e Nqm. No 
caso de uma proponente apresentar 
um único atestado de um único plano 
com população entre 500 mil e 1 
milhão de habitantes, que  contemple 
os 04 componentes, deverá receber a 
pontuação máxima de 20,00 pontos. 
Por similaridade, uma empresa que 
apresentar um único atestado de um 
único plano com população entre 100 
mil e 500 mil habitantes, que  
contemple os 04 componentes, deverá 
receber a pontuação máxima de 10,00 
pontos. Está correto o nosso 
entendimento?” 

5  “Entendemos que as exigências 
referidas no Edital para os 
Engenheiros 01, 02, 03 e 04, devem ser 
exclusivamente para atendimento à 
segunda coluna do Quadro do item 
2.3, que descreve a  "Qualificação 
Acadêmica e Experiência na Função",  
a qual é específica para as 
qualificações de cada engenheiro 
(quais sejam: especialidade em 
Abastecimento de Água para o 
Engenheiro 01, Esgotamento Sanitário 
para o Engenheiro 02, Manejo de 
Águas Pluviais para o Engenheiro 03 e 
Manejo de Resíduos Sólidos para o 
Engenheiro 04), visto que a primeira 
coluna do referido quadro não se 
adequa à experiência específica de 
cada especialidade. Portanto entende-
se que a primeira coluna acima citada 
deve ser ignorada tendo em vista a sua 
incompatibilidade com a segunda 
coluna. Está correto o nosso 
entendimento?” 

Não existe a incompatibilidade 
indicada, pois uma coluna 
complementa a outra. 

 

Salvador, 09 de julho 2019. 

 


