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1 

Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Observamos no Plano de saneamento que a 

ETE de São Simão existente não cumpre as 

condicionantes da licença de operação. Nesse 

contexto, solicitamos detalhes sobre as 

condicionantes que não vem sendo cumpridas, 

bem como se há passivo ambiental em 

decorrência da operação inadequada. Somado a 

isso, pedimos a cópia da licença de operação e 

a confirmação da qualidade do efluente tratado 

cumpre com as exigências do órgão ambiental. A 

ETE de São Simão fará também parte dos bens 

reversíveis? 

A licença de funcionamento da ETE consta no 

Anexo VIII do Contrato, sendo que as 

condicionantes e obrigações que deverão ser 

assumidas pela futura concessionária estão 

mencionadas na referida licença, bem como no 

Edital, notadamente na minuta do Contrato e no 

Caderno de Encargos.  

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistema de que o Município dispõe encontram-se no 

site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico, cabendo 

às licitantes realizar os seus próprios estudos e 

levantamentos para participar da licitação. 

Conforme descrito no Anexo VII do Contrato, que 

contempla a relação de bens existentes que serão 

transferidos à Concessionária nos termos do 

Contrato, a ETE de São Simão fará parte dos bens 

reversíveis. 
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2 

Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Ainda sobre a ETE, qual a legislação que 

determina a qualidade do efluente tratado, a 

estadual ou a do CONAMA? Caso seja a 

estadual, favor informar qual seria. 

Cada licitante deverá realizar os seus próprios 

estudos e levantamentos, incluindo a análise da 

legislação ambiental aplicável à concessão.  

Cabe mencionar que a licença de funcionamento da 

ETE constante do Anexo VIII do Contrato contempla 

disposição acerca do tema. 
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Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Favor fornecer histórico de análises do efluente 

tratado da ETE São Simão 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021.  

4 

Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

No Plano de saneamento também foi constatado 

que há um local de lançamento irregular de 

dejetos de fossas sépticas que são despejados 

caminhão limpa-fossa do DEMAESS de no setor 

Comercial Sul, UTM 548085.00 m E / 

7897692.00 m S. 

Não está claro o questionamento solicitado.  

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

site da Concorrência Pública nº 003/2021, cabendo 

às licitantes realizar os seus próprios estudos e 

levantamentos para participar da licitação, incluindo 

a análise do Plano Municipal de Saneamento 
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Básico.  

5 

Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Existe cadastro comercial? Em caso afirmativo, 

por favor nos enviar e informar a situação atual 

quanto a sua atualização. 

Não existe cadastro comercial dos usuários, sendo 

obrigação da concessionária a sua elaboração nos 

termos do Contrato.  

6 

Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Solicitamos a conta de energia elétrica dos 

últimos 6 meses com o consumo elétrico do 

sistema de esgotamento sanitário, sistema de 

abastecimento de água e unidades 

administrativas? 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021. 
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Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Quais as características dos produtos químicos 

utilizados no processo de tratamento de água e 

de tratamento de esgoto, bem como a dosagem 

desses produtos. Pedimos detalhes mais 

profundos sobre o consumo atual de cloro no 

abastecimento de água, e se há fluoretação da 

água distribuída; 

Conforme descrito no Caderno de Encargos, não há 

Estação de Tratamento de Água. Como 

consequência, não existem produtos químicos no 

processo de tratamento, com exceção das pastilhas 

de cloro utilizadas nos poços de abastecimento. 

Não há atualmente a fluoretação da água 

distribuída.  

Também conforme descrito no Caderno de 
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Encargos, a ETE existente trata os efluentes 

através de lagoas de estabilização, não havendo, 

portanto, utilização de produtos químicos no 

processo de tratamento.  

As demais informações referentes ao processo de 

tratamento da água e de esgoto de que o Município 

dispõe encontram-se no site da Concorrência 

Pública nº 003/2021 e no Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 
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Anexo X - Plano 

de Negócios 

Referencial 

Não identificamos estimativa de áreas (m2) a 

serem desapropriadas em função da instalação 

do sistema de esgotamento sanitário. Favor 

informar a estimativa de área para 

desapropriação, assim como as premissas 

utilizadas para estimativa; 

Estão previstos no Plano de Negócios Referencial 

os custos estimados de desapropriação para as 

Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário no 

Sistema Sede e Itaguaçu e ainda para a nova ETE 

Itaguaçu, conforme solução referencial considerada 

nos Estudos de Engenharia disponibilizados.  

Cabe salientar que os quantitativos apresentados 

são referenciais e não possuem caráter vinculativo, 

devendo os licitantes realizar seus próprios estudos 
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e estimativas para participar da licitação. 

No tocante às áreas, foram consideradas as 

seguintes estimativas para o Plano de Negócios 

Referencial: 

SISTEMA SEDE  

Unidade: Área estimada (m²) 

EE-SS01.2: 116,87m² 

EE-SS02.1: 116,87m² 

EE-SS03.1: 116,87m² 

SISTEMA ITAGUAÇU  

Unidade: Área estimada (m²) 

EE-IT01.1: 116,87m² 

ETE - Itaguaçu: 950,00m² 
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EDITAL - 

VISITA 

TÉCNICA 

Como forma de esclarecimento e de auxílio para 

elaboração do Plano de Negócios, favor 

encaminhar os seguintes dados de Gestão 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 



Nº DE 
IDENTIFICAÇÃO 

ITEM DE 
REFERÊNCIA 

DO EDITAL 
ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA 

Comercial: 

• Volume produzido dos últimos 12 meses; 

• Volume medido por categoria dos últimos 

12 meses; 

• Volume faturado por categoria dos 

últimos 12 meses; 

• Cadastro de Ligações e economias totais 

e ativas por categoria; 

o Caso não possua o cadastro de ligações, 

favor encaminhar a quantidade de domicílios, 

comércio e indústrias com matrícula de registro 

do imóvel;  

• Quantidade de ligações hidrometradas. 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

10 

EDITAL - 

VISITA 

TÉCNICA 

Como forma de esclarecimento e de auxílio para 

elaboração do Plano de Negócios, favor 

encaminhar os seguintes dados de Operação: 

• Cadastro eletromecânico de todos os 

No tocante às outorgas citadas, elas deverão ser 

obtidas pela Concessionária.  

Os demais dados e informações referentes aos 

serviços e sistemas de que o Município dispõe 
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componentes do SAA e SES (especificações 

técnicas dos equipamentos eletromecânicos 

como: potência, marca, modelo): 

o Estações elevatórias de água; 

o Estação elevatória de esgoto; 

o Poços tubulares profundos; 

• Energia elétrica - Conta de energia de 

cada um dos locais de instalação que consomem 

energia para o SAA ou SES (todas as faturas de 

água e de esgoto dos últimos 12 meses): 

o Estações elevatórias de água 

o Estação elevatória de esgoto 

o Poços tubulares profundos; 

• Análises (histórico de 12 meses): 

o Laudos de água bruta de cada um dos 

poços; 

encontram-se no site da Concorrência Pública nº 

003/2021 e no Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 
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o Laudos de água tratada; 

o Laudos de esgoto bruto e tratado; 

o Laudos do corpo receptor a montante e a 

jusante do ponto de lançamento do efluente 

tratado (CONAMA 430/2011 – Condicionante 

Específico da Licença de Operação da ETE); 

• Outorgas e Licenças: 

o Outorga de uso dos recursos hídricos dos 

poços tubulares profundos para abastecimento 

público; 

o Outorga de lançamento do efluente 

tratado no corpo receptor; 

o Licença de instalação do aterro sanitário 

existente. 
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EDITAL - 

VISITA 

TÉCNICA 

Como forma de esclarecimento e de auxílio para 

elaboração do Plano de Negócios, favor 

encaminhar os seguintes dados de Engenharia: 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 
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• Projetos básico/executivos existentes 

• Perdas de água; 

• ETE; 

• Rede de água e Rede de esgoto; 

• Novos loteamentos. 

• Cadastro técnico da rede (água e esgoto); 

• Mapa com o cadastro das áreas de 

domínio da Prefeitura; 

• Plano Diretor; 

• Mapa e cadastro das APPs 

• Mapas de área verde, terrenos da 

Prefeitura 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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EDITAL - 

VISITA 

TÉCNICA 

Como forma de esclarecimento e de auxílio para 

elaboração do Plano de Negócios, solicita-se 

todos os dados existentes sobre os poços 

tubulares profundos de abastecimento público no 

No tocante às outorgas citadas, elas deverão ser 

obtidas pela Concessionária.  

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 
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município: 

• Filmagem do poço; 

• Relatório de perfuração (teste de vazão); 

• Potência da bomba, marca e modelo; 

• Perfil do poço; 

• Nome das empresas que perfuraram; 

• Outorga dos poços; 

• Últimos serviços contratados. 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

13 

EDITAL - 

VISITA 

TÉCNICA 

Sobre o SES a ser implantado no Distrito 

Itaguaçu, os terrenos previstos para a 

implantação da EEE e da ETE são da prefeitura? 

