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INFORMATIVO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 
 

 

Diante da nova republicação do edital da Concorrência Pública nº 01/2020 (Abertura da Sessão 

em 08/02/2021),   que tem como objeto a CONCESSÃO COMUM PARA EXPLORAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, a Comissão Especial 

de Licitações, pelo princípio da transparência, informa os pontos alterados do edital em 

epígrafe, a saber: 

 

1. Supressão do item 12.5.2 (índices econômico-financeiros); 

2. Supressão da exigência do reconhecimento de firma nos anexos: V, VI, VII, 

VIII, IX, X-B e XI; 

3. Alteração do item 16.2 do edital, retirando do texto a frase “legalizados pela 

autoridade consular brasileira e”, e inserindo no texto a frase “nos termos da 

Convenção de Haia.”,  

4. Alteração do item 23.2.2 do edital, retirando do texto a frase “a ser editado pelo 

poder concedente”. 

5. Alteração da numeração do item 32 (Do valor a ser recolhido – Regulação dos 

Serviços) do edital, retirando a numeração “33.1, 33.2 e 33.3”, e inserindo a 

numeração “32.1, 32.2 e 32.3”; 

6. Alteração do item 33.3 (alterado para 32.3) do edital, retirando do texto a frase 

“no item 34.2”, e inserindo no texto a frase “no item 32.2”; 

7. Alteração da numeração do item 22 (Objetivos e metas da concessão) do edital, 

retirando a numeração “23.2.1 e 23.2.2”, e inserindo a numeração “22.2.1 e 

22.2.2”; 

8. Alteração da numeração do item 34.1 (Recursos) do edital, retirando a 

numeração “35.1.1 e 35.1.2”, e inserindo a numeração “34.1.1 e 34.1.2”; 

9. Alteração da tabela da página 83 (Histograma de Consumo), Consumo Público 

de 21 a 30 m³, coluna - Porcentagem de Ligações dentro da Categoria (%) – 

retirando da coluna “107,78” e inserindo na coluna “17,78” 

10. Supressão da frase “INSERIR QUADRO”, que esta inserida na pagina 96, no item 5 

do Anexo III (Modelo A); 

11. Alteração do item 13.1.2.4 do edital, retirando do texto a palavra “cem”, e 

inserindo no texto a palavra “cinquenta”. 

12. Alteração do subitem b.4 da cláusula 24.1 do Anexo I – Minuta do Contrato, 

retirando do texto a palavra “cem”, e inserindo no texto a palavra “cinquenta”. 
 

 

O Edital estará disponível a partir do dia 04/01/2021. 


