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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 16: 

“QUESTIONAMENTO 4: 

Item: 2.1 – Da Experiência da Licitante 

Esclarecimento Solicitado/Requerimento: 

No item 2.1 – Da Experiência da Licitante, na página 129 do Edital, são apresentados os 

requisitos e critérios de pontuação da experiência das licitantes: 

“Será atribuída a cada proposta uma nota relativa à sua experiência em trabalhos com 

características semelhantes em quantidades, qualidades e prazos ao objeto do 

certame, mensurada por meio da quantidade de atestados (Nq) apresentados, emitidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem a execução de 

trabalhos nas áreas de atuação em saneamento a seguir indicadas, acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT’s (ou documento equivalente para 

estrangeiros), que será calculada com base na expressão matemática fixada, 

observado os seguintes parâmetros: 

Área de Atuação em 
Saneamento 

Parâmetro de Avaliação 
Notas 

por 
Atestado 

Número 
Máximo 

de 
Atestados 

Pontuação 
Máxima  

Elaboração de Plano 
Municipal de 

Saneamento - (Nqs) 

Atuação em 
elaboração de 

Plano Municipal de 
Saneamento 

Básico. 

Em municípios com mais de 
200.000 habitantes até 

500.000 habitantes. 
1,0 4 

10,00 
Em municípios com mais de 

200.000 habitantes até 
500.000 habitantes. 

1,5 4 

Elaboração de Planos 
Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos 

Sólidos - (Nqr) 

Atuação em 
elaboração de 

Planos Municipais 
de Gestão 

Integrada de 
Resíduos Sólidos. 

Em municípios com mais de 
200.000 habitantes até 

500.000 habitantes. 
1,0 4 

10,00 
Em municípios com mais de 

200.000 habitantes até 
500.000 habitantes. 

1,5 4 

Elaboração de Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) - (Nqe) 

Elaboração de EIA/RIMA 2,5 4 10,00 
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Entende-se que os critérios utilizados pela SEINFRA no Edital visam habilitar empresas 

experientes com capacidade técnica para conduzir os estudos e atender de forma plena ao 

escopo técnico do PMSBI de Salvador, objeto da CI Nº 001/2019, de modo a considerar o porte 

e as especificidades do município. Entretanto, pontuamos algumas questões: 

▪ No Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico 

do MCidades (2016) consta que em municípios de porte médio e alto, ou de elevada 

complexidade, entende-se que são necessários todos os perfis recomendados no TDR 

Padrão.  

Ainda com relação ao porte dos municípios, a Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental do MCidades dispões de linhas de financiamento ações de saneamento 

voltadas para municípios com população superior a 50 mil habitantes ou municípios 

integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento 

- RIDE, ou Consórcios Públicos com população total acima de 150 mil habitantes. Por 

sua vez, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7/03/2018 do MCidades, que regulamenta a 

contratação de operações de crédito para a execução de ações de saneamento 

(Mutuários Públicos), em seu anexo II, considera portes populacionais para definição 

do valor de investimento:   

 

 

 

 

 

 

Assim, concordamos com argumentação de licitante, elaborada no Questionamento 08, 

ao afirmar que a atestação de elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico 

em Municípios reduz a ampla concorrência, visto que a pontuação correspondente tem 

grande peso na nota técnica e, daí, na seleção da concorrente vencedora.  

▪ Muitos municípios de grande porte estão inseridos em regiões metropolitanas e as 

soluções extrapolam os limites territoriais destes municípios, seja com relação ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário ou manejo dos resíduos sólidos, como 

é o caso de Salvador.  O município de Salvador é atendido por sistema integrado de 

abastecimento de água (SIAA) que abastece outros municípios e, por sua vez, é suprido 

por mananciais situados em municípios distintos – cujo uso é também compartilhado 

por mais de um município. O sistema de esgotamento sanitário (SES) faz uso não só 

do emissário do Rio Vermelho, mas do emissário do Jaguaribe, o qual receberá esgotos 

de bacias de contribuição do município de Lauro de Freitas – por conta da conurbação 

do tecido urbano –, portanto possui operação integrada. Também com relação à 

destinação final dos resíduos sólidos adota situações compartilhadas com os 

municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas.  