Quais são os limites do terreno? 

A Prefeitura de São Simão não disponibilizará os 

terrenos para implantação de novas unidades que 

se fizerem necessárias à prestação dos serviços, 

cabendo à futura concessionária a responsabilidade 

pela realização dos estudos e levantamentos 

acerca da área necessária, bem como pelos custos 

e despesas relacionados à aquisição, 

imissão/reintegração de posse, servidão 

administrativa ou desapropriação de terrenos, 
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conforme estabelecido no Contrato. 
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EDITAL - 

VISITA 

TÉCNICA 

Sobre o SES do Distrito Sede: 

• Quais locais não possuem rede coletora 

de esgoto? 

• Com relação a retirada de lodo das 

lagoas da ETE: qual foi a última vez que o lodo 

foi removido? Qual foi a quantidade em 

toneladas? 

• Qual é o traçado e característica 

(diâmetro, material e extensão) da linha de 

recalque de esgoto que sai da elevatória até a 

ETE; 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico, cabendo 

às licitantes realizar os seus próprios estudos e 

levantamentos para participar da licitação. 

A Prefeitura de São Simão não disponibilizará os 

terrenos para implantação de novas unidades que 

se fizerem necessárias à prestação dos serviços, 

cabendo à futura concessionária a responsabilidade 

pela realização dos estudos e levantamentos da 

área necessária, bem como pelos custos e 
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• Os terrenos previstos para as 3 novas 

EEEs são da Prefeitura? Qual é a característica 

(diâmetro, material e extensão) de cada linha de 

recalque a ser implantada? 

 

 

despesas relacionados à aquisição, 

imissão/reintegração de posse, servidão 

administrativa ou desapropriação de terrenos, 

conforme estabelecido no Contrato. 
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Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato – 

Cláusula 11.12. 

De acordo com a subcláusula 11.2.1, o “PODER 

CONCEDENTE deverá, em até 4 (quatro) anos a 

contar da data de emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO, adotar todas as ações e providências 

necessárias para a devida regularização 

fundiária da região”.  

Pergunta: Caso o PODER CONCEDENTE não 

realize a devida regularização fundiária no 

“Bairro do Garimpo”, em até 4 anos, a contar da 

ORDEM DE SERVIÇO, será garantido ao 

Concessionário o direito ao concomitante 

 Sim, está correto o entendimento, desde que não 

incida a hipótese prevista na Cláusula 11.12.5. 
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reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO pela perda de receita planejada. 

Está correto este nosso entendimento? 
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Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato – 

Cláusula 26.8 

De acordo com a subcláusula 26.8.1., “na 

hipótese de o percentual de economias ativas 

sujeitas ao pagamento de tarifa social na ÁREA 

DA CONCESSÃO ser inferior a 22% (vinte e dois 

por cento) ou superior a 38% (trinta e oito por 

cento), poderá a PARTE interessada solicitar o 

reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO”. 

Pergunta: Poderia a comissão esclarecer quais 

foram as fontes e os critérios utilizados para 

elencar a faixa percentual de economias ativas 

sujeitas ao pagamento de tarifa social? Há algum 

tipo de cadastro específico utilizado pelo 

município para configuração de imóveis/famílias 

de baixa renda? Poderia a comissão encaminhar 

Para a definição dos percentuais foram 

considerados os dados do Cadastro Único e 

realizadas simulações e análises de sensibilidade 

de forma a preservar a viabilidade do projeto, 

levando em conta, inclusive, os critérios 

apresentados no Anexo V do Edital – Diretrizes para 

elaboração da proposta comercial. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico.” 
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os dados aos proponentes para análise. 
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Anexo XI – 

Caderno de 

Encargos – 

Metas de 

Cobertura de 

Água e de 

Esgoto 

De acordo com as metas de cobertura de água e 

de esgoto, está previsto para até o final do Ano 2 

um percentual de cobertura de água e de esgoto 

de 97,0 % na área da concessão. Sabe-se que a 

prestação dos serviços públicos de água e de 

esgoto, deve ocorrer somente em áreas 

regulares. 

Pergunta: Considerando a situação do Bairro 

Garimpo, objeto de regularização fundiária e que 

será operado pelo Poder Concedente até o 4º 

ano, a contar da Ordem de Serviço, questiona-se 

se referida área está contemplada nos cálculos 

das metas de cobertura de água e de esgoto? 

Caso esteja contemplada, e não havendo a 

regularização esperada dentro do prazo de até 4 

anos, as metas de cobertura serão revisadas 

pelo poder concedente, mitigando eventuais 

investimentos pela CONCESSIONÁRIA em área 

O Bairro Garimpo está contemplado nos cálculos 

das metas de cobertura de água e de esgoto. 

Sim, o entendimento está correto para o segundo 

questionamento. 
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irregular. Está correto o nosso entendimento? 
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Anexo X – 

Plano de 

Negócios 

Referencial – 

13. 

Demonstrações 

Financeira 

De acordo com o Fluxo de Caixa apresentado no 

Plano de Negócios Referencial do projeto, 

percebe-se que a receita bruta de água e de 

esgoto não está condizente ao incluir as 

variáveis pelo Edital. Percebe-se que o 

percentual de tarifa social (22% a 38%) não foi 

contemplado na tarifa média, o que faz com que 

a receita bruta esteja acima do projetado pelos 

proponentes.  

Pergunta: Qual percentual de tarifa social foi 

considerado ao realizar as demonstrações 

financeiras? 

No estudo referencial foi utilizado o percentual de 

29,6%. Entretanto, cabe a cada licitante realizar os 

seus próprios estudos e levantamentos para 

participar da licitação. 
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Anexo X – 

Plano de 

Negócios 

Referencial – 9. 

Projeção 

Ao deparar a evolução das economias ao longo 

dos 35 anos do Contrato (Anexo V da Minuta do 

Contrato - Caderno de Encargos e no Anexo X - 

Plano de Negócios Referencial do Edital), 

percebe-se que há uma incongruência da 

Cabe a cada licitante realizar os seus próprios 

estudos e levantamentos para participar da 

licitação. 

Vale mencionar que o Anexo X do Edital - Plano de 

Negócios Referencial apresenta uma estimativa das 
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Receitas 

Operacionais; 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos – 5.1 

Projeção de 

Água e de 

Esgoto 

evolução das economias.  

Pergunta: Qual projeção de economias de água 

e de esgoto deve ser considerado para 

elaboração do Plano de Negócios da 

Proponente? Caso o gráfico de evolução de 

economias do Anexo X seja considerado como 

referencial, favor encaminhar uma tabela com a 

projeção de economias de água e de esgoto. 

economias passíveis de faturamento, enquanto o 

Anexo V da Minuta do Contrato – Caderno de 

Encargos apresenta a estimativa das economias 

totais .  
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Anexo V 

(Caderno de 

Encargos) da 

Minuta do 

Contrato – 6.1 

Diagnóstico dos 

Sistemas de 

Água e Esgoto 

De acordo com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, com o Caderno de 

Encargos e com os dados obtidos durante Visita 

Técnica no município, o abastecimento de água 

dá-se por captação subterrânea. No entanto, 

sabe-se que o município está próximo ao Rio 

Paranaíba, havendo potencial para captação 

superficial. 

Pergunta: Há alguma restrição de outorga de 

uso para captação superficial do Rio Paranaíba 

A captação superficial não foi considerada nos 

estudos referenciais em razão do seu alto custo em 

comparação com o custo envolvido no sistema 

implantado.  

Entretanto, não há restrição no Edital e Contrato 

para que o licitante defina as soluções que entender 

mais adequadas, cabendo a cada licitante realizar 

os seus próprios estudos e levantamentos para 

participar da licitação. 
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para abastecimento público? Por que a captação 

superficial não foi considerada como uma das 

opções para abastecimento público do município 

de São Simão? 
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Anexo X – 

Plano de 

Negócios 

Referencial – 

5.2 

Investimentos 

de Manejo de 

Resíduos 

Sólidos Urbanos 

De acordo com o a subcláusula 14.1, o “NOVO 

ATERRO deverá ser implantado e ter a sua 

operação iniciada pela CONCESSIONÁRIA no 

prazo de até 3 (três) anos contados da data de 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO, em 

consonância com o CADERNO DE 

ENCARGOS”. Ao deparar-se com a composição 

dos investimentos de manejo de resíduos sólidos 

urbanos, verifica-se que há investimentos ao 

longo dos 35 anos referentes à implantação do 

novo aterro sanitário. 

