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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 

 

 

CONCESSÃO COMUM PARA ABASTECIMENTGO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA 

 

ESCLARECIMENTO Nº 07 

 

 

Solicitação de documentos e informações   

 

Tendo em vista que, após a visita técnica realizada, esta Empresa foi informada que a 

solicitação de documentos importantes para a elaboração da proposta técnica deveria ser 

realizada através deste e-mail, esta vem solicitar acesso aos documentos e informações 

listados abaixo:  

 

1) Consumos e gastos com energia elétrica nos últimos 12 meses (para os poços e 

sistemas de água e esgoto); 

2) Cadastro geral das motobombas (Poços, EEAT e EEE) (quantidade, potência);  

3) Documentação de Outorgas e Licenças dos Poços (Prévia, Instalação e Operação);  

4) Documentação de controle de vencimento das outorgas dos Poços;  

5) Volume micromedido de abastecimento;  

6) Relação de reservatórios;  

7) Cadastro técnico da rede em DWG;  

8) Laudos técnicos de situação do corpo receptor;  

9) Análise da qualidade do efluente tratado (ETE);  

10) Custo com disposição em aterro dos resíduos de gradeamento (ETA e ETE);  

11) Capacidade operacional da ETA; 

12) Geração de lodo da ETA;  

13) Disposição lodo da ETA;  

14) Capacidade operacional da ETE;  

15) Custo transporte e disposição do lodo da ETE;  

16) Projeto atualizado da EEE;  

17) Projeto da ETE;  

18) Relação de investimentos já executados ou em estágios de execução na ETE;  

19) Projeto do Poço Jardim Boa Vista;  

20) Vazão industrial;  

21) Taxa de contribuição industrial;  

22) Situação de tratamento de esgoto das indústrias;  

23) Quantidade e localização de ligações pluviais nas redes de esgoto;  

24) Qual o período considerado para a taxa de incremento de rede, que é definida como 

5% no PMSB? (Esgoto);  

25) Qual o período considerado para a taxa de substituição de rede, que é definida como 

1% no PMSB ? (Esgoto);  

26) Qual o período considerado para a taxa de substituição das ligações, que é definida 

como 1% no PMSB ? (Esgoto).  
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Resposta: Primeiramente, cabe ressaltar que todas as informações disponibilizadas 

no certame são adequadas e suficientes para a elaboração das propostas pelas 

LICITANTES, sendo que os dados em questão estão apresentados no respectivo 

Edital e Anexos. 
 

Para tanto, disponibilizaremos alguns relatórios e dados meramente consultivo, 

que estarão em anexo a este esclarecimento. 

 

1º Solicitação de documentos e informações  Consumos e gastos com energia 

elétrica nos últimos 12 meses (para os poços e sistemas de água e esgoto). 

 

Resposta: Os elementos técnicos necessários para a elaboração das propostas estão 

apresentados no ANEXO II e ANEXO IV A. Informamos que existem contas de 

energias para amostragem no anexo do Esclarecimento nº 03. 
 

 

2º Solicitação de documentos e informações  Cadastro geral das motobombas 

(Poços, EEAT e EEE) (quantidade, potência). 

 

Resposta: Os elementos técnicos solicitados para elaboração das propostas estão 

apresentados no ANEXO XV.  

 

 

3º Solicitação de documentos e informações  Documentação de Outorgas e 

Licenças dos Poços (Prévia, Instalação e Operação). 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão apresentados no 

Edital e Anexos. 

 

 

4º Solicitação de documentos e informações  Documentação de controle de 

vencimento das outorgas dos Poços. 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão apresentados no 

Edital e Anexos. 

 

 

5º Solicitação de documentos e informações  Volume micromedido de 

abastecimento. 

 

Resposta: Os dados de micromedição estão apresentados no ANEXO II – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 
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6º Solicitação de documentos e informações  Relação de reservatórios. 

 

Resposta: Os elementos solicitados para elaboração das propostas técnicas estão 

apresentados no ANEXO XV. 

 

 

7º Solicitação de documentos e informações  Cadastro técnico da rede em DWG. 

 

Resposta: Não existem cadastros técnicos de redes. 

