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Assunto:
Re: Solicitação de Esclarecimentos - CONCORRÊNCIA
Nº 003/2019 - Concessão SAE

De <marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br>
Para: <luiz.branduliz@conasa.com>
Data 04/02/2020 17:00

Anexo X - Contrato de Financiamento 2 - CEF_compressed.pdf (~1.4 MB)
Anexo X - Contrato de Financiamento 1 - CEF_compressed.pdf (~1.7 MB)
Resposta CEF status Financiamento.PDF (~42 KB)
Relação de Quantidades de Ligações e economias por categoria de consumo.pdf (~446 KB)
REDES DE ESGOTO novo salvamento.pdf (~511 KB)

Bom dia, 

Seguem abaixo respostas aos questionamentos:

1 - Consta no Ato Justificativo da Concessão que o atual processo de nulidade da licitação referente à
Concorrência Pública nº 02/2009 ainda não foi concluído, isto posto como se dará o atual procedimento
caso tal decisão não seja concluída em tempo adequado e condizente ao presente certame?

R: Segundo o item 26 do Edital da Concorrência nº 003/2019, a definição de Ordem de Serviço é "é a ordem
emitida pelo PODER CONCEDENTE, autorizando o início do PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO e para a
ASSUNÇÃO e início efetivo da exploração da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA, observado o disposto neste
EDITAL e no CONTRATO.". Ocorre que os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto são essenciais
à população e, sendo iminente a decisão do STJ acerca da manutenção da nulidade da atual licitação e contratos, a
Prefeitura Municipal, por diligência administrativa e tendo conhecimento que um processo licitatório dessa
dimensão leva tempo, está conduzindo novo certame a fim de não interromper a prestação do serviço à população
e cumprir todos os ditames da legislação atinente à matéria. 

2 - Disponibilização das folhas faltantes do contrato, informações atualizadas do financiamento e
detalhamento dos investimentos realizados. 

R: Segue anexo contrato de financiamento na íntegra. A Prefeitura Municipal instou a Caixa Econômica Federal a
fornecer a posição atualizada do pagamento do contrato e saldo devedor, mas ainda não obteve resposta da
instituição. Assim, temos disponível informação referente à outubro/2019. Quanto ao detalhamento dos
investimentos, está contido no corpo do contrato de financiamento. 

3 - Entendemos que no Anexo II - Estrutura Tarifária e Serviços Complementares para a Prestação de
Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, onde se lê "R$/mês" deve ser lido "R$/m³",
está correto nosso entendimento?

R: Sim, está correto seu entendimento. 

4 - Além das informações relacionadas a histogramas, é possível o fornecimento de dados cadastrais
atualizados da rede, bem como registro de economias e ligações por categoria? 

R: Sim, seguem as informações anexas.

5 - Com relação ao "Anexo IV - Informações para elaboração da Proposta Comercial", solicita-se o
modelo de preenchimento dos quadros do Plano de Negócios. Caso não seja possível o fornecimento
desses modelos de quadros, questiona-se como se dará a equalização das propostas entre as licitantes,
já que não há padrão para disposições das projeções. 

R: A equalização das propostas se dará pelo conteúdo e não pela forma como serão apresentadas. 

6 - Solicitamos a disponibilização da lista dos imóveis cadastrados na categoria "Pública sem contrato e
pública com contrato, bem como o histórico de consumo de água do período de no mínimo 12 (doze)
meses, de modo que as projeções sejam realizadas adequadamente. 

R: Com relação aos próprios municipais, não haverá faturamento porém haverá medição do volume disponibilizado.
Caberá ao futuro concessionário efetuar possíveis discrepâncias entre o volume medido e a média histórica e
comunicar o Poder Concedente sobre possíveis vazamentos. 

 
Sendo isso que havia por esclarecer, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.
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Att,

Marina Isabel Queiroz dos Santos

Diretora do Departamento de Administração

OAB/SP 389.714

(11) 4718-8677

Em 24/01/2020 09:55, luiz.branduliz@conasa.com escreveu:

Bom dia.

 

Prezados membros da Comissão de Licitação de Mairinque, SP, conforme prevê o item 15 do
Edital da Concorrência Pública n.º 003/2019, segue anexo solicitação de esclarecimentos ao
citado Edital e seus anexos.

 

Favor confirmar o recebimento.

 

Obrigado.

 

luiz branduliz

 