Pergunta: O que são esses investimentos ao 

longo dos 35 anos de concessão? A 

CONCESSIONÁRIA deverá considerar esses 

investimentos como referência no Plano de 

Os investimentos no aterro sanitário previstos nos 

estudos referenciais foram escalonados ao longo da 

concessão de acordo com a necessidade de 

abertura de novas frentes de disposição de 

resíduos. Esses valores são referenciais, portanto, 

cabe a cada licitante realizar os seus próprios 

estudos e levantamentos para participar da 

licitação. 

Conforme descrito no item 7.3.1. do Caderno de 

Encargos, o Novo Aterro será considerado 

implantado e pronto para operação quando a 

instalação estiver em plena condição de operação e 

com as devidas autorizações e licenças necessárias 

para tanto. 
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Negócios?  

Entende-se que a CONCESSIONÁRIA deverá 

implantar o novo aterro até o prazo de 3 anos e, 

assim, iniciar a sua operação. Esses 

investimentos ao longo dos anos não serão 

considerados como impeditivos para iniciar a 

operação do novo aterro sanitário. O nosso 

entendimento está correto?  

22 EDITAL 

174. Para garantir o fiel cumprimento das 

obrigações que serão assumidas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 

PODER CONCEDENTE, no prazo de até 2 (dois) 

dias úteis antes da assinatura do CONTRATO, o 

comprovante de prestação da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO no valor de R$ 

31.729.984,59 (trinta e um milhões, setecentos e 

vinte e nove mil, novecentos e oitenta e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos), 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

Conforme estabelecido no Edital, a garantia de 

execução do contrato corresponde a 5% do valor 

estimado do Contrato, estando de acordo com a 

legislação vigente. 
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estimado do CONTRATO, conforme item 14 do 

EDITAL.  

Pergunta: O total dos investimentos previstos é 

de R$ 49.330.812,00, ou seja, a garantia de 

execução é de mais de 60% do total que será 

executado ao longo de 35 anos. Isso porque 

aplica o percentual no total de receitas, e não no 

total de investimentos. A garantia de execução 

acaba por onerar demasiadamente o Contrato, 

sendo irreal exigir que se apresente quase que a 

totalidade do valor do investimento como 

garantia. 

Uma vez que o montante dos investimentos 

reduz ao longo do prazo, por que a garantia não 

acompanha a redução para não onerar 

demasiadamente a concessionária? 

23 
EDITAL - 

CAPÍTULO I - 

O preâmbulo cita a Lei Municipal n° 591/2016. Conforme previsto na Lei municipal nº 699/19, a 

numeração da Lei municipal nº 576/16, que autoriza 
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DAS 

DISPOSIÇÕES 

PRELIMINARE

S - 

Pergunta: O Edital cita como Lei que rege a 

concessão, porém, trata-se da Lei de reajuste 

dos servidores municipais, está correto? 

o poder executivo municipal a delegar a exploração 

dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável e de esgotamento sanitário, foi retificada 

para Lei municipal nº 591/16. 
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24 EDITAL 

59. A DOCUMENTAÇÃO deverá ser 

apresentada conforme segue:  

b) toda a documentação que as LICITANTES 

apresentarem em forma impressa deverá ser 

acompanhada de cópia fiel em meio digital (pen-

drive), em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) 

não editável, que deverá integrar cada uma das 

vias; 

Pergunta: A cópia fiel em meio digital deverá ser 

do documento em cópia autenticada ou do 

documento cópia simples (original)? 

As duas vias deverão conter a cópia fiel em meio 

digital dos documentos apresentados na 1ª via 

(original ou cópia autenticada). 
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25 EDITAL 

196. A CONCESSIONÁRIA fará jus à obtenção 

de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, conforme 

previsão expressa constante do CONTRATO, 

devendo contribuir para a modicidade das 

TARIFAS. 

Pergunta: A TARIFA do ano seguinte será 

impactada pelas receitas extraordinárias do ano 

anterior, que podem ser, no ano em que vigorará 

a nova tarifa, bem diferentes do ano anterior. 

Como isso será tratado para não desequilibrar o 

Contrato? 

As regras para a aplicação das receitas 

extraordinárias estão previstas no Contrato e foram 

estabelecidas com vistas a manter a modicidade 

das tarifas e não causar impacto no equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato. 

 

26 EDITAL 

207. As providências e os ônus decorrentes das 

desapropriações ou imposição de servidões 

administrativas, ou de obtenção de anuências, 

seja por acordo, seja pela propositura de ações 

judiciais, deverão ser adotados e custeados pela 

CONCESSIONÁRIA, observado o disposto no 

CONTRATO. 

A estimativa das áreas e valores para 

desapropriação estão contempladas no Plano de 

Negócios Referencial - anexo X do Edital. Trata-se 

de um estudo referencial, cabendo a cada licitante 

realizar seus estudos e levantamentos. 
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Pergunta: Quais são as necessidades de 

desapropriação conhecidas? 

27 EDITAL 

212. Exceto quanto à obrigação de elaboração 

dos estudos de análise de estabilidade 

geotécnica, avaliação de área contaminada e 

projeto executivo de encerramento e 

recuperação do ATERRO EXISTENTE, bem 

como adequação dos galpões de triagem 

previstos em tal aterro, nos termos descritos no 

Anexo V do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

não assumirá qualquer responsabilidade, de 

qualquer natureza, quanto ao ATERRO 

EXISTENTE. 

Pergunta: O edital afirma que deverá ser 

realizada adequação dos galpões de triagem no 

aterro existente. Se o aterro será encerrado pelo 

Poder Concedente após os estudos da 

Concessionária, por que haverá adequação dos 

galpões existentes nele? O novo aterro poderá 

A readequação dos galpões de triagem visa 

produzir benefícios sociais, como a geração de 

empregos, renda e melhorias nas condições de 

trabalho dos catadores, uma vez que, conforme 

trata o item 8.2.4 do Caderno de Encargos, os 

galpões serão entregues pela concessionária ao 

Poder Concedente para que este último ceda o 

espaço às cooperativas/ associações de catadores 

de material reciclável existentes no Município. Os 

materiais recicláveis segregados na Unidade de 

Triagem de Resíduos Sólidos a ser implantada no 

Novo Aterro deverão ser encaminhados para os 

galpões de triagem do Aterro existente, sendo o 

transporte a cargo do poder concedente. 

O novo Aterro deverá ser implantado em um local 

que garanta a vida útil de 35 anos e possibilite a 

obtenção de todas as autorizações e licenças 
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ser implantado no mesmo local do aterro 

existente, se viável? Quem será responsável 

pelo monitoramento do aterro após seu 

encerramento? 

perante os órgãos competentes, inclusive 

ambientais, para a instalação e operação deste 

empreendimento.  

O monitoramento do aterro existente após o 

encerramento será de responsabilidade do Poder 

Concedente. 

28 

ANEXO I DO 

EDITAL – DAS 

DEFINIÇÕES 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: são os 

RESÍDUOS DOMICILIARES e os RESÍDUOS 

DE LIMPEZA URBANA, classificados segundo a 

ABNT como sendo Classe II-A, nos termos do 

artigo 13, I, “c”, da Lei federal nº 12.305/10; 

Pergunta: A Concessionária não será 

responsável pela destinação de resíduos 

hospitalares e industriais, correto?  

A concessionária não será responsável pela 

destinação de resíduos hospitalares e industriais. 

29 

ANEXO X – 

PLANO DE 

NEGÓCIOS 

A proposição do uso futuro para a área do 

ATERRO EXISTENTE, escolhido pelo PODER 

CONCEDENTE com o auxílio da 

CONCESSIONÁRIA, deverá ser apresentada no 

Sim, o entendimento está correto. 
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projeto executivo de encerramento e 

recuperação, juntamente com o levantamento 

topográfico, sondagens e ensaios geotécnicos 

do ATERRO EXISTENTE. O projeto executivo de 

encerramento e recuperação deverá contemplar 

minimamente: etapas a serem seguidas no 

encerramento total ou parcial do aterro; 

cronograma das atividades de encerramento; 

uso programado para a área do aterro após o 

encerramento; plano de monitoramento de gases 

e das águas superficiais e subterrâneas que se 

encontram na área de influência do aterro, após 

o término das operações; e plano de atividades 

de manutenção da área. 

Pergunta: A responsabilidade da 

Concessionária se restringe a elaboração de 

estudo e projeto, não sendo de sua 

responsabilidade qualquer ato de execução 

dessas ações, ou até mesmo, a inexecução 

Os estudos referentes ao aterro existente deverão 

ser entregues até a conclusão da implantação do 

novo aterro. 
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dessas ações pelo Concedente, está correto? 

Qual o prazo para entrega dos estudos, uma vez 

que o aterro continuará em operação pelo 

Concedente até que o Novo Aterro seja 

implantado? 

