
ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA, ABERTURA DOS ENVELOPES 2 e 3 PROPOSTAS e 
DOCUMENTAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0917/2021 

Às 15:00h (quinze horas) do dia 11 (onze) do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), nas dependências da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão, situada na Rua 
XV de Novembro, n° 275, em São Paulo/SP, reuniram-se a Comissão Permanente 
de Licitação do Município de São Simão/GO, designada pelo Decreto Municipal n° 
110 de 27 de janeiro de 2022, composta na sessão pelos servidores: José Humberto 
de Oliveira (Presidente), Márcio Machado Gonzaga (Equipe Apoio), Daniela Maria 
Alves Reis Romão (Procuradora e Suplente Presidente); a equipe da B3 e os 
representantes dos licitantes interessados, nos termos do instrumento convocatório, 
em Sessão Pública, transmitida ao vivo pelo  site  www.tvb3.com,br e pelo canal da B3  
nq_yputube  httpsfiwwwyoutubecomiwatch?v=ng-VvobFVU.„ para a Abertura dos 
Envelopes n° 02 — Proposta Comercial da Concorrência n° 003/2021, conduzida 
pelo Diretor representante da B3 cujo objeto é a concessão comum, de forma  
onerosa, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e tratamento e disposição final de resíduos sólidos  no Município de São 
Simão, Estado de Goiás. 

Compareceram na sessão as Proponentes declaradas aptas para a fase de abertura 
das Propostas Comerciais, por meio de seus representantes credenciados. 

A sessão pública foi iniciada, com a condução dos trabalhos feita pelo Diretor da 
Sessão representante da B3 e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
verificando, à vista dos presentes na sessão, a integridade do lacre do invólucro que 
guardava dos Envelopes n° 2 e n° 3, sendo considerado intacto. Ato contínuo, foi 
retirado o lacre e a Comissão abriu os Envelopes n° 2, contendo as Propostas 
Comerciais das Proponentes, as quais foram entregues ao Diretor da Sessão para a 
leitura e exibição no sistema da B3. 

As Propostas Comerciais foram classificadas em ordem crescente do multiplicador K a 
ser aplicado à estrutura tarifária constante do Edital, sendo a primeira colocada a que 
ofertou o menor valor, conforme classificação descrita na tabela abaixo: 

RANKIN 
G 

PROPONENTE PARTICIPANTE VALOR DESÁGI 
O 

1° CONSÓRCIO SÃO SIMÃO  
SANEAMENTO 

XP  
INVESTIMENTOS 

0,9269 - 
7,3100% 

2° 
	 simÃo 

CONSÓRCIO  CLEAR  SÃO RJI 0,9500 - 
5,0000% 

Em ato contínuo, foi aberto o Envelope n° 3 — Documentos de Habilitação da 
Proponente CONSÓRCIO SÃO SIMÃO SANEAMENTO, que apresentou a melhor 
Proposta Comercial. O resultado da análise da documentação de habilitação do 
Consórcio Saneamento São Simão, será divulgado posteriormente. Nada mais 
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havendo a tratar, a sessão foi encerrada, lavrou-se a presente ata, a qual depois de 
lida e aprovada será assinada pela Comissão Permanente de Licitação. 

Equipe Apoi 

Daniela Mari  

Procuradora 	Pres dente 
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