
 

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 1 de 2 
 

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 17B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1. 

Anexo II – Critérios 
de classificação e 
julgamento das 
propostas técnicas 
e de preços, Item 2 
“Do julgamento das 
propostas 
técnicas”, subitem 
“2.1 - Da 
experiência da 
licitante” e “2.3 – 
Qualificação da 
Equipe Técnica”. 

No dia 03/07/2019 foram publicadas 
no site COMPRAS SALVADOR 9 (nove) 
respostas aos questionamentos feitos 
pelas empresas interessadas em 
participar da Concorrência 
Internacional SEINFRA nº 001/2019. 
Diversos questionamentos 
apresentados por diferentes 
empresas tratavam sobre o mesmo 
assunto, ou seja, como se dará a 
pontuação de diferentes experiências 
que constam em um mesmo atestado 
técnico. 

• Resposta ao Questionamento 3B – 
Questão 2 e 3 

• Resposta ao Questionamento 5B – 
Questão 1  

• Resposta ao Questionamento 9B – 
Questão 4 

Em todos os casos, a resposta da 
comissão foi que “cada atestado 
pontuará apenas em um item”. 
Entendemos haver um equívoco de 
interpretação nesse posicionamento, 
pois o que deve ser avaliado é a 
quantidade de experiências das 
licitantes e dos profissionais da equipe 
chave e não o número de atestados 

A pontuação será por atestado 
apresentado, conforme itens 
2.1 e 2.3 do anexo II do Edital, 
tendo em vista que a 
elaboração dos parâmetros da 
proposta técnica é resultante 
de estudos aprofundados pela 
equipe técnica da 
Administração Municipal. 
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apresentados. Importante avaliar é a 
capacidade e experiência das 
empresas e de seus profissionais. 
Por exemplo: a elaboração de diversos 
Planos Municipais, que foram 
elaborados para os municípios 
individualmente, um Plano Regional 
ou Plano Estadual podem estar 
reunidos em um mesmo atestado 
emitido pelo cliente. São diversos 
Planos, ou seja, são diversas 
experiências reunidas em um único 
documento. São experiências 
individuais de elaboração de planos 
cujas populações atendem a mais de 
uma faixa de pontuação. 
Não há porque não se considerar em 
separado a elaboração de diversos 
PMSB em municípios distintos e de 
planos estaduais ou regionais, apenas 
pelo fato de as experiências estarem 
listadas em um mesmo atestado 
técnico, ou seja, em um mesmo 
documento. 
A avaliação da experiência é uma 
prática adotada por comissões de 
licitação e certames licitatórios de 
órgãos públicos, pois visa qualificar 
empresas e profissionais em função 
de sua capacidade.    
Resumidamente, entendemos que o 
que deve ser avaliado é a quantidade 
de experiências das licitantes e dos 
profissionais da equipe chave nas suas 
áreas de atuação e experiências 
específicas listadas nos quadros e não 
o número de atestados apresentados.  
Face ao exposto, solicitamos a 
reformulação e revisão desse 
entendimento da Comissão de modo a 
tornar o certame competitivo e 
permitindo que todas as experiências 
apresentadas pelas licitantes sejam 
devidamente pontuadas. 

 

Salvador, 11 de julho 2019. 


