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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 5B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1 

No Anexo II – Critérios de 
Classificação e Julgamento das 
Propostas Técnicas e de Preços, 
item 2.1 Experiência da Licitante 
(Nq), no quadro apresentado na 
página 130 do Edital: 
 

 
 
 
 
 
 

“1.1. Tendo a licitante um 
atestado relacionado a 
componente de Plano de 
Saneamento Básico 
abrangendo vários municípios 
com faixas populacionais que 
atendam aos 3 critérios de 
população acima mencionados 
(com mais de 100.000 
habitantes até 500.000 
habitantes / entre 500.000 e 
1.000.000 habitantes / mais de 
1.000.000 habitantes cada 
município). Entendemos que o 
mesmo atestado poderá ser 
apresentado para pontuar em 
mais de um critério e inclusive 
quatro vezes no mesmo critério 
(desde que tenha quatro 
municípios enquadrados nas 
exigências). Nosso 
entendimento está correto? 

A pontuação será por 
atestado apresentado. 
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“1.2. No item Nqm para o 
“Parâmetro de Avaliação” é 
exigido da Licitante “Atuação 
em elaboração de Plano 
Municipal ou Intermunicipal de 
Saneamento Básico em 
municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
100.000 habitantes até 
500.000 habitantes”. Para os 
itens Nqi e Nqr a mesma 
condição de “em municípios ou 
conjunto de municípios...” 
também é válida. Nosso 
entendimento 
está correto?” 

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

“1.3 Ainda sobre a tabela 
apresentada, estabelece-se um 
número máximo de atestados, 
no entanto tal critério não 
deixa claro se o item refere-se 
à quantidade máxima de 
atestados que podem ser 
apresentados pela proponente, 
ou quanto ao número de 
atestados que poderão ser 
considerados válidos na 
avaliação. No caso de se limitar 
a quantidade de atestados por 
item, questionamos esta 
comissão quanto às eventuais 
sansões aplicada no caso de 
um licitante ultrapassar o 
número previsto.” 
 

Apenas não serão 
considerados para efeito 
de pontuação. 
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2 

No Anexo II – Critérios de 
Classificação e Julgamento das 
Propostas Técnicas e de Preços, 
item 2.3 Qualificação da Equipe 
Técnica (Nqet). 

“2.1. Notamos que nas 
exigências especificadas para o 
Coordenador ocorre o 
seguinte: 
• Atuação em elaboração de 1 
(um) componente de Plano 
Municipal ou Intermunicipal de 
Saneamento Básico em 
municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
100.000 até 500.000 
habitantes. 
• Atuação em elaboração de 1 
(um) componente de Plano 
Municipal, Intermunicipal ou 
Regional de Saneamento 
Básico em municípios ou 
conjunto de municípios com 
mais de 500.000 até 1.000.000 
habitantes. 
• Atuação em elaboração de 1 
(um) componente de Plano 
Municipal, Intermunicipal, 
Regional ou Estadual de 
Saneamento Básico em 
municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
500.000 até 1.000.000 
habitantes. 
Pergunta-se: A faixa 
populacional para o 2° e 3° 
itens acima fica entre “com 
mais de 500.000 até 1.000.000 
habitantes” para ambas?” 

Pontuará apenas em um 
item, ou seja, o de 
pontuação maior. 

“2.2. Ainda referente às faixas 
populacionais, entendemos 
que embora se estabeleça um 
limite de 1.000.000 habitantes 
para alguns trabalhos, 
também serão aceitos, para 
efeito de comprovação, 
atestados em planos com mais 
de 1 milhão de habitantes. Está 
correto este entendimento? Tal 
afirmação se justifica até pelo 
fato de que estão facultados a 
apresentação de Planos 
Estaduais, e que nenhum 

o atestado será aceito e 
pontuado. 
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estado da união possui 
população inferior ao 
mencionado.” 

“2.3. Para comprovação de 
experiência na atuação em 
elaboração de 1 (um) 
componente de Plano 
Municipal ou Intermunicipal de 
Saneamento Básico em 
municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
100.000 até 500.000 
habitantes, serão aceitos 
atestados de planos com faixas 
populacionais superiores à 
500.000 habitantes?” 

Será observado o 
previsto no Edital. 

“2.4. Será aceito, um mesmo 
atestado, para comprovação 
de experiência nos diferentes 
critérios de faixas 
populacionais? Ou seja, se o 
proponente vir a apresentar 
atestado de Plano, com faixa 
populacionais entre 500.000 e 
1.000.000 de habitantes, este 
mesmo documentos será 
considerado nas 3 instâncias?” 

