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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 3B: (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” 

“Estamos entendendo que as 
populações a serem consideradas 
nos 03 critérios de pontuação do 
item 2.1 do Anexo II (Nqm, Nqi e 
Nqr), se referem à população de 
planejamento dos estudos, ou 
seja, a população do horizonte de 
projeto.  
Nosso entendimento está 
correto?” 

Não. Será considerado a 
população inicial do plano. 

2 

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” 

“Estamos entendendo que para a 
pontuação máxima nos 
subcritérios Nqm, Nqi e Nqr as 
empresas deverão comprovar 
experiência na elaboração de 
Planos para qualquer dos 
componentes, ou seja, água, 
esgoto, drenagem e resíduos 
sólidos/limpeza urbana. Desta 
forma, entendemos que um 
mesmo atestado que contenha 
os quatro componentes poderá 
pontuar 4 vezes.  
Está correto o nosso 
entendimento?” 

A pontuação será por atestado 
apresentado. 
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3 

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” 

“Estamos entendendo que a 

elaboração de Planos Municipais 

de Saneamento de diversos 

municípios que estejam inseridos 

em um mesmo contrato, esses 

municípios poderão ser 

agrupados e suas populações 

somadas para atenderem aos 

critérios de pontuação de Nqm, 

Nqi e Nqr, desde que sejam 

somadas as populações de 

municípios diferentes para cada 

um desses critérios.  

Nosso entendimento está 
correto? “ 

Serão considerados atestados 
de Plano Intermunicipal/ 
Regional (Plano Integrado para 
diversos Municípios) 

4 

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” 

“Entendemos que um mesmo 
atestado que contenha, por 
exemplo, os quatros 
componentes, vários planos 
municipais e plano regional 
poderá atender a mais de um 
item de pontuação.  
Está correto nosso 
entendimento?” 

Será observado o previsto no 
Edital. 

5 

Anexo II – Critérios de 
classificação e 
julgamento das 
propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do 
julgamento das 
propostas técnicas”, 
subitem “2.3 - 
Qualificação da equipe 
técnica”. 

“Para pontuação do Coordenador 
são solicitados 02 atestados de 
Elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (Rima). A 
elaboração de Planos de 
Saneamento não são objeto de 
licenciamento, e não há na Lei 
Federal 11.445/2007 a indicação 
da necessidade de EIA/RIMA. 
Salientamos que, de acordo com 
a legislação vigente, poderá ser 
exigida a comprovação da 
experiência tanto da empresa, 
quanto da equipe em “execução 
de obra ou serviço de 
características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da 
licitação”. Assim sendo, 
acreditamos ser um equívoco 
essa solicitação, visto que, a 

A não apresentação de 
atestados de elaboração de 
EIA/RIMA não impede a 
participação de quaisquer 
interessados, sendo estes 
considerados apenas para a 
fase de pontuação na prova 
técnica. Assim, será observado 
o previsto no Edital. 
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exigência dessa experiência em 
nada acrescenta para a 
coordenação dos serviços que são 
objeto do Termo de Referência 
em questão e entendemos que 
esse subcritério deveria ser 
suprimido. 
Está correto nosso 
entendimento?” 

6 

Anexo II – Critérios de 
classificação e 
julgamento das 
propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do 
julgamento das 
propostas técnicas”, 
subitem “2.3 - 
Qualificação da equipe 
técnica”. 

“A pontuação cumulativa para a 
qualificação acadêmica para os 
profissionais (coordenador e 
engenheiros), no nosso 
entendimento, parece bastante 
rigorosa. De acordo com esse 
critério, o coordenador, para 
pontuar o máximo nesse quesito, 
teria que ter 02 (duas) 
especializações, 01 (um) 
mestrado e 01 (um doutorado), o 
que não costuma ser uma prática 
comum e também não reflete a 
experiência e capacidade do 
profissional, mesmo porque há 
profissionais altamente 
conceituados que fizeram 
doutorado e até pós-doutorado 
sem nunca ter feito uma 
especialização ou mestrado, por 
exemplo. Esse subcritério não 
deveria ser reavaliado e revisto 
pela Comissão?” 

Será observado o previsto no 
Edital. 

7 

Anexo II – Critérios de 
classificação e 
julgamento das 
propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do 
julgamento das 
propostas técnicas”, 
subitem “2.3 - 
Qualificação da equipe 
técnica”. 

“Ao avaliarmos as atividades a 
serem realizadas pelos 
engenheiros no presente 
trabalho, entendemos que esses 
deverão comprovar sua 
experiência na realização de 
serviços semelhantes ao objeto, 
específicas para sua 
função/responsabilidade técnica, 
dessa forma, entendemos que a 
comprovação de experiência 
específica desses engenheiros 
poderá ser comprovada tanto 
com a apresentação de atestados 
de Planos de Saneamento, 
quanto com a apresentação de 

Serão considerados atestados 
de Plano de Saneamento 
Básico. 
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atestados de elaboração de 
estudos e/ou planos diretores 
e/ou projetos de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos, drenagem, 
desde que comprovem as 
populações exigidas no presente 
edital.  
Está correto nosso 
entendimento?” 

8 

Anexo II – Critérios de 
classificação e 
julgamento das 
propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do 
julgamento das 
propostas técnicas”, 
subitem “2.3 - 
Qualificação da equipe 
técnica”. 

“Quanto às exigências para o 
profissional responsável pela 
execução dos produtos inerentes 
às ações sociais, é exigido 
experiência de comprovação da 
elaboração de Projeto Técnico 
Social que não é objeto de Planos 
de Saneamento. A elaboração de 
Planos de Saneamento embasada 
pela Lei Federal 11.445/2007 não 
contempla a Elaboração de 
Projeto Técnico Social. Essa 
atividade se refere a etapas 
posteriores, ou seja, projetos e 
obras de saneamento. 
Entendemos que esse subcritério 
deveria ser suprimido. Está 
correto nosso entendimento? “ 

A não apresentação de 
atestados de Elaboração de 
Projeto Técnico Social pelo 
profissional Assistente Social 
não impede a participação de 
quaisquer interessados, sendo 
estes considerados apenas 
para a fase de pontuação na 
prova técnica. Assim, será 
observado o previsto no Edital. 

9 

Anexo II – Critérios de 
classificação e 
julgamento das 
propostas técnicas e de 
preços, Item 2 “Do 
julgamento das 
propostas técnicas”, 
subitem “2.3 - 
Qualificação da equipe 
técnica”. 

“Ainda com relação ao 
profissional da área social, 
entendemos que, além do 
“Assistente Social”, poderão ser 
apresentados profissionais que 
também atuam nessa área e que 
comprovem experiência 
específica em mobilização social 
em estudos e/ou planos de 
saneamento. 
Nosso entendimento está 
correto?” 

Será observado o previsto no 
Edital. É necessário um 
Assistente Social. 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 

 

 


