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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 16B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1 

No item 6.05.01 
que trata sobre as 
bases para 
cadastros, Anexo I 
ao edital, está 
prevista a 
realização do 
cadastro de 20 Km 
de macrodrenagem 
e levantamento 
topográfico 
cadastral de 
1.888,53 Km de 
ruas situadas em 
áreas críticas, com 
o fornecimento em 
planta baixa, perfil 
longitudinal 
detalhado e 
informações 
precisas sobre: 

• Tipo de 
pavimentação e 
meio-fio 

As cotações de preços feitas junto a 
empresas especializadas para 
execução dos serviços definidos no 
item 6.05.01 do Anexo I do Termo de 
Referência, em virtude do grau de 
detalhamento solicitado, 
apresentaram valores muito 
elevados, variando entre R$ 3.900 a 
R$ 5.300,00 por quilômetro para o 
cadastro de drenagem e entre R$ 
3.500,00 e R$ 4.500,00 por 
quilômetro para o levantamento 
topográfico e cadastral. 

Se considerarmos os menores valores 
ofertados, somente essa atividade do 
trabalho, da maneira como está 
sendo solicitada no edital, custaria 
em torno de R$ 6.500.000,00. 

Solicita-se maior esclarecimento 
quanto a complexidade e o 
detalhamento dessa atividade, com o 
objetivo de que a licitante tenha 
plena condição de apresentar uma 
proposta de preço consistente, 
compatível com a expectativa do 

A definição do serviço a ser 
executado encontra-se 
estabelecida no Projeto Básico 
(Anexo I do Edital) no item 
6.05.01 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Especial Mista de Licitação – Decreto nº 29.920, de 05/07/2018. 

 

Página 2 de 2 
 

• Rede de água 
potável e caixas 
de registro; 

• Rede de esgoto 
sanitário e 
poços de visita; 

• Rede de gás da 
Bahiagás, 
inclusive T9 e 
estações; 

• Rede de 
iluminação 
aérea e/ou 
subterrâneas; 

• Rede de 
drenagem 
pluvial, 
inclusive caixas 
de sarjeta, 
paços de visita 
e identificação 
de possíveis 
obstruções; 

• Informar 
situação de 
pavimentação e 
drenagem de 
todas as ruas e 
avenidas. 

 

Edital e que ao mesmo tempo seja 
competitiva. 

Relativo ao levantamento cadastral, 
no nosso entendimento, para o 
desenvolvimento de Planos, este 
levantamento refere-se à locação em 
planta de bocas-de-lobo, bueiros, 
canaletas, valetas e dispositivos 
superficiais e não incluem abertura de 
bueiros e tampões, nem 
levantamento de cotas de fundo e 
topo, por exemplo.  
Nosso entendimento está correto? 
 

 

Salvador, 11 de julho 2019. 

 