 

Não. Pontuará apenas em 
um item, ou seja, o de 
pontuação maior. 

“2.5. Referente à Experiência 
na Função para o profissional 
Coordenador, o edital 
estabelece que o mesmo deve 
apresentar atestados que 
comprovem sua atuação na 
COORDENAÇÃO das diferentes 
áreas de atuação requisitadas. 
Sendo assim, entendemos ser 
preponderante que os 
respectivos documentos 
apresentados devem explicitar 
o envolvimento do presente 
profissional na função. Está 
correto este entendimento?” 

O atestado deverá indicar 
a atuação do profissional 
na função de 
coordenação.  

Pontuará apenas em um 
item, ou seja, o de 
pontuação maior. 

“2.6. Notamos que nas 
exigências especificadas para o 
Engenheiro 1, Engenheiro 2, 
Engenheiro 3 e Engenheiro 4 
ocorre o seguinte: 

Será pontuado o item de 
maior pontuação. 
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• Atuação em elaboração de 
Plano Municipal ou 
Intermunicipal de (Engenheiro 
1 - Abastecimento de Água / 
Engenheiro 2 - Esgotamento 
Sanitário / Engenheiro 3 - 
Manejo de Águas Pluviais / 
Engenheiro 4 - Manejo de 
Resíduos Sólidos) em 
municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
100.000 até 500.000 
habitantes. 
• Atuação em elaboração de 1 
(um) componente de Plano 
Municipal, Intermunicipal ou 
Regional de (Engenheiro 1 - 
Abastecimento de Água / 
Engenheiro 2 - Esgotamento 
Sanitário / Engenheiro 3 - 
Manejo de Águas Pluviais / 
Engenheiro 4 - Manejo de 
Resíduos Sólidos) em 
municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
500.000 até 1.000.000 
habitantes. 
• Atuação em elaboração de 1 
(um) componente de Plano 
Municipal, Intermunicipal, 
Regional ou Estadual de 
(Engenheiro 1 - Abastecimento 
de Água / Engenheiro 2 - 
Esgotamento Sanitário / 
Engenheiro 3 - Manejo de 
Águas Pluviais / Engenheiro 4 - 
Manejo de Resíduos Sólidos) 
em municípios ou conjunto de 
municípios com mais de 
500.000 até 1.000.000 
habitantes.  
Pergunta-se: A faixa 
populacional para o 2° e 3° 
itens acima fica entre com mais 
de 500.000 até 1.000.000 
habitantes para ambas?” 

“2.7 Para os Engenheiros 1, 2, 3 
e 4 é exigido que os 

Será pontuado o item de 
maior pontuação. 
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profissionais comprovem 
“Experiência na função de 
desenvolvimento de trabalhos 
de elaboração de Planos 
Municipais de: Saneamento 
Básico; e de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos; e /ou 
Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA)”. Porém, no 
momento em que é detalhada 
a experiência requisitada, 
visando a pontuação, 
aparecem algumas dúvidas: 
a) Assim, como ocorre para o 
Coordenador Geral, 
entendemos que os trabalhos 
que envolvam mobilização 
social e organização social não 
se limitam às áreas descritas 
na experiência geral. Está 
correto este entendimento? 
b) Embora a experiência geral, 
disposta acima, contemple os 
Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), quando 
passamos ao detalhamento, 
visando a pontuação, o edital é 
omisso à tal experiência e/ou 
função. Sendo assim, 
entendemos se tratar de um 
erro formal, e que tal 
experiência não será 
considerada para estas 
posições. Está correto o 
entendimento?” 

a) Será observado o 
previsto no Edital. 

 

b) Será observado o 
previsto no Edital. 

“2.8 Sobre a tabela- Critérios 
de Classificação e Julgamento 
das Propostas Técnicas e de 
Preços, item 2.1 Experiência da 
Licitante (Nq), no quadro 
apresentado na página 130 do 
Edital:, estabelece-se um 
número máximo de atestados, 
no entanto tal critério não 
deixa claro se o item refere-se 
à quantidade máxima de 

Apenas não serão 
considerados para efeito 
de pontuação. 
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atestados que podem ser 
apresentados pela proponente, 
ou quanto ao número de 
atestados que poderão ser 
considerados válidos na 
avaliação. No caso de se limitar 
a quantidade de atestados por 
item, questionamos esta 
comissão quanto às eventuais 
sansões aplicado no caso de 
um licitante ultrapassar o 
número previsto.” 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 

 

 


