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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 4B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1 

ITEM 2.1 - ANEXO II do 
Edital - Qualificação 
técnica – Experiência da 
licitante 

“Apesar do Edital esclarecer que 
“será atribuída a cada proposta 
uma nota relativa à sua 
experiência em trabalhos com 
características semelhantes em 
quantidades, qualidades e prazos 
ao objeto do certame”, é prevista 
uma complexa fórmula de 
valoração dos atestados, que 
serão pontuados: 
1) em conformidade com o 
número de habitantes atendidos 
pelas licitantes em trabalhos 
anteriores à licitação; 
Conforme fórmula de cálculo 
apresentada, se o atestado se 
referir à execução de trabalhos 
para um município de  
 
- 100 mil a 500 mil hab            =       
ele terá   peso 02; 
- 500 mil a um milhão de hab =       
ele terá   peso 03 e 
-  mais de um milhão de hab =        
ele terá    peso 05. 
 

Considerando o porte da 
cidade de Salvador e a 
complexidade do trabalho, faz-
se necessária a ponderação 
atribuída a pontuação. Porém 
não impede a participação de 
quaisquer licitantes.  

Sendo assim, será observado o 
previsto no Edital. 
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Uma vez que o objeto do Edital é 
constituído por trabalhos de 
consultoria e apoio na elaboração 
de política pública, em que não 
serão empregados 
equipamentos, nem executadas 
obras de vulto,  questionamos se 
o critério de valoração 
apresentados não violaria o 
disposto no art. 30 da Lei de 
licitações e se estariam fora da 
qualificação os atestado 
referentes a cidades com menos 
de 100 mil habitantes.” 

2 

ITEM 2.1 - ANEXO II do 
Edital - Qualificação 
técnica – Experiência da 
licitante 

“2) atribuição de nota 2,5  
por atestado. 
Caso V. Sas. entendam válido o 
critério acima, uma vez que é 
jurisprudência pacífica a vedação 
à imposição aos licitantes 
proponentes da apresentação de 
um número delimitado de 
atestados (conforme decisão 
plenária TCU 2760/2012), 
entendemos que, na 
eventualidade da  Licitante 
apresentar um único atestado 
por faixa (p. ex, de 100 a 500 mil 
hab), a este poderá ser conferida 
nota de 0 (zero) a 10 (dez) – já que 
não é razoável que uma empresa 
que tenha realizado um serviço 
compatível com o objeto do 
Edital, só possa ser considerada 
classificada se tiver realizado 
mais três serviços/trabalhos 
semelhantes. Está correto nosso 
entendimento?” 

A quantidade de atestados 
refere-se à pontuação da Prova 
Técnica, não se refere as 
exigências do art. 30.  

Será observado o previsto no 
Edital. 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 

 

 