30 

ANEXO X – 

PLANO DE 

NEGÓCIOS 

A estrutura de apoio de 200 m² presente na área 

também deverá passar por uma readequação, de 

maneira a permitir a instalação de edificações 

para escritório, sanitários, chuveiros, vestiários 

feminino e masculino e refeitório. 

(No CADERNO DE ENCARGOS: Para a 

readequação dos galpões, a 

CONCESSIONÁRIA deverá realizar, no mínimo, 

a construção de parede de alvenaria de vedação 

em um dos galpões e a readequação da área de 

apoio dos catadores para que essa edificação 

contenha escritório, sanitários, chuveiros, 

vestiários feminino e masculino e refeitório.) 

Conforme previsto no Caderno de Encargos, a 

concessionária deverá instalar, no mínimo, 

escritório, sanitários, chuveiros, vestiários feminino 

e masculino e refeitório na área de apoio dos 

catadores. 
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Pergunta: Não está claro se é necessário 

efetivamente construir o escritório, sanitários etc. 

Qual é efetivamente a obrigação da 

Concessionária? 

31 

ANEXO X – 

PLANO DE 

NEGÓCIOS 

3.2. Premissas de Engenharia dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário  

i) Adequação da ETE para melhoria das suas 

condições operacionais e ambientais, para fazer 

frente a preocupações externadas pela SEMAD 

em sua Notificação nº 6773/2020 e para 

atendimento de parcela das condicionantes da 

Licença de Funcionamento nº 536/2020 que 

deverão ser executadas pela futura 

CONCESSIONÁRIA. 

Pergunta: É necessária a disponibilização 

dessas Notificações para que as licitantes 

Os itens da Notificação nº 6773/2020 que 

constituem e implicam obrigação da concessionária 

já estão contemplados no Anexo V do Contrato - 

Caderno de Encargos. 
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possam tomar ciência da situação atual. É 

possível disponibilizar? 

32 

ANEXO X – 

PLANO DE 

NEGÓCIOS 

7. PREMISSAS TRIBUTÁRIAS  

Alíquota ISS RSU 2,50% 

Pergunta: A alíquota está estabelecida no 

Código Tributário Municipal? Não foi possível 

localizar. 

Sim, a alíquota considerada tem como referência o 

Código Tributário Municipal. 

33 

ANEXO X – 

PLANO DE 

NEGÓCIOS 

9.1. Receitas Operacionais Água e Esgoto 

Nas projeções foi considerado que durante os 

quatro primeiros anos da concessão, o PODER 

CONCEDENTE demandará, semanalmente, o 

fornecimento de água referente a 20 caminhões 

pipa de 20m3 de modo a complementar o 

abastecimento sob sua responsabilidade na 

região indicada no Item 4.1. do CADERNO DE 

ENCARGOS. Este serviço complementar será 

Sim, referencialmente foi considerada a compra, 

pelo Poder Concedente, de 20 caminhões pipas por 

semana. Entretanto, cabe a cada licitante realizar os 

seus próprios estudos e levantamentos para 

participar da licitação. 

O valor do preço público previsto para o 

fornecimento de água em caminhão pipa está 

apresentado no Anexo XI do Contrato – Tabela dos 

Serviços Complementares .  
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remunerado pelos PREÇOS PÚBLICOS 

constantes do Anexo XI do CONTRATO. 

Pergunta: O Concedente comprará da 

Concessionária 20 caminhões pipas 

semanalmente? Há previsão do preço público 

para o fornecimento de água em caminhão pipa? 

34 

MINUTA DO 

CONTRATO 

5.3. Os novos investimentos ou serviços de que 

trata a subcláusula 5.2 somente serão 

incorporados ao CONTRATO mediante 

celebração de termo aditivo, no âmbito do qual 

será definido o mecanismo de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO. 

Pergunta: Para segurança das partes, o 

Contrato deve prever antecipadamente os 

mecanismos de reequilíbrio, correto? 

O procedimento de reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato está previsto no Contrato, 

sendo que a medida para o reequilíbrio (alteração 

de tarifa, prazo e/ou obrigações, dentre outros, 

conforme subcláusula 27.5. da minuta do contrato 

de concessão) a ser adotada será definida quando 

da readequação, de acordo com a realidade e 

condições encontradas à época 

 

35 

MINUTA DO 

CONTRATO 

 17.1.35. disponibilizar ao PODER 

CONCEDENTE, até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

Sim, a coleta e o transporte dos materiais 

recicláveis, triados pela concessionária na Unidade 
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subsequente, relatório mensal que contenha as 

pesagens dos materiais recicláveis provenientes 

da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos;   

17.1.40. solicitar por escrito ao PODER 

CONCEDENTE a retirada e o transporte dos 

materiais recicláveis, resultantes do processo de 

segregação da Unidade de Triagem de Resíduos 

Sólidos, com antecedência de até 5 (cinco) dias 

úteis; 

Pergunta: A Concessionária receberá os 

materiais descartáveis, realizará a triagem, mas 

a retirada e a destinação serão de 

responsabilidade do Concedente? 

de Triagem de Resíduos Sólidos, a serem 

encaminhados para as cooperativas serão de 

responsabilidade do Poder Concedente. 

36 
MINUTA DO 

CONTRATO 

22.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, no 

período de 3 (três) meses a contar da emissão 

da ORDEM DE SERVIÇO, realizar ou atualizar o 

cadastro dos USUÁRIOS nos termos previstos 

no CADERNO DE ENCARGOS e permitir a 

(i) Sim, por três meses a contar da emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, não haverá cobrança, pois 

estará sendo realizado o cadastro dos usuários. 

(ii) No período mencionado no item (i) não haverá 

pagamento da taxa de fiscalização. 
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habilitação dos USUÁRIOS que tenham 

interesse e se enquadrem nos requisitos para 

obtenção do benefício da tarifa social; 

22.1.2. A partir do 4º (quarto) mês a contar da 

data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, terá 

início a cobrança da tarifa corresponde ao 

consumo mínimo de todos os USUÁRIOS 

cadastrados, conforme estrutura tarifária 

constante do Anexo III deste CONTRATO. 

22.1.3. Paralelamente, a partir da emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, a CONCESSIONÁRIA 

dará início à hidrometração das economias 

localizadas na ÁREA DA CONCESSÃO. 

22.1.4. Uma vez realizada a hidrometração de 

cada economia localizada na ÁREA DA 

CONCESSÃO, com relação a essa economia 

hidrometrada, a CONCESSIONÁRIA manterá a 

cobrança da tarifa correspondente ao consumo 

mínimo nos 3 (três) meses subsequentes, 

(iii) Após o período de cadastro (equivalente a 3 

meses a contar da emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO), poderá ser cobrada a tarifa corresponde 

ao consumo mínimo dos usuários que tenham o 

serviço disponibilizado. 

(iv) A cobrança do consumo aferido na medição 

daquela economia hidrometrada poderá ser 

realizada após 3 meses de cobrança da tarifa 

correspondente ao consumo mínimo e da emissão 

de faturas informativas aos usuários, com as 

medições mensais de volume dos SERVIÇOS DE 

ÁGUA E ESGOTO com a exclusiva finalidade de 

permitir o conhecimento dos volumes consumidos e 

da TARIFA que passará a ser cobrada. 
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devendo encaminhar ao USUÁRIO nesse 

período as respectivas faturas com as medições 

mensais de volume dos SERVIÇOS DE ÁGUA E 

ESGOTO com a exclusiva finalidade de permitir 

o conhecimento dos volumes consumidos e da 

TARIFA que passará a ser cobrada. 

22.1.5. A partir do 4º (quarto) mês contado da 

realização da hidrometração da economia, a 

CONCESSIONÁRIA passará a cobrar do 

respectivo USUÁRIO a TARIFA DE ÁGUA E 

ESGOTO de acordo com o consumo medido nos 

hidrômetros instalados. 

Pergunta: Por 3 meses não será cobrado nada 

dos usuários? Se sim, é correto afirmar que 

nesse período não haverá pagamento da taxa de 

fiscalização, uma vez que não houve 

arrecadação?  
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Após o período de 3 meses será cobrado o 

mínimo? Não será faturado conforme medição?  

37 

MINUTA DO 

CONTRATO 

CLÁUSULA 24 – PROCEDIMENTO DE 

REAJUSTE E CÁLCULO ANUAL DAS TARIFAS] 

RE = Desconto referente às RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS aferidas no período 

anterior, calculado conforme Cláusula 25. 

Pergunta: No caso de resíduos sólidos, somente 

impactará no desconto as receitas 

extraordinárias exploradas no âmbito dos 

serviços de manejo de resíduos, correto? 

Sim, o entendimento está correto. 

38 

MINUTA DO 

CONTRATO 

25.13. O primeiro cálculo do compartilhamento 

das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS será 

realizado 10 (dez) meses após a assinatura 

deste CONTRATO e considerará as RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS auferidas entre a data de 

assinatura do CONTRATO e o mês anterior ao 

primeiro cálculo. 