 

 

8º Solicitação de documentos e informações  Laudos técnicos de situação do corpo 

receptor. 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão 

apresentados no Edital e Anexos. 

 

 

9º Solicitação de documentos e informações  Análise da qualidade do efluente 

tratado (ETE). 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão apresentados no 

Edital e Anexos. 

 

 

10º Solicitação de documentos e informações  Custo com disposição em aterro dos 

resíduos de gradeamento (ETA e ETE). 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão 

apresentados no Edital e Anexos. 

 

 

11º Solicitação de documentos e informações  Capacidade operacional da ETA. 

 

Resposta: Conforme apresentado no ANEXO IV-A, a capacidade operacional da 

ETA em situações normais é de 80 L/s. 

 

 

12º Solicitação de documentos e informações  Geração de lodo da ETA.  

 

Resposta: Atualmente não se encontra em operação nenhum sistema de 

tratamento de lodo da ETA. 

 

 

13º Solicitação de documentos e informações  Disposição lodo da ETA.  

 

Resposta: Atualmente não se encontra em operação nenhum sistema de 

tratamento de lodo da ETA. 



 

4 

 

14º Solicitação de documentos e informações  Capacidade operacional da ETE. 

 

Resposta: Os dados solicitados estão apresentados no ANEXO IV-A. 

 

 

15º Solicitação de documentos e informações  Custo transporte e disposição do 

lodo da ETE. 

 

Resposta: Atualmente não se encontra em operação nenhum sistema de 

tratamento de lodo da ETE. 

 

 

16º Solicitação de documentos e informações  Projeto atualizado da EEE. 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão 

apresentados no Edital e Anexos. 

 

 

17º Solicitação de documentos e informações  Projeto da ETE. 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão 

apresentados no Edital e Anexos. 

 

 

18º Solicitação de documentos e informações  Relação de investimentos já 

executados ou em estágios de execução na ETE. 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão 

apresentados no Edital e Anexos. 

 

 

19º Solicitação de documentos e informações  Projeto do Poço Jardim Boa Vista. 

 

Resposta: Os dados necessários para a elaboração das propostas estão apresentados no 

Edital e Anexos. 

 

 

20º Solicitação de documentos e informações  Vazão industrial. 

 

Resposta: Todos os dados de histograma necessários para a elaboração das 

propostas estão apresentados no ANEXO II -TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

21º Solicitação de documentos e informações  Taxa de contribuição industrial. 

 

Resposta: Todos os dados de histograma necessários para a elaboração das 

propostas estão apresentados no ANEXO II -TERMO DE REFERÊNCIA. 
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22º Solicitação de documentos e informações  Situação de tratamento de esgoto das 

indústrias. 

 

Resposta: Todos os dados de histograma necessários para a elaboração das 

propostas estão apresentados no ANEXO II -TERMO DE REFERÊNCIA. As 

questões relativas aos consumidores de esgoto estão apresentadas no ANEXO IV 

A. 

 

 

23º Solicitação de documentos e informações  Quantidade e localização de ligações 

pluviais nas redes de esgoto. 

 

Resposta: Não existe cadastro e/ou histórico de tais elementos. 

 

 

24º Solicitação de documentos e informações  Qual o período considerado para a 

taxa de incremento de rede, que é definida como 5% no PMSB? (Esgoto). 

 

Resposta: As projeções apresentadas são meramente referenciais, devendo cada 

licitante elaborar suas próprias projeções levando em consideração os dados e 

obrigações do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

25º Solicitação de documentos e informações  Qual o período considerado para a 

taxa de substituição de rede, que é definida como 1% no PMSB? (Esgoto).  

 

Resposta: As projeções apresentadas são meramente referenciais, devendo cada 

licitante elaborar suas próprias projeções levando em consideração os dados e 

obrigações do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

26º Solicitação de documentos e informações  Qual o período considerado para a 

taxa de substituição das ligações, que é definida como 1% no PMSB ? (Esgoto).  

 

Resposta: As projeções apresentadas são meramente referenciais, devendo cada 

licitante elaborar suas próprias projeções levando em consideração os dados e 

obrigações do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 


