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PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 210/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

EDITAL Nº 053/2019 

 

Ref.: CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO 

MUNICÍPIO DE POTIM, SP. 

 

COMUNICADO 01 

 

A Comissão Especial de Licitação faz saber que, em resposta aos questionamentos recebidos 

com relação ao edital em epígrafe, foram apresentados os esclarecimentos necessários pelos 

setores técnicos competentes, sendo que o presente Comunicado será disponibilizado no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Potim e, concomitantemente, enviado a todas as licitantes que 

retiraram o edital. 

 

Cabe esclarecer previamente que os arquivos que foram disponibilizados às licitantes através do 

site da Prefeitura Municipal de Potim, conforme foram solicitados pelas mesmas, não são 

essenciais para elaboração das propostas, tendo sido fornecidos aqueles existentes e nos formatos 

disponíveis, podendo ser utilizados meramente como informações complementares, haja vista 

que todo o procedimento licitatório da concessão foi baseado exclusivamente no Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB. 

 

 

I – SANO – SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (05/08/19) 

 

“1) No item 6. Objetivos e Metas, subitem 6.1 Metas Consolidadas [do Anexo II – Termo de 

Referência] é definido como meta “Garantir o Consumo Sustentável” e são definidos os 

consumos de 181 L/hab.dia para o período 2020-2023, 168 L/hab.dia para o período 2024-

2028, 159 L/hab.dia para o período 2029/2032 e 141 L/hab.dia para o período 2033-2054. Pela 

não definição da metodologia de cálculo de tal indicador, considera-se que tal valor 

corresponde ao consumo efetivo da população, sem a adição do índice de perdas da população. 

Para o cálculo das demandas de produção do sistema deve ser somada a vazão de perdas, 

totalizando uma demanda de produção do sistema. Está correto nosso entendimento? Em caso 

negativo, favor definir claramente como deverá ser realizado o cálculo de tal parâmetro.” 
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R.: A resposta a tal questão encontra-se no PMSB, item 6 (Objetivos e Metas) e item 7 

(Projeção de Demandas), nos quais consta a metodologia utilizada. 

 

“2) Sobre o mesmo item, os valores de consumo per capita definidos são dados referenciais 

mínimos, podendo ser definidos valores de consumo per capita de acordo com a expertise das 

licitantes, sendo obrigatório a disponibilização de, no mínimo 181 L/hab.dia para o período 

2020-2023, 168 L/hab.dia para o período 2024-2028, 159 L/hab.dia para o período 2029/2032 e 

141 L/hab.dia para o período 2033-2054. Está correto nosso entendimento?” 

 

R.: Sim, está correto, já que tratam-se de dados referenciais mínimos, conforme consta 

no PMSB. 

 

“3) Sobre o item 7.1.1 Parâmetros e Critérios para o cálculo da demanda do SAA [do Anexo II 

– Termo de Referência], rede de distribuição, hidrômetros e Ligações prediais, os valores 

definidos de substituição anual de redes de distribuição (2% a.a.), hidrômetros (8% a.a.) e 

ligações prediais (4% a.a.) são meramente referenciais, sendo que cada licitante deverá 

apresentar seus parâmetros e projeções de manutenção para composição de seu plano de 

investimentos. Está correto nosso entendimento?” 

 

R.: Consta no PMSB, item 7.1.1, subitem E (Rede de Distribuição, Hidrômetros e 

Ligações Prediais), sendo que cada licitante deverá atender os percentuais mínimos 

fixados. 

 

“4) Todas as projeções de demandas de água e esgoto apresentadas no subitem 7.1.3 [do Anexo 

II – Termo de Referência] serão meramente referenciais, sendo que as licitantes deverão 

obrigatoriamente atender ``as metas definidas no item 6, porém, deverão elaborar suas próprias 

projeções. Está correto nosso entendimento?” 

 

R.: Consta no PMSB, item 7.1.3 (Planilha de Projeção de Demandas). Desde que atenda 

as metas definidas, caberá a cada licitante elaborar suas próprias projeções. 

 

“5) Todos os investimentos previstos no item 9 [do Anexo II – Termo de Referência] são 

meramente referenciais ficando a cargo de cada licitante a elaboração de suas próprias 

projeções e plano de investimentos. Os itens 9.4 – Outorga e 9.5 – Outros investimentos são 

obrigatórios. Está correto nosso entendimento?” 

 

R.: Sim, está correto o entendimento. Desde que atenda as metas definidas, caberá a cada 

licitante elaborar suas próprias projeções. 
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“Ainda, solicitamos a disponibilização dos seguintes documentos:” 

 

“a) Histograma de consumo por faixa e por categoria pelo período de 12 meses, dados de 

faturamento e arrecadação para o período de 12 meses;” 

 

R.: O Histograma acompanha o Relatório de Reestruturação Tarifária (Anexo IV do 

Relatório) que consta no processo administrativo do procedimento licitatório. São 1.599 

páginas em PDF. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista que 

todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – os 

arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“b) Plano Diretor do Município vigente, com mapas em formato .shp ou .dwg;” 

 

R.: Atualmente ainda não há Plano Diretor do Município de Potim. 

 

“c) Cadastro de redes coletoras e redes de abastecimento de água em formato .dwg;” 

 

R.: Cadastro de Redes. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista 

que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – 

os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“d) Dados de outorgas para captação de água, coleta e tratamento de esgotos de todas as 

unidades existentes, incluindo a localização georreferenciada das mesmas;” 

 

R.: Dados de Outorgas. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista 

que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – 

os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“e) Cadastro do sistema de drenagem de águas pluviais do município em formato .dwg;” 

 

R.: Atualmente não há um Cadastro do Sistema de Drenagem do Município. 