O primeiro cálculo ocorrerá 10 (dez) meses após a 

assinatura do CONTRATO. Os cálculos seguintes, 

a partir do segundo, ocorrerão a cada 12 meses 

contados do fim do primeiro período de 10 meses. 
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25.14. Para os cálculos seguintes serão 

consideradas as RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS auferidas desde a data do 

último cálculo até a data do mês anterior ao 

cálculo subsequente. 

Pergunta: O primeiro cálculo ocorrerá a partir da 

assinatura do contrato ou da Ordem de Serviço? 

A partir do 2º cálculo ocorrerá a cada 12 meses?  

39 

MINUTA DO 

CONTRATO 

26.6. A CONCESSIONÁRIA não é responsável 

pelos seguintes riscos relacionados à 

CONCESSÃO, cabendo a ela o direito à 

readequação do equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO quando da sua ocorrência, 

desde que demonstrado que tal equilíbrio foi 

afetado:  

26.6.8. custos e despesas decorrentes da 

regularização de BENS EXISTENTES; 

Consideram-se os custos e despesas necessárias à 

regularidade fundiária dos bens existentes que não 

sejam de responsabilidade da concessionária 

conforme o Contrato. 
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Pergunta: O que se considera como custos e 

despesas da regularização dos bens existentes? 

40 
MINUTA DO 

CONTRATO 

29.2. Compete à CONCESSIONÁRIA, a partir da 

data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a 

assunção das atividades previstas nas licenças 

ambientais cujas cópias tenham sido 

disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE no 

Anexo VIII deste CONTRATO, devendo a 

CONCESSIONÁRIA atender as respectivas 

exigências e condicionantes ambientais que 

estejam expressas no referido Anexo. 

Pergunta: O referido Anexo apresenta uma 

única licença, pode ser considerado que não 

existem outras licenças do sistema? 

Sim, o entendimento está correto. 

41 

MINUTA DO 

CONTRATO 

30.1.3. Riscos Operacionais, para cobertura dos 

bens patrimoniais de propriedade da 

CONCESSIONÁRIA, do PODER 

CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob 

Cabe a cada licitante realizar os seus próprios 

estudos e levantamentos para participar da 

licitação. 
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sua guarda e custódia na execução dos 

SERVIÇOS. 

Pergunta: Para correta precificação e igualdade 

entre as licitantes, qual seria o valor estimado 

dessa cobertura? 

42 

ANEXO XII 

REGULAMENT

O DOS 

SERVIÇOS DE 

ÁGUA E 

ESGOTO 

 

Art. 9º As economias atendidas com serviços de 

abastecimento de água e/ou de esgotamento 

sanitário são classificadas nas seguintes 

categorias:  

IV – INDUSTRIAL: economia em que a água seja 

utilizada como elemento essencial à natureza da 

indústria; 

Pergunta: As indústrias que não utilizem água 

em sua produção, não se enquadram nessa 

categoria? 

Não, elas não se enquadram na categoria industrial. 
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43 

ANEXO VI - 

MODELOS DE 

CARTAS E 

DECLARAÇÕE

S 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

COMPROMETIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE 

SOCIEDADE 

Pergunta: Essa declaração deverá ser 

apresentada apenas pelas licitantes individuais, 

correto? 

Sim, o entendimento está correto. 

44 
QUESTIONAME

NTO DIVERSO 

Pergunta: Há algum Termo de Ajustamento de 

Conduta - TAC firmado com o Ministério Público 

que se refira ao sistema e serviços de água e 

esgoto, ao aterro existente e serviços de manejo 

de resíduos? 

Com relação aos serviços de manejo de resíduos 

sólidos há um acordo, lavrado no âmbito da Ação 

Civil Pública Ambiental nº 358/04 (processo nº 

0312254-33.2004.8.09.0173), promovida pelo 

Ministério Público do Estado de Goiás em face do 

Município de São Simão. 

No tocante aos serviços de abastecimento de água, 

foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta 

com o Ministério Público Estadual (acordo 

extrajudicial no inquérito civil n. 201200166487). 
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45 
QUESTIONAME

NTO DIVERSO 

Pergunta: Qual será o documento emitido para 

estabelecer a data de início de operação do 

NOVO ATERRO? 

Nos termos das subcláusulas 14.10 e 14.11 do 

Contrato, após o recebimento da notificação 

informando a implantação da Unidade de Triagem 

de Resíduos Sólidos e do NOVO ATERRO, bem 

como apresentadas as autorizações e licenças 

necessárias para o seu devido funcionamento, 

poderá a concessionária iniciar a operação do 

NOVO ATERRO. 

46 

QUESTIONAME

NTO DIVERSO 

Pergunta: Há atualmente base de dados 

históricos de cadastro dos usuários? 

Não existe cadastro comercial dos usuários, sendo 

obrigação da concessionária a sua elaboração nos 

termos do Contrato. 

47 111, “e”, iii. 

O edital exige comprovação de Índice de 

Endividamento igual ou inferior a 0,5 (cinco 

décimos). Todavia, esse índice, que é habitual no 

setor de contratação tradicional de obras 

públicas, é demasiadamente restritivo para o 

setor de concessão de saneamento. Basta 

verificar, por exemplo, que licitações relevantes 

 O entendimento não está correto. O edital atende a 

legislação aplicável. 
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recentes adotaram postura diversa. Na 

concorrência dos Blocos “B” e “C” de Alagoas, 

por exemplo, sequer foram exigidos índices 

contábeis. Na PPP da CORSAN, apenas foram 

exigidos índices de investidores financeiros 

(Fundos e entidades do sistema financeiro). 

Ocorreu o mesmo na concorrência da CEDAE: 

não há índice de endividamento para os 

licitantes. O Município de Orlândia, do Estado de 

São Paulo, cidade de tamanho próximo a São 

Simão, igualmente não exigiu índice de 

endividamento para a concessão de 

saneamento. O ponto central é: os índices 

contábeis devem refletir adequadamente a 

realidade do setor, como, aliás, prevê o 

enunciado de Súmula n. 279, do Tribunal de 

Contas da União. Ainda em relação ao TCU, vale 

menção ao precedente julgado pelo acórdão 

2299/2011. No caso do Estado de São Paulo, há 
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um precedente histórico no setor de 

saneamento: no caso TC-009023/026/11, que 

julgou o edital de concessão de Presidente 

Prudente, o TCE entendeu que o índice de 

endividamento deveria ser de, no mínimo, 0,6, 

para refletir a condição de participação das 

sociedades de economia mista do setor. 

Conforme determina a regra do inciso XXI do 

artigo 37 de Constituição, só se admitem as 

exigências mínimas de habilitação, de modo a 

assegurar que o licitante terá condições de 

entregar o objeto contratado. Nesse sentido, 

qualquer exigência excedente é potencialmente 

contrária ao objetivo de maximização do princípio 

da competividade por determinação da própria 

Constituição. E a questão não é uma discussão 

meramente jurídica. O índice de endividamento 

exigido, além de não ser usual no setor e 

contrariar a prática consolidada nos últimos 
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leilões de sucesso, tem o potencial real de 

impedir acesso de licitantes plenamente capazes 

de suportar os encargos financeiros da 

concessão. Nisso reside a principal diferença em 

relação às obras públicas, em que não há 

financiamento privado de longo prazo, mas 

apenas capital de giro. Um índice baixo de 

endividamento é relevante para a saúde 

financeira de curto prazo, por exemplo, para 

entregar uma obra, mas absolutamente 

indiferente para assegurar o interesse público no 

presente caso, em que o financiamento privado 

certamente será securitizado pelo próprio fluxo 

de caixa emergente da cobrança de tarifas. 

Talvez por essa razão licitações muito maiores, 

como a CEDAE, sequer exigiriam esse índice. 

Todavia, caso se entenda que ainda assim ele é 

necessário, então, é preciso verificar se ele está 

compatível com o setor, e mais, como a natureza 
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da operação financeira que será realizada. 

Nesse sentido, está correto o entendimento 

de que edital será revisto e republicado com 

a modificação do índice de endividamento, de 

modo que ele reflita a realidade do setor? 

48 174 

Como se nota no item 71, do Edital, a garantia de 

proposta está aderente à prática consolidada do 

setor de saneamento, que consiste em 

estabelecer as condições de qualificação 

econômico-financeira com base no valor 

estimado do investimento. Todavia, a garantia de 

execução do contrato adotou parâmetro distinto, 

a saber, o valor estimado da receita projetada 

para todo o prazo da concessão. Em primeiro 

lugar, com o máximo respeito, essa opção se 

distancia de todos os leilões recentes do setor, 

com especial destaque para Alagoas (Blocos A, 

B e C) e CEDAE, em que a garantia de contrato 

foi referenciada ao valor do investimento. Em 

 O entendimento não está correto. O edital atende a 

legislação aplicável. 
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segundo lugar, a previsão da garantia de 

contrato com base na receita estimada excede o 

mínimo de segurança necessário para a 

Administração, ao passo que encarece o projeto 

para os usuários finais, comprometendo o Value 

for Money esperado, dado que essa condição 

será refletida na tarifa cobrada do usuário final. 

