
 
INFORMATIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2018 

 

Diante da republicação do edital da Concorrência Pública nº 007/2018 que tem como 

objeto a CONCESSÃO COMUM PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 

MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, informamos que além das alterações do Anexo II – Proposta 

Técnica, foram alteramos também os itens abaixo descritos, a saber: 

EDITAL 

1.13  DATA BASE: deve-se considerar como marco inicial para a contagem dos prazos 

a serem aplicados para fins de Reajuste e Revisão das tarifas nos termos do Edital, seus 

Anexos e do Contrato de Concessão a data de 01 de setembro de 2017;    

12.3.1. c1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa 

a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; (excluído) 

ANEXO III 

a) Carta de Apresentação da proposta (MODELO A) indicando o Valor do FATOR K, 

cujo valor não poderá ser inferior a 0% (zero), a ser aplicado à outorga pré-estabelecida, 

na forma estabelecida no item 14.1 do Edital, a validade da proposta não inferior à  

(cento e vinte) dias e os fatores de ponderação para cálculo do REAJUSTE.   

No preenchimento das tabelas, a LICITANTE deve considerar as informações do 

EDITAL e seus Anexos e ainda observar que se responsabiliza pelos dados utilizados 

em sua elaboração, devendo sempre primar pela manutenção da coerência interna entre 

os elementos apresentados no Plano de Negócios, bem como a sua pertinência com o 

conteúdo de sua PROPOSTA TÉCNICA. A LICITANTE não poderá excluir linhas 

ou colunas nas tabelas de seu Plano de Negócios, no entanto, quando por 

conveniência ou o detalhe e a situação demandarem, a LICITANTE poderá incluir 

linhas ou colunas nas referidas tabelas.   

Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a (nome da LICITANTE) 

apresenta um valor para o FATOR K de  ___ ( ___ ), definido no item 14.1.1 do 

EDITAL, a ser aplicado à outorga pré-estabelecida, na forma estabelecida no item 

14.1.2 do Edital, totalizando um ônus pela outorga de R$  ___ ( ___ ). 

ANEXO XII 

TRA = TRE. A estrutura tarifária presente neste Anexo XII será aplicada de 

forma progressiva. 


