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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 9B: (Após a Retomada da Licitação e a alteração do Edital): 

Número 
da 

questão 
Item ou Cláusula Esclarecimento solicitado RESPOSTAS 

1 2.1 – Experiência da 
Licitante: 

Atuação em 
elaboração de Plano 
Municipal ou 
Intermunicipal de 
Saneamento Básico  
 

Entendemos que, face as 
características similares dos 
planos, atestados relativos a 
elaboração de Plano de 
Recursos Hídricos (o qual 
contém um componente de 
agua), Plano de 
Aproveitamento de Recursos 
Hídricos (o qual contém um 
componente de agua), e Plano 
de Revitalização Hidro 
ambiental (o qual contém um 
componente de agua), serão 
aceitos para comprovação de 
experiência na Elaboração de 
Plano de Saneamento Básico. 
Está correto o nosso 
entendimento? 

Será observado o previsto no 
edital. 

2 2.1 – Experiência da 
Licitante: 

Atuação em 
elaboração de Plano 
Regional, 
Intermunicipal ou 

Entendemos que caso a 
empresa apresente atestado 
de elaboração de Plano 
Estadual, este deve servir 
também para atestação de 

Será observado o previsto no 
edital. 
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Municipal de 
Saneamento Básico  
 

Plano Municipal, 
Intermunicipal ou Regional, se 
atendidas às exigências de 
população, visto que a 
elaboração de planos 
regionais são mais 
abrangentes que os demais, e 
sendo assim, possuem grau de 
dificuldade maior que os 
municipais, intermunicipais ou 
regionais. Está correto o nosso 
entendimento? 

 

3 2.1 – Experiência da 
Licitante: 

Atuação em 
elaboração de Plano 
Estadual, Regional, 
Intermunicipal ou 
Municipal de 1 (um) 
componente do 
Saneamento Básico.  
 

Entendemos que um atestado 
que contemple os quatro 
serviços básicos de um Plano 
de Saneamento Básico 
(abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos e 
drenagem) atenderia os 
critérios para recebimento da 
pontuação máxima de 10,0 
pontos, tendo em vista que a 
nota de 2,5 pontos é atribuída 
para 1 (um) componente do 
saneamento básico. Está 
correto o nosso 
entendimento? 

A pontuação será por atestado 
apresentado. 

4 2.3 – Qualificação da 
Equipe Técnica 

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)  

Entendemos que, se um 
profissional possui em um 
mesmo atestado a elaboração 
de Planos Diretores Municipais 
de Água de 03 municípios 
distintos, sendo 01 município 
com população superior a 1 
milhão de habitantes, 01 
município com população 
entre 500.000 e 1 milhão de 
habitantes e 01 município com 
população entre 100.000 e 
500.000 habitantes, esse 
atestado irá pontuar 03 vezes, 
cada qual dentro do respectivo 

Cada atestado pontuará 
apenas em um item. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Especial Mista de Licitação – Decreto nº 29.920, de 05/07/2018. 

 

Página 3 de 3 
 

 item relacionado a sua 
população. Favor confirmar 
nosso entendimento. 

 

 

Salvador, 03 de julho 2019. 

 

 


