
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2018 

ESCLARECIMENTO Nº 014 

 

1º Questionamento  

 

RESPOSTA: Não existem informações cadastrais de redes de água e de esgoto 

atualizados. No entanto, há um croqui de redes de abastecimento existentes, que se 

disponibiliza em anexo. 

Em termos de histogramas, também em anexo, estão sendo disponibilizados os 

dados de abril a dezembro de 2018. 

 

2º Questionamento  

 

RESPOSTA: Os dispositivos contratuais a respeito de reajuste são cristalinos e não 

apontam para que a concessionária opere sem recebimento de reajuste. O primeiro 

reajuste ocorrerá no final do primeiro ano de concessão, sendo que a 

concessionária terá direito ao respectivo reajuste tendo por base o período entre o 

1º de setembro de 2017 (conforme esclarecimento anterior) e o final do primeiro 

ano de concessão. 

 



 
 

3º Questionamento  

 

RESPOSTA 03.1: Deverão ser abordados os tópicos referentes ao uso e ocupação 

do solo que afetam diretamente os mananciais e a sua potencial exploração. 

 

 

RESPOSTA 03.2: Atualmente não existem procedimentos formais de implantação 

e expansão de redes e ligações. A avaliação em questão deverá apontar a realidade 

existente no município. 

   

 

 



 
 

RESPOSTA 03.3: O requisito refere-se a todos os tipos de lançamentos de esgotos 

que, porventura, existam no Município. 

 

 

RESPOSTA 03.4: O Município não possui o registro de tais informações. O 

levantamento da existência de eventuais lançamentos clandestinos e ligações de 

esgoto indevidas na rede pluvial deverá ser realizado pelas LICITANTES, 

mediante a realização da competente visita técnica. 

 

 

RESPOSTA 03.5: Deverão ser atendidas em sua integralidade todas as metas 

estabelecidas pelo Anexo IV C -TERMO DE REFERÊNCIA e Anexo IV A  -

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO em seu capítulo de 

indicadores. 

 

 

 

 

 



 
 

4º Questionamento  

 

 

 

RESPOSTA 04.1: O entendimento está correto. Na elaboração da PROPOSTA DE 

TARIFA REFERENCIAL DE ÁGUA (TRA) e TARIFA REFERENCIAL DE 

ESGOTO (TRE) as licitantes deverão considerar o quanto disposto no Anexo XII. 



 

 

RESPOSTA 04.2: O entendimento está correto, é possível um fator K igual a zero. 

A referência correta é item 14.1 do Edital. 

 

 

RESPOSTA 04.3:  O campo vazões faz referência a vazões de água e de esgoto. 

Neste particular, sugere-se que as LICITANTES, quando o detalhe e a situação 

demandar, possam incluir linhas ou colunas nos quadros de seu Plano de Negócios. 

 

 

RESPOSTA 04.4: A expressão lixo se refere a todo o tipo de resíduos que não lodo 

(embalagens, detritos diversos...), devendo esse resíduo ser removido 

anteriormente ao início do tratamento (peneira/gradeamento da água bruta 

captada ou do esgoto coletado). 

 

RESPOSTA 04.5: As LICITANTES, quando o detalhe e a situação demandar, 

poderão ajustar os quadros de seu Plano de Negócios mediante a inclusão linhas ou 

colunas. 



 
 

 

RESPOSTA 04.6: Sim, as LICITANTES deverão considerar o valor base da 

OUTORGA pré-estabelecida e o respectivo Aumento Proposto referente ao 

montante resultante do FATOR K. 

 

5º Questionamento  

 

RESPOSTA:  As informações solicitadas estão apresentadas no Anexo XVI do 

processo licitatório. 

 

6º Questionamento  

 

RESPOSTA:  Foi realizada a instalação de 6 unidades de macromedidores no 

Município, sendo que, caso desejado, poderá ser agendada visita técnica para 

avaliação do estado de conservação dos mesmos. 

 

 



 
 

7º Questionamento  

 

RESPOSTA:  No Ano de 2018 foram realizadas cerca de 500 substituições. 

Atualmente não existe contrato com empresa terceirizada em andamento para este 

serviço. 

 

8º Questionamento  

 

RESPOSTA: A referida obra já foi finalizada. 

 

9º Questionamento  

 

 

RESPOSTA: A referida obra já foi finalizada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10º Questionamento  

 

RESPOSTA: Deverão ser considerados para fins de equalização de propostas a 

execução total dos quantitativos apresentados no anexo IV-A item 4.6.2. 

 

11º Questionamento  

 

RESPOSTA: Elementos disponibilizados em 23 de janeiro de 2019. 


