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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 1B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

Questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1.  “No Item 8 ENVELOPE Nº 02 
– PROPOSTA TÉCNICA no 
sub item 8.1.1 - 
Apresentação da proposta 
contendo informações 
relativas a capacidade 
técnica da licitante, 
compreendendo os seguintes 
quesitos: a Qualidade 
Técnica da proposta por 
meio da apresentação de um 
Plano de Trabalho; 
Experiência Licitante por 
meio da apresentação 
atestado(s) de Trabalhos na 
área de atuação em 
Saneamento Básico; e a 
Qualificação da Equipe 
Técnica Chave por meio da 
apresentação de relação 
contendo o nome e função a 
ser desempenhada pelos 
respectivos profissionais, 
devidamente acompanhados 
dos acervos, cuja 
composição de referência 

“A Experiência Licitante se 
dará por meio da 
apresentação atestados de 
Trabalhos na área de 
atuação em Saneamento 
Básico, apresentados pelos 
atestados em nome dos 
responsáveis técnicos ou de 
integrantes da equipe 
técnica para esta 
licitação?” 

A Experiência da Licitante 
será aferida pela análise dos 
atestados apresentados em 
nome da respectiva licitante. 

A Qualificação da Equipe 
Técnica será aferida pela 
análise dos atestados em 
nome dos respectivos 
profissionais indicados para 
compor a equipe técnica, 
observados os parâmetros 
estabelecidos no Anexo II do 
edital, para ambos os casos. 
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encontra-se definida no 
Projeto Básico, 
acompanhados dos 
documentos comprobatórios 
de suas formações e 
experiências.” 

 

Salvador, 12 de junho 2019. 

 

 


