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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 7B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 

Item ou 
Cláusula 

Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1 

Item 
6.05.01 do 
Projeto 
Básico, 
Anexo I do 
Edital 

 
“Favor esclarecer a complexidade do item abaixo: 
 

 
 
Pergunta-se: A empresa contrata deverá percorrer 
os 1888 Km, fazendo o Levantamento Topográfico 
Cadastral mais o cadastro de 20 Km de 
macrodrenagem, com equipamento e drones Km a 
Km? Ou esse cadastramento já existe? 
 
Quais cadastros já foram realizados pela empresa 
RK Engenharia? É possível disponibilizar nesse 
momento o cadastro e estudos? 
 
Favor explicar o que a Prefeitura espera desse 
produto, e como deverá ser feito esse 
cadastramento.” 

O produto a ser entregue 
deverá atender o disposto 
no edital, notadamente no 
item 6.05.01 do Projeto 
Básico, Anexo I ao edital.  

Em relação ao cadastro 
elaborado pela RK, este 
encontra-se disponível 
para consulta junto a 
Superintendência de Obras 
Públicas de Salvador 
(SUCOP). 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 


