GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 001/2018.
1. Os valores expressos nas Tabelas das páginas 64 (base síntese para
planilha orçamentária) e 67 (cronograma de desembolso físico financeiro)
divergem do valor da página 42 (custo estimado)
Pergunta: Qual é o valor a ser utilizado?
Resposta: O valor a ser utilizado é R$ 9.007.029,12 (nove milhões e sete
mil e vinte e nove reais e doze centavos)
2. Na qualificação dos técnicos a serem habilitados:
01. Coordenador geral:
A experiência em coordenação de Planos Diretores elaborados para regiões
metropolitanas, outras regiões institucionalizadas ou regiões caracterizadas
pela abrangência de mais de um município (planejamento integrado).
Pergunta 1: Será aceito os CATs que tenham como descrição: Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável, Plano Intermunicipal ou Planos
Regionais?
Resposta: Serão aceitos os CATs com descrição de Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável, Plano Intermunicipal e Planos
Regionais, desde que elaborados para regiões metropolitanas, outras
regiões institucionalizadas ou regiões caracterizadas pela abrangência de
mais de um município.
03. Coordenador Técnico 2
A experiência em elaboração de Planejamento estratégico de Municípios ou
Planos de Desenvolvimento Econômico Regional.
Pergunta 1: O atestado de Programa de Desenvolvimento Regional será aceito
como Planos de Desenvolvimento Econômico Regional?
Pergunta 2: A dissertação na área de Economia, com tema "desigualdade
regional, abertura comercial e mercado de trabalho no Brasil." é aceita como
mestrado economia regional ou desenvolvimento regional?
Pergunta 3: Um Plano Econômico no âmbito do Estado será aceito como Plano
regional?
Resposta 1: Não.
Resposta 2: A pontuação é dada pelo título de mestre ou doutor.
Resposta 3: Se o Plano Econômico abranger uma região institucionalizada
ou mais de um município, sim.

04. Coordenador Técnico 3

Pergunta 1: O diploma de mestrado e doutorado em Direito do Estado será
aceito como Direito Urbanístico, uma vez que está na mesma área de
concentração.
Resposta: Não.
Elaboração de legislação ambiental (lei ou código de meio ambiente).
Pergunta 1: Serão aceitos os planos ambientais e de recursos hídricos?
Pergunta 2: Onde se enquadram os Planos de Manejo?
Resposta 1: Sim, desde que possuam minutas de espécies legislativas
(decretos e leis).
Resposta 2: Podem de enquadrar na pontuação da experiência anterior da
contratada, em Planejamento Setorial, Meio Ambiente.
05. Especialista em Saneamento e Gestão Ambiental
Pergunta 1: Atestado de Projeto de Saneamento integrado será aceito como
Plano de Saneamento Básico? e Plano Diretor de Drenagem?
Resposta: Não. Não.
Pergunta:
Quando o edital se refere a Planos elaborados para municípios com população
maior que.....na descrição da experiência da empresa, será aceito CATs de
Plano Urbanístico de operação urbana cuja população seja maior que 100 mil
habitantes??
Resposta: Não.
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