MODALIDADE PORTE POPULACIONAL DE MUNICÍPIO 

Abastecimento de Água 
Esgotamento Sanitário 

Manejo de Águas Pluviais 
Manejo de Resíduos Sólidos 

Redução e Controle de Perdas 

Abaixo de 50 mil habitantes 

Acima de 50 mil e até 250 mil habitantes 

Acima de 250 mil habitantes 

Estudos e Projetos Todos os municípios 

Plano de Saneamento Básico Todos os municípios 
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▪ Em virtude da conformação da malha urbana do município de Salvador, há contiguidade 

com o município de Lauro de Freitas e forte relação com o de Simões Filho. Dessa 

forma, muito dos estudos relevantes – elaborados por diferentes empresas de 

consultoria – associados ao planejamento dos serviços de saneamento do município 

de Salvador demandados pelas instâncias governamentais (municipais ou estaduais) 

ou pelas próprias empresas prestadoras dos serviços de saneamento, e elaborados por 

diferentes empresas de consultoria, extrapolam os limites municipais de Salvador. 

Dessa forma, esses estudos recebem em sua denominação a contextualização de 

Planos Regionais e Intermunicipais, e por sua vez, assim consta nos atestados e 

CATs, ainda que os níveis de detalhamento desses estudos de planejamento sejam 

pormenorizados para o município de Salvador. 

▪ Muitos dos atestados e CATs obtidos pelas empresas locais ou de outros estados são 

pertinentes a planos estaduais, municipais regionais ou intermunicipais, ou mesmo 

planos diretores de segmentos temáticos associados ao saneamento. Pontua-se que 

os referidos planos trazem a expertise dos temas de interesse ao PMSBI de Salvador, 

bem como exige ações de participação social e elementos de controle social em sua 

construção. 

▪ Nas respostas aos questionamentos (Questionamento 01 retificado, Questionamento 

03 e Questionamento 04), ainda que envolvam municípios de porte superior a 200 mil 

habitantes, a Comissão Especial Mista de Licitação/SEINFRA afirma categoricamente 

que “Atestados que contemplem Planos Estaduais, Regionais e Intermunicipais 

não cumprem as exigências do edital.” 

Pontuamos que a imposição deste critério, inclusive que motivou a reformulação pela CMEL da 

resposta dada inicialmente ao Questionamento 01, bem como do conjunto de Parâmetro de 

Avaliação e quantidade de atestados para obtenção da Pontuação Máxima vem impor ao 

certame licitatório condições limitantes que impedem a participação de muitas empresas de 

porte e com experiência na elaboração de planos de saneamento ou plano temáticos similares. 

Posto isso, vimos solicitar que a Comissão Especial Mista de Licitação/SEINFRA reavalie os 

critérios, em especial volte a aceitar a determinação de que Planos Estaduais, Regionais e 

Intermunicipais cumprem as exigências do edital, como havia sido considerado na resposta 

ao Questionamento 01, antes de sua reformulação, qual seja: 

“ A Comissão Técnica de Apoio à Licitação, para efeito do presente certame, considera 

que atestados que contemplem planos regionais cumprem as exigências do edital, desde 

que cada atestado atenda ao limite mínimo de 200.000 habitantes, e que planos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário elaborados para companhias estaduais 

de saneamento também cumprem as exigências.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 5: 

Item: 2.1 – Da Experiência da Licitante 

Esclarecimento Solicitado: 
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Ainda com relação ao item 2.1 – Da Experiência da Licitante, na página 129 do Edital, onde 

são apresentados os requisitos e critérios de pontuação da experiência das licitantes, vimos 

solicitar os seguintes esclarecimentos: 

Na resposta do 1 do QUESTIONAMENTO 04 publicado pela CMEL/SEINFRA, onde foi 
questionado por licitante:  

“Entendemos, portanto, que atestados de serviços de elaboração de PMSB podem ser 

substituídos por atestados de elaboração de planos individualizados: 

 Abastecimento de água potável, Esgotamento sanitário, Manejo de resíduos sólidos e 

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, desde que os atestados contemplem 

os quatro serviços básicos. Favor confirmar o entendimento. ” 

Respondeu a CMEL/SEINFRA:  

“1 - Sim, desde que sejam apresentados 04 atestados de planos individualizados, 

contemplando os quatro serviços do Saneamento Básico”. 

De forma complementar a tal esclarecimento prestado, questionamos:  

Pergunta 5.A: 

Para atendimento ao critério “Atuação em elaboração de Plano Municipal de Saneamento 

Básico” o fornecimento de 1 Atestado de Plano de abastecimento de água, 1 Atestado de Plano 

de esgotamento sanitário, 1 Atestado de Plano de manejo de águas pluviais e 1 de Atestado de 

Plano de manejo de resíduos sólidos serão considerados somente se relativos à mesma 

cidade? Serão aceitos mesmo que realizados em momentos distintos? 