 

“f) Análises de qualidade de água bruta e tratada de todos os poços do município pelo período 

de 12 meses.” 
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R.: As análises de qualidade de água necessárias para a presente licitação constam no 

PMSB, item 4.2, subitem B. 

 

II – AVIVA AMBIENTAL S.A. (09/08/19) 

 

“Vem (…) Solicitar a disponibilização dos seguintes documentos:” 

 

“1. Relatórios Técnicos e Estudos existentes, referenciados ao objeto em estudo (Sistema de 

abastecimento de água e Esgotamento Sanitário).” 

 

R.: Relatórios Técnicos e Estudos existentes SAA e SES existentes são os mesmos que 

serviram de base para o PMSB. Ainda que essa versão detalhada dos relatórios não seja 

indispensável para esta licitação – haja vista que todas as informações necessárias para 

elaboração das propostas constam no PMSB – os arquivos foram disponibilizados no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Potim, juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“2. Histograma de consumo dos últimos dois anos (subdivididos por categoria e faixas de 

consumo).” 

 

R.: O Histograma acompanha o Relatório de Reestruturação Tarifária (Anexo IV do 

Relatório) que consta no processo administrativo do procedimento licitatório. São 1.599 

páginas em PDF. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista que 

todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – os 

arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“3. Cópia da Estrutura Tarifaria Vigente.” 

 

R.: Estrutura Tarifária Vigente.  Ainda que não seja indispensável para esta licitação – 

haja vista que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no 

PMSB – os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Potim, juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“4. Cópia das faturas de energia elétrica de todas as instalações (ETA, ETE, Elevatórias, 

booster, etc).” 
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R.: Faturas de Energia Elétrica. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – 

haja vista que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no 

PMSB – os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Potim, juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“5. Consumo de produtos químicos nos processos de tratamento da água e esgoto (últimos 12 

meses).” 

 

R.: Não existem informações precisas nesse sentido. 

 

“6. Cadastro técnico de rede de água em meio digital ou físico para cópia.” 

 

R.: Cadastro de Redes. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista 

que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – 

os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“7. Cadastro técnico de rede de esgoto em meio digital ou físico para cópia.” 

 

R.: Cadastro de Redes. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista 

que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – 

os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“8. Cadastro técnico e data book das instalações em meio digital ou físico para cópia.” 

 

R.: Cadastro das Instalações. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja 

vista que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no 

PMSB – os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Potim, juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“9. Cópias dos laudos das últimas análises (físico-química e bacteriológica) da água (bruta, 

tratada, reservatório e distribuição) e esgoto (bruto, lagoas, efluente, montante e jusante corpo 

receptor) de todos os sistemas (zona urbana e zona rural).” 

 

R.: As análises de qualidade de água necessárias para a presente licitação constam no 

PMSB, item 4.2, subitem B. 
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“10. Cópia das Licenças Ambientais das atuais instalações (Estações de Tratamento, 

Elevatórias e outras) ou informar a não existência.” 

 

R.: Licenças Ambientais. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja 

vista que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no 

PMSB – os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Potim, juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“11. Solicitamos informar a existência de Termo de Ajuste de Conduta firmados (TAC) e não 

atendidos até a presente data em vigor.” 

 

R.: TACs. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista que todas as 

informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – os arquivos 

foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, juntamente com 

este Comunicado nº 01. 

 

“12. Cópia do Código de Postura e Meio Ambiente do Município, Leis e Decretos correlatos ao 

uso e ocupação do solo.” 

 

R.: A Legislação necessária encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de 

Potim. 

 

“13. Mapa do município atualizado (arquivo digital ou físico para cópia), contendo a área 

urbana e subdivisões por bairros, topografia, Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, etc.” 

 

R.: Mapa do Município. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista 

que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – 

os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“14. Cópias de Projetos aprovados ou em aprovação com indicação de interesse particular ou 

de Habitação de Interesse Social. Estes necessários para localizar as áreas de expansão no 

município.” 

 

R.: Atualmente não existem projetos aprovados nesse sentido. 

 

“15. Solicitamos informar a existência ou não de Obras de Saneamento (água e esgoto) em 

andamento: Descritivo; Estágio; Valor; Projeto.” 
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R.: Não existem atualmente obras de saneamento em andamento. 

 

“16. Solicitamos informar a existência ou não de Contratos de Financiamento de Obras de 

Saneamento (água e esgoto): Contratados: objetivo, valor e prazo; Em contratação: objetivo, 

valor e prazo.” 

 

R.: Atualmente não existem projetos ou contratos com essa finalidade. 

 

“17. Cadastro das galerias de águas pluviais e pontos lançamento de águas pluviais do 

município em formato editável (preferencial .shp ou .dwg);” 

 

R.: O Município não possui esse tipo de cadastro e/ou levantamento. 

 

“Sobre o Anexo II – Termo de Referência, questiona-se:” 

 

“18. Item 6, Sub-item 6.1 – Metas Consolidadas “Garantir o Consumo Sustentável” 

 

“- As metas definidos os consumos de 181 L/hab.dia para o período 2020-2023, 168 L/hab.dia 

para o período 2024-2028, 159 L/hab.dia para