GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RESPOSTAS
ÀS
SOLICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016.

DE

ESCLARECIMENTOS

DA

Fazemos referência ao Edital de Concorrência nº 001/2016 – SEDUR, tendo
como objeto a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado –
PDUI da Região Metropolitana de Salvador para solicitar os seguintes
esclarecimentos:
PERGUNTA 1: Entendemos que a equipe mínima que ficará alocada em
Salvador será definida pela empresa contratada de acordo com o plano
plan de
trabalho proposta na licitação, não havendo exigências especificas da SEDUR
sobre a composição desta equipe. Perguntamos se nosso entendimento está
correto?
RESPOSTA: O núcleo da equipe alocada na SEDUR como forma de
otimizar as atividades e encaminhamentos
encaminhamentos e facilitar a troca de
conhecimento e informações deverá ser detalhada no Plano de Trabalho,
guardando conformidade com as etapas de elaboração do Plano.
PERGUNTA 2: Não encontramos no material disponibilizado para a licitação
detalhamento dos serviços
rviços que deverão estar previstos no item B da planilha
orçamentária. Solicitamos detalhar as expectativas da SEDUR em relação a
prestação dos serviços do item B da planilha orçamentária, incluindo
quantidades. Gostaríamos de saber a que se destinam as verbas
verbas de aluguel,
divulgação,
material
de
comunicação
e
outros.
RESPOSTA: O item B da Planilha Orçamentária contempla o custo
estimado de despesas com hospedagem, alimentação e transporte (em
viagem), aluguel de veículos, serviços gráficos e cópias em meio
mei digital,
material de comunicação, materiais e equipamentos técnicos, divulgação
para as audiências públicas, aluguel de espaços físicos, de acordo com o
item 11 Etapas e Produtos, do Quadro Resumo dos Produtos, que deverão
ser
detalhado
no
Plano
de
Traba
Trabalho.
PERGUNTA 3: Solicitamos informar qual a carga horária mensal de trabalho
da SEDUR, uma vez que os profissionais alocados em Salvador deverão
cumprir
o
mesmo
horário
da
Secretaria.
RESPOSTA: O horário de trabalho da SEDUR é de segunda a sexta de
8h30 às 12h00 e 13h30 às 18h00.
Atenciosamente,
Joseane Barbosa Ambrozi
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