 

Pergunta 5.B: 

Conforme consta na resposta do 1 do QUESTIONAMENTO 04 publicado pela CEML/SEINFRA 

fornecida, no caso de “atestados de planos individualizados”, o fornecimento de 1 Atestado de 

Plano de abastecimento de água, 1 Atestado de Plano de esgotamento sanitário, 1 Atestado de 

Plano de manejo de águas pluviais e 1 de Atestado de Plano de manejo de resíduos sólidos 

serão considerados como equivalentes a 1 atestado para pontuar 1,0? Assim sendo, se for 

o caso, para atender o Número Máximo de Atestados seriam necessários 16 atestados?  

 

QUESTIONAMENTO 6: 

Item: 2.1 – Da Experiência da Licitante e 2.3 – Qualificação da Equipe Técnica (Nqet): 

Esclarecimento Solicitado/Requerimento: 

No tocante atestados referentes aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), serão aceitos atestados de EIA/RIMA de infraestrutura de sistema produtores 

para alimentação de sistemas de abastecimento de água, como no caso de barramentos ou 

sistemas adutores, que dentre outros usos, se destinem também ao abastecimento humano?  
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QUESTIONAMENTO 7: 

Item: 6.01.01 Formação dos grupos de trabalho 

Esclarecimento Solicitado/Requerimento: 

No item 6.01.01 Formação dos grupos de trabalho, na página 24 do Termos de Referência 

(página 56 do Edital) é feita referência ao perfil da Equipe de Elaboração do Plano (EEP), que 

deverá ser em conformidade com o Termo de Referência Padrão do Ministério das Cidades, os 

seguintes os perfis profissionais: 

− Coordenador(a) com experiência na condução de projetos da área de 

planejamento urbano ou de serviços de saneamento básico e qualificação em 

metodologia de planejamento estratégico; Engenheiro(a) civil  sanitarista ou 

ambiental com experiência no desenvolvimento de estudos/projetos de sistema 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

− Engenheiro(a) civil  sanitarista ou ambiental  com experiência no 

desenvolvimento de estudos/projetos de sistema de abastecimento de agua e 

esgotamento sanitário; 

− Engenheiro(a) civil, sanitarista ou ambiental com experiência no 

desenvolvimento de estudos/projetos de drenagem urbana; 

− Engenheiro(a)   civil,  sanitarista   ou   ambiental   com   experiência   no   

desenvolvimento   de estudos/projetos da área de resíduos sólidos; 

− ......” (grifos nossos) 

Mas, no item 2.3 – Qualificação da Equipe Técnica (Nqet) do Edital, as exigências para os 

Engenheiros 01, Engenheiros 02, Engenheiros 03 e Engenheiros 04 (páginas de 133 a 140 do 

Edital) com relação à Qualificação Acadêmica e Experiência na Função e a Pontuação (além 

das demais) estão uniformizadas, como se observa: 

Equipe 
Técnica 

Função 
Qualificação Acadêmica e 

Experiência na Função 
Pontuação 

Engenheiro 
- 01 

Engenheiro 

Qualificação Acadêmica 

Especialização lato sensu (pós- graduação) na áreas de 
saneamento e/ou ambiental, com carga horária mínima de 360 
horas, em instituição reconhecida pelo MEC, comprovado por meio de 
Certificado. 

Curso de Mestrado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por meio Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Curso de Doutorado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Experiência na função de 
desenvolvimento de trabalhos 

de elaboração de Planos 
Municipais de: Saneamento 

Básico; e de Gestão 
Integrada de Resíduos 

Sólidos; e /ou Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA) 

e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios com mais de 200.000 habitantes, até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios acima de até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios com mais de 200.000 habitantes, até  
500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios acima de 500.000 habitantes 

Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). 

Engenheiro 
02 

Engenheiro 

Qualificação Acadêmica 

Especialização lato sensu (pós- graduação) na áreas de 
saneamento e/ou ambiental, com carga horária mínima de 360 
horas, em instituição reconhecida pelo MEC, comprovado por meio de 
Certificado. 

Curso de Mestrado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por meio Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Curso de Doutorado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Experiência na função de 

desenvolvimento de trabalhos 
de elaboração de Planos 

Municipais de: Saneamento 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios com mais de 200.000 habitantes, até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios acima de até 500.000 habitantes 
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Equipe 
Técnica 

Função 
Qualificação Acadêmica e 

Experiência na Função 
Pontuação 

Básico; e de Gestão 
Integrada de Resíduos 

Sólidos; e /ou Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA) 

e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios com mais de 200.000 habitantes, até  
500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios acima de 500.000 habitantes 

Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). 