Se a garantia de contrato for estabelecida no 

mesmo patamar da garantia de proposta, não 

apenas o edital estará aderente à prática 

consolidada no setor de saneamento, como 

ainda favorecerá a modicidade tarifária, com 

incremento positivo do Value for Money para o 

usuário, dado que será possível dar um desconto 

maior sobre as tarifas, repassando-se menos 

custos aos usuários ao mesmo tempo que é 

garantida a segurança mínima para a 

Administração, como manda o inciso XXI do 

artigo 37 da Constituição. Na mesma linha, 
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percebe-se que não há um cronograma de 

liberação da garantia de contrato, o que significa 

que, mesmo com a realização de investimentos 

e cumprimento das metas, futura SPE continuará 

a manter um custo de garantia que terá perdido 

seu objeto conforme o contrato avançar. Mais 

uma vez, é necessário observar a prática 

consolidada do setor, além de sopesar que essa 

condição não traz proteção ao interesse público 

que justifique o correspondente encarecimento 

da tarifa para o usuário. Nesse sentido, está 

correto o entendimento de que o edital será 

revisto e republicado com a modificação das 

condições de prestação de garantia de 

contrato, exigindo-se valor proporcional ao 

investimento e com a previsão de 

cronograma de liberação proporcional ao 

cumprimento das respectivas obrigações? 
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49 

Itens 2.2 e 3.2.3 

do Estudo de 

Engenharia, 

Logística e Afins 

e Item 3.2.1.2 

do Anexo X 

(Plano de 

Negócios 

Referencial) 

Tendo em conta: 

1. Que a Estação de Tratamento (ETE) 

existente, composta por lagoas de estabilização 

do tipo anaeróbia e facultativa (Item 2.2 do 

Estudo de Engenharia, Logística e Afins), 

garante apenas remoção de carga orgânica e 

alguma redução de coliformes (tratamento em 

nível secundário); 

2. Que o Estudo de Engenharia, Logística e 

Afins manteve a solução técnica de engenharia 

para o tratamento de esgoto com lagoas de 

estabilização (ou seja, apenas em nível 

secundário), inclusive prevendo não serem 

necessárias futuras ampliações das unidades 

existentes até final de plano; 

3. Que em razão da não ampliação / 

adequação da ETE, o Plano de Negócios 

Referencial que consta do Edital não previu 

 O entendimento não está correto. O edital atende a 

legislação aplicável. 
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investimentos para essa unidade ao longo de 

todo o período de plano (Item 3.2.1.2); 

4. Que a Licença de Operação da ETE, 

recém emitida pela Agência Ambiental do Estado 

de Goiás, só tem validade até o ano de 2026; 

5. Que há estudos demostrando que as 

águas do corpo receptor (Lago de São Simão) já 

não atende aos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 357/05 para lançamento 

de efluentes tratados sem remoção de fósforo 

e/ou nitrogênio (ou seja, será necessário 

tratamento em nível terciário); 

6. Que, para promover a remoção de 

nutrientes (fósforo e / ou nitrogênio) dos esgotos, 

é necessário alterar a concepção de engenharia 

da ETE, alterando o processo de tratamento, e, 

em decorrência disso, prever os 

correspondentes investimentos; 
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7. Que, em função da necessidade de 

revisão do parâmetro referencial de 

investimento, é necessário republicar o edital 

para que todos os licitantes possam formular 

propostas objetivamente comparáveis em 

atendimento ao princípio da igualdade; 

Perguntam-se: está correto o entendimento 

de que o Edital será revisto e republicado 

considerando a necessidade de adequação 

futura do tratamento, prevendo a implantação 

de unidades que permitam a remoção de 

nutrientes (fósforo e nitrogênio)? 

50 Itens 26.6.9 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

De acordo com o item 26.6.9 do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, haverá assunção pelo 

CONCEDENTE de impactos decorrentes de 

eventos de caso fortuito ou força maior que não 

possam ser objeto de cobertura de seguro aceita 

por instituições seguradoras no mercado 

brasileiro há pelo menos 2 anos anteriores à 

Os referidos custos não serão objeto de reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato.  
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época da ocorrência do evento, até o limite de 

apólices comercialmente aceitáveis e oferecidas 

por pelo menos duas empresas do ramo. 

Questiona-se: havendo aumento futuro do custo 

do seguro em razão da inclusão de eventos 

caracterizados como caso fortuito ou força maior, 

que venham a ser cobertos por instituições 

seguradoras no mercado brasileiro – e não o 

sejam na data da assinatura do Contrato de 

Concessão – referidos custos serão passíveis de 

reequilíbrio? 

51 Item 24.1, 25.3 e 

25.12 do Anexo 

XI – Minuta do 

Contrato de 

Concessão e 

Anexo X da 

Minuta do 

Considerando que o componente “RE”, referente 

às RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, deve ser 

aplicado anualmente na fórmula da Cláusula 24, 

e será calculado pela ENTIDADE 

REGULADORA nos termos da Cláusula 25.12, 

tendo como objetivo a modicidade tarifária nos 

termos da Cláusula 25.3, com a destinação de 

(i) A forma de cálculo do RE está prevista no 

Contrato, notadamente, na Cláusula 25. 

(ii) O procedimento de cálculo e aprovação do RE 

está previsto no Contrato, notadamente, na 

Cláusula 24. 
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Contrato de 

Concessão 

5% da receita bruta auferida com a respectiva 

RECEITA EXTRAODRINÁRIA, questiona-se: 

(i) Como será realizado o cálculo do componente 

“RE”? Quais serão os parâmetros para realizar 

este cálculo? Quais documentos e medidas 

quantificáveis (métricas) usadas para análise? 

(ii) Qual será o procedimento, junto a ENTIDADE 

REGULADORA, para cálculo do componente 

“RE”? Quais instâncias serão as responsáveis? 

Qual o procedimento para recurso em face da 

decisão que definir o componente “RE”? 

 

52 Item 27.2 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

Solicitamos informar se, para a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro contratual, 

deverá ser entregue o fluxo de caixa da 

Concessionária, ainda que posteriormente à 

entrega das propostas. 

Ademais, entendemos que a recomposição do 

(i) Não será necessária a entrega do fluxo de caixa 

da concessionária em outro momento que não 

aquele do procedimento de revisão do Contrato.  

(ii) O entendimento não está correto. A 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
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equilíbrio econômico-financeiro contratual 

deverá ser calculado com base na TIR deste 

fluxo de caixa, especialmente para as revisões 

que não sejam decorrentes de novos 

investimentos. Este entendimento está correto? 

será realizado conforme Cláusula 27 do Contrato. 

53 Item 26.5.5 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

Considerando a lógica de alocação de riscos do 

Contrato, especialmente as previsões dos Itens 

26.5.5 e 26.6 do Contrato, solicita-se confirmar a 

interpretação de que os atrasos e custos 

adicionais por atrasos na execução de obras por 

motivos previstos na referida subcláusula 26.6 do 

Contrato são alocados ao Poder Concedente, 

devendo ser sumprimido o termo “não” da 

redação da cláusula 26.5.5, conforme indicado a 

seguir: “26.5.5. atrasos e custos adicionais na 

execução de obras, inclusive, mas não 

exclusivamente, as obras de implantação do 

NOVO ATERRO, salvo aqueles decorrentes de 

ações ou omissões do PODER CONCEDENTE 

A interpretação correta da cláusula 26.5.5 deve ser 

realizada em consonância com as demais 

disposições contratuais, de modo a entender que os 

riscos previstos na cláusula 26.6 não são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
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ou por motivos não relacionados aos riscos 

previstos na subcláusula 26.6”. Está correto o 

entendimento? 

54 Item 26.6.7 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

Considerando o disposto no Item 26.6.7 do 

Contrato que dispõe não ser responsabilidade da 

Concessionária os efeitos decorrentes do atraso 

na realização das desapropriações, servidões e 

afins, bem como o que dispõe o item 34.3 do 

Contrato no sentido de que “as providências e os 

ônus decorrentes das desapropriações ou 

imposição de servidões administrativas, ou de 

obtenção de anuências, seja por acordo, seja 

pela propositura de ações judiciais, correrão às 

custas da CONCESSIONÁRIA, sendo a ela 

imputáveis quaisquer atrasos decorrentes 

desses ônus, observado o disposto na 

subcláusula 26.6”, requer-se seja esclarecido 

que, uma vez ajuizadas ações judiciais de 

desapropriação, constituição de servidão e afins, 

A demora do Poder Executivo no processamento 

dessas ações/requerimentos não configurará ônus 

decorrente das desapropriações e afins. 

