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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 2B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 

Item ou 
Cláusula 

Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1.  no item 
2.3 do 
Anexo II 
do Edital 

“1. Entendemos que para efeito de pontuação 
da equipe técnica indicada no item 2.3 do 
Anexo II do Edital, se a empresa licitante 
apresentar, para a indicação do Coordenador, 
por exemplo: 
 
a. Um profissional com atestado e respectiva 
CAT constando Elaboração de Plano Estadual 
de Saneamento básico em município ou 
conjunto de municípios com mais de um 
milhão de habitantes, este atestado servirá 
para pontuar TODOS OS TRÊS ITENS EXIGIDOS 
ABAIXO, visto que o mesmo atenderia à 
exigência de população para os três itens, e 
visto que um Plano Estadual é mais abrangente 
que um Plano Municipal, Intermunicipal ou 
Regional. Está correto o nosso entendimento?” 
 

Não. Pontuará apenas em um 
item, ou seja, o de pontuação 
maior. 
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Salvador, 12 de junho 2019. 

 

 