Engenheiro 
- 03 

Engenheiro 
Especialista 

Qualificação Acadêmica 

Especialização lato sensu (pós- graduação) na áreas de 
saneamento e/ou ambiental, com carga horária mínima de 360 
horas, em instituição reconhecida pelo MEC, comprovado por meio de 
Certificado. 

Curso de Mestrado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por meio Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Curso de Doutorado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

 
Experiência na função de 

desenvolvimento de trabalhos 
de elaboração de Planos 

Municipais de: Saneamento 
Básico; e de Gestão 

Integrada 
de Resíduos Sólidos; e /ou 

Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios com mais de 200.000 habitantes, até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios acima de até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios com mais de 200.000 habitantes, até  
500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios acima de 500.000 habitantes 

Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). 

Engenheiro 
- 04 

Engenheiro 

Qualificação Acadêmica 

Especialização lato sensu (pós- graduação) na áreas de 
saneamento e/ou ambiental, com carga horária mínima de 360 
horas, em instituição reconhecida pelo MEC, comprovado por meio de 
Certificado. 

Curso de Mestrado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por meio Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Curso de Doutorado nas áreas de saneamento e/ou ambiental, 
comprovado por Diploma em instituição reconhecida pelo MEC. 

Experiência na função de 
desenvolvimento de trabalhos 

de elaboração de Planos 
Municipais de: Saneamento 

Básico; e de   Gestão 
Integrada de Resíduos 

Sólidos; e /ou Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA)  

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios com mais de 200.000 habitantes, até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em 
Municípios acima de até 500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios com mais de 200.000 habitantes, até  
500.000 habitantes 

Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos em Municípios acima de 500.000 habitantes 

Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). 

 

Ou seja, as exigências para seleção e qualificação da equipe a ser pontuada estão uniformizadas 

e não estão aderentes às recomendações do Termo de Referência Padrão do Ministério das 

Cidades, pois deveriam exigir qualificações voltadas às expertises de Engenheiro(a) com 

experiência em sistema de abastecimento de agua: Engenheiro(a) com experiência em 

esgotamento sanitário; Engenheiro(a) com experiência em drenagem urbana; e 

Engenheiro(a) com experiência na área de resíduos sólidos.  

Além do que, os critérios vigentes em muito dificultam a identificação e alocação de 

profissionais experientes nas áreas temáticas relevantes por parte das empresas, de modo 

que venham atender plenamente à pontuação máxima exigida para Qualificação da Equipe 

Técnica (Nqet), e não garantem à SEINFRA a alocação de profissionais com a expertise 

requerida e necessária à produção dos conteúdos técnicos específicos do PMSB. 

Assim, solicitamos que seja avaliada a possibilidade de revisão dos itens Qualificação 

Acadêmica e Experiência na Função e a Pontuação para os Engenheiros no item 2.3 – 

Qualificação da Equipe Técnica (Nqet) do Edital. 

QUESTIONAMENTO 8: 

Item: Data apresentação propostas  
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Esclarecimento Solicitado/Requerimento: 

Diante da certeza do interesse da SEINFRA em permitir a ampla concorrência de empresas, 

mesmo que reunidas em consórcio, como é a nossa intenção, pontuamos que, da forma como 

está o Edital, essa concorrência fica seriamente ameaçada. Por fim, em virtude das muitas 

dúvidas e esclarecimentos necessários para elaboração das propostas, vimos requerer à 

Comissão Especial Mista de Licitação (CEML) o concernente adiamento de prazo para entrega 

das propostas, atualmente prevista para o dia 10 de abril de 2019.” 

 
 
 
RESPOSTA: 

“QUESTIONAMENTO 4:” 

Será observado o previsto no Edital. Atestados que contemplem planos estaduais, regionais e 

intermunicipais não cumprem as exigências do edital. 

 

“QUESTIONAMENTO 5:” 

5A - Sim, desde que sejam apresentados 04 atestados de planos individualizados, contemplando 

os quatro serviços do Saneamento Básico. 

5B - Sendo apresentados 04 atestados de planos individualizados, que se complementam entre 

si, contemplando os quatro serviços do Saneamento Básico, estes serão pontuados como 1(um) 

Plano Municipal. 

 

“QUESTIONAMENTO 6:” 

A redação do questionamento não está clara, solicitamos reformulação da pergunta. 

 

“QUESTIONAMENTO 7:” 

Será observado o previsto no Edital. 

 

“QUESTIONAMENTO 8:” 

O prazo definido no edital para entrega das propostas obedece ao previsto na Lei nº 8.666/1993, 

para o qual, registre-se, fixou-se um prazo superior ao mínimo definido na Lei 

 

Salvador, 04 de abril de 2019. 