Quanto à demora do Poder Judiciário, os riscos e 

consequências decorrentes de tal demora são da 

Concessionária. 
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ou requeridas as providências administrativas, 

eventual demora do Poder Judiciário ou 

Executivo no processamento dessas 

ações/requerimentos não configurará ônus 

decorrente das desapropriações e afins, cujos 

efeitos não podem ser alocados à 

Concessionária . Está correto entendimento? 

55 Item 26.6.4 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

Segundo a Cláusula 26.6.4, o Concedente 

assume a responsabilidade pelos riscos 

decorrentes de manifestações sociais e/ou 

públicas que afetem de qualquer forma a 

execução dos SERVIÇOS, caso as perdas e 

danos causados por tais eventos não sejam 

objeto de cobertura de seguros oferecidos no 

Brasil na data de sua ocorrência. 

Contudo, o critério temporal que condiciona a 

assunção desta responsabilidade pelo 

Concedente, além de ser de execuçao 

Não está correto o entendimento. 
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impossível - já que as Partes não tem controle da 

data específica em que ocorrerão os eventos 

contidos na Cláusula - diverge de outros critérios 

adotados pelo próprio Contrato (v. Cláusula 

26.6.9). 

Questiona-se: é correta a interpretação de que o 

critério temporal para que a aferição da 

existencia de cobertura de seguros que cubra os 

eventos previstos na cláusula 26.6.4 do 

CONTRATO DE CONCESSÃO seja relativo a 

seguros existentes no mercado 2 (dois) anos 

antes da ocorrência dos eventos, mesmo critério 

adotado na Cláusula 26.6.9? 

56 Item 14.13 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

Nos termos da Cláusula 14.3 do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, pode-se interpretar que o NOVO 

ATERRO deve obrigatoriamente ser de 

propriedade da CONCESSIONÁRIA, não sendo 

admitidos outros arranjos de direito privado que 

Sim, o terreno para implantação do novo aterro deve 

ser, obrigatoriamente, de propriedade da 

Concessionária.  
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envolvam a posse da área durante a operação 

pela CONCESSIONÁRIA, ainda que assegurada 

a obrigação de entrega de um NOVO ATERRO 

ao CONCEDENTE ao final do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, pelo período contratualmente 

previsto? 

57 Item: Edital Solicitamos confirmar se o contrato de 

consultoria nº 00.441/2019, firmado entre a 

Caixa Econômica Federal e o Consórcio 

EY/CONEN/LACAZ MARTINS/ZIGUIA, em 15 de 

janeiro de 2019, teve como escopo a prestação 

de serviços de consultoria para modelagem e 

estruturação da presente licitação, enquadrando-

se na exceção de que trata o art. 8º, inciso II do 

Decreto federal 10.588/20. 

 Sim, a presente licitação decorre de estudos que se 

enquadram na exceção prevista no dispositivo 

normativo citado. 

58 Item 27.11 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Entendemos que caso a ENTIDADE 

REGULADORA solicite à CONCESSIONÁRIA a 

elaboração do projeto básico das obras e 

Sim, está correto o entendimento quanto aos novos 

investimentos solicitados pelo Poder Concedente e 
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Contrato de 

Concessão  

serviços relativos a novos investimentos, 

previamente à recomposição do equiíbrio 

contratual, e tais obras e serviços não venham a 

ser incorporados ao escopo do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, os custos comprovadamente 

incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a 

elaboração do referido projeto básico deverão 

ser suportados pelo CONCEDENTE. Está 

correto o entendimento? 

não realizados por motivo atribuído a este último.  

59 Item 4 do Anexo 

V – Caderno de 

Encargos do 

Contrato de 

Concessão 

Favor confirmar se a definição de “ÁREA DA 

CONCESSÃO” deverá ser entendida e 

interpretada como restrita às áreas urbanas do 

Município, assim entendidos os bairros 

expressamente listados no item 4 do Anexo V – 

Caderno de Encargos. 

Caso os SERVIÇOS DE MANEJO DE 

RESÍDUOS incluam o recebimento de resíduos 

domiciliares provenientes de áreas rurais, 

 

Com relação aos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, devem ser 

atendidas as regras relativas a áreas urbanizadas 

assim definidas pelo IBGE, considerando-se áreas 

urbanizadas os bairros listados no item 4 do Anexo 

V - Caderno no Encargos. 

Com relação aos serviços de manejo de resíduos 

sólidos, a ÁREA DA CONCESSÃO se refere a todo 
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solicitamos esclarecer se o pagamento por tais 

serviços será realizado por meio da cobrança da 

TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS pelo 

USUÁRIO PÚBLICO ESPECIAL. Em caso de 

resposta negativa, solicitamos esclarecer como 

será realizado referido pagamento. 

o Município de São Simão, sendo que o pagamento 

pelos serviços de manejo de resíduos sólidos 

domiciliares é de responsabilidade do respectivo 

usuário, localizado na área urbana ou na área rural. 

60 Item 2 do Anexo 

V – Caderno de 

Encargos do 

Contrato de 

Concessão 

Solicitamos confirmar que o município não 

integra qualquer Microrregião, Região 

Metropolitana ou aglomeração urbana instituída 

por Lei Complementar estadual, nos moldes 

previstos no art. 25, §3º, da Constituição Federal. 

Até o momento, não há lei incluindo o Município de 

São Simão em Microrregião, Região Metropolitana 

ou aglomeração urbana 

61 Item 29.7 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão e 

item 2.2 do 

Estudo de 

Tendo em vista o disposto no item 29.7 do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, entendemos 

que todos os passivos ambientais, 

compensações, danos e penalidades 

decorrentes de eventos anteriores à ORDEM DE 

SERVIÇO, ainda materializados após sua 

emissão e ainda que previstos nos documentos 

Sim, está correto o entendimento. 
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Engenharia, 

Logística e Afins 

– Água e Esgoto 

da licitação e/ou nos Estudos de Engenharia – 

por exemplo, o passivo do sistema de 

esgotamento sanitário no bairro Setor Comercial 

Sul mencionado no item 2.2 do Estudo de 

Engenharia de Água e Esgoto – serão de 

responsabilidade do CONCEDENTE. Está 

correto o entendimento? 

62 Item 27.5.2 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

Tendo em vista as sinergias e benefícios 

decorrentes da prestação conjunta dos 

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO e SERVIÇOS 

DE MANEJO DE RESÍDUOS, entendemos que 

em caso de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, por meio da alteração do seu 

prazo, referida alteração deverá ser realizada de 

forma a manter unificado o prazo para ambos os 

serviços. Este entendimento está correto? 

A despeito da sinergia existente entre os serviços, a 

medida a ser adotada para reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato será avaliada conforme cada 

caso, podendo ser a alteração do prazo da 

CONCESSÃO, em relação aos SERVIÇOS DE 

ÁGUA E ESGOTO e/ou aos SERVIÇOS DE 

MANEJO DE RESÍDUOS. 
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63 Item 5 do Anexo 

V do Edital – 

Diretrizes para 

elaboração da 

proposta 

comercial. 

Entendemos que caso o USUÁRIO não seja 

atendido pelos serviços públicos de 

abastecimento de água e/ou esgotamento 

sanitário prestados pela CONCESSIONÁRIA, a 

CONCESSIONÁRIA realizará a cobrança da 

respectiva TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS 

considerando o consumo mínimo faturado (15 

m³), de acordo com a categoria enquadrada 

(residencial, comercial, industrial e público). Este 

entendimento está correto? 

Sim, o entendimento está correto. 

64 Item 80 “b” e 

item 92 do 

Anexo XI – 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão 

O item 80, “b”, do CONTRATO DE CONCESSÃO 

determina que será aplicada a penalidade de 

multa correspondente ao valor integral da 

GARANTIA DE PROPOSTA caso a LICITANTE 

descumpra quaisquer obrigações decorrentes de 

lei ou do EDITAL. Ainda, o item 92 define que as 

LICITANTES estão obrigadas a satisfazer as 

exigências relativas à habilitação. 

A referida multa não se aplica no caso de 

inabilitação da LICITANTE, desde que não decorra 

de má-fé. 
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Entendemos que a aplicação de multa no valor 

integral da GARANTIA DE PROPOSTA é 

permitida no caso de recusa em assinar o 

contrato ou da não apresentação dos 

documentos no momento da contratação, 

consoante artigo 81 da Lei federal 8.666/1993. 

Portanto, referida multa seria inaplicável no caso 

de inabilitação da LICITANTE. Ademais, 

entendemos que a sua aplicação seria 

desproporcional e irrazoável no caso de 

inabilitação que não decorra de má-fé da 

LICITANTE, conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de 

São Paulo1. Este entendimento está correto? 

65 Minuta do 

Contrato, item 

29.3; Minuta do 

De acordo com o Estudo de Engenharia, item 4, 

e com o Anexo VI, itens 5 e 5.1, cabe à 

CONCESSIONÁRIA obter aprovação para 

A área onde será implantado o NOVO ATERRO 

deverá ser escolhida pela concessionária, que 

deverá observar todas as restrições legais 

 
1 STJ, Resp 1832550, publicado em 09/12/2019; TJSP, Apelação 1007491-81.2020.8.26.0053, publicado em 18/06/2021. 
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Contrato - 

Anexo VI, Itens 

5 e 5.1; e Estudo 

de Engenharia, 

Item 4 

implantação do NOVO ATERRO, observando-se 

as restrições decorrentes da zona de influência 

aeroportuária. Por outro lado, o item 29.3, do 

Edital, indica que a CONCESSIONÁRIA somente 

será responsável por implantar medidas 

condicionantes ambientais impostas pelos 

órgãos competentes mediante revisão 

contratual. Nesse sentido, está correto o 

entendimento de que o Poder Concedente já 

averiguou, previamente, que, com a reativação 

do aeródromo, ainda assim seria possível a 

implantação do NOVO ATERRO e que, caso a 

autoridade competente imponha o dever de não 

implantar o NOVO ATERRO ou condicionantes 

para tanto, o contrato será ou rescindido sem 

culpa e com direito à indenização à 

CONCESSIONÁRIA, no primeiro caso, ou 

revisão contratual, no segundo caso? 

existentes. 

Conforme descrito no Anexo VI do Contrato - 

Diretrizes Ambientais, caberá a concessionária 

averiguar junto ao órgão ambiental responsável 

pelo licenciamento ambiental do NOVO ATERRO 

se há restrições e diretrizes para a realização de 

estudos em relação ao aeródromo. Qualquer 

estudo, condicionante, restrições ou medidas de 

controle ambiental solicitada pelo órgão ambiental 

em decorrência do licenciamento ambiental do 

NOVO ATERRO deverão ser atendidos pela 

concessionária sem necessidade de revisão 

contratual. 
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66 Minuta do 

Contrato, item 

29.3; Minuta do 

Contrato - 

Anexo VI, Itens 

5 e 5.1; e Estudo 

de Engenharia, 

Item 4 

Da mesma forma, caso seja possível implantar o 

NOVO ATERRO, entretanto em áreas fora do 

município de São Simão, diante de eventuais 

restrições impostas pela zona de influência 

aeroportuária e/ou outras, está correto o 

entendimento de que o convênio entre os 

municípios ficará a cargo do Poder Concedente 

e será providenciado o respectivo equilíbrio 

econômico-financeiro, a favor da concessionária, 

no caso de superveniência de eventuais custos, 

tarifas, taxas e impostos adicionais?  

 

A área onde será implantado o NOVO ATERRO 

deverá ser escolhida pela concessionária no 

Município de São Simão. Caso haja eventual 

impossibilidade de encontrar uma área que atenda 

todas as restrições legais existentes, as alternativas 

serão avaliadas pelas partes e poderá ser objeto de 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, caso 

se enquadre dentre as previsões contratuais e 

legais cabíveis.  

67 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se informações sobre histograma mensal 

por faixa de consumo, categoria e setor de 

abastecimento (últimos 12 meses). 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

68 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

Solicita-se informações sobre a evolução mensal 

do número de ligações totais e ativas de água e 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 
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esgoto por setor ou macrozonas (últimos 12 

meses). 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

69 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se informações sobre a evolução mensal 

do número de economias totais e ativas de água 

e esgoto por setor ou macrozonas (últimos 12 

meses). 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

70 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Considerando que não foi informada a vazão de 

produção dos poços existentes, solicita-se 

informações sobre a evolução mensal do volume 

produzido por sistema de produção (últimos 12 

meses). 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

71 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se o quantitativo de rede de água e 

esgoto do município, por distrito, informando-se 

seus respectivos diâmetros. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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72 Minuta do 

Contrato – 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se informações sobre a evolução mensal 

do volume tratado de esgoto por setores ou 

macrozonas (últimos 12 meses). 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

73 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se informações sobre a evolução mensal 

do consumo de energia elétrica em kWh por 

unidade de consumo (últimos 12 meses). 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

74 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se informações sobre as análises da 

qualidade da água tratada e do esgoto tratado. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

75 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

Solicita-se informações sobre o tipo de esgoto 

coletado e tratado 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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76 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Solicita-se informações sobre o volume de lodo 

gerado no sistema de esgotamento sanitário, 

informando-se qual é a disposição final do lodo 

tratado gerado. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

77 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

A repavimentação exigida deverá ser efetuada 

em toda a rua ou somente sobre a largura da 

vala? 

 

 

 

 

 

Somente recomposição da área da vala aberta. 

78 Minuta do 

Contrato - 

Qual a espessura média do pavimento asfáltico 

requisitado pelo município? 

O pavimento deverá observar as características 

específicas existentes em cada uma das 
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Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

localidades do Município.  

79 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Qual a espessura da base de suporte para as 

ruas com pavimentação asfáltica? 

A base de suporte deverá observar as 

características específicas existentes em cada uma 

das localidades do Município. 

80 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Que tipo de asfalto será exigido na 

repavimentação, PMF ou CBUQ? 

O pavimento deverá observar as características 

específicas existentes em cada uma das 

localidades do Município. 

81 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Há mapa com o tipo de revestimento das ruas do 

município? Em caso positivo, solicita-se fornecer. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 



Nº DE 
IDENTIFICAÇÃO 

ITEM DE 
REFERÊNCIA 

DO EDITAL 
ESCLARECIMENTO SOLICITADO RESPOSTA 

82 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Há mapa com o tipo de revestimento dos 

passeios do município? Em caso positivo, 

solicita-se fornecer 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

83 Minuta do 

Contrato – 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Serão permitidos lançamentos de redes 

coletoras pelas calçadas? 

Sim, observadas  as Normas Brasileiras. 

84 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

Há mapa das interferências existentes no 

subsolo do município, como as redes pluviais, 

fibra ótica, telefonia, gás, etc? Em caso positivo, 

solicita-se fornecer. 

 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

85 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

Em ruas com sinalização horizontal, solicita-se 

informar a quem competirá o refazimento da 

sinalização após o término da instalação da rede. 

Na ocorrência da situação descrita, competirá à 

concessionária tal procedimento. 
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86 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

A Prefeitura possui Bota-fora licenciado para 

destinação de solos, resíduos da construção civil 

e restos de pavimento asfáltico? Em caso 

positivo, solicita-se informar os custos 

atualmente vigentes para tal destinação. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Caberá a cada licitante realizar seus estudos e 

levantamentos para participar da licitação. 

87 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

(Caderno de 

encargos) 

São apresentadas informações divergentes em 

relação ao número de economias, ligações, 

extensão de rede e população atendida pelo SAA 

e SES do município. Solicita-se, assim, a 

disponibilização dessas informações referentes a 

cada distrito do município. 

Os dados e informações referentes aos serviços e 

sistemas de que o Município dispõe encontram-se 

no site da Concorrência Pública nº 003/2021 e no 

Plano Municipal de Saneamento Básico.  

 

88 Minuta do 

Contrato - 

Anexo V 

Diante da edição do Decreto Federal nº 10.936, 

de 12/01/22, que altera a regulamentação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, solicita-se 

informar se o presente edital e seus anexos 

Não serão necessários ajustes ao edital e seus 

anexos em decorrência da edição do Decreto 

Federal nº 10.936, de 12/01/2022. 
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sofrerão ajustes em decorrência da 

superveniência deste diploma. 

89 Solicitação de 

Adiamento 

 

Pedido de Adiamento A Prefeitura de São Simão agradece a contribuição, 

no entanto, entende não ser necessária a 

postergação do prazo para entrega das propostas 

em função da alegação de pandemia.  

O Edital da Concorrência Pública nº 003/2021 foi 

publicado em 26/10/2021, sendo que o intervalo 

entre a referida data e a data prevista para o 

recebimento das propostas (01/02/2022) terão 

transcorridos mais de 90 (noventa) dias, prazo muito 

superior ao mínimo estabelecido em lei para tanto. 

Diante disso, os licitantes interessados tiveram 

tempo hábil para fazer as visitas técnicas e realizar 

os estudos e levantamentos necessários à sua 

participação na licitação.  

Ademais, como é de notório conhecimento, diversos 
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procedimentos licitatórios foram realizados com 

êxito, inclusive na área de saneamento básico, no 

fim do último ano e início do presente, sem qualquer 

prejuízo ao interesse público. 
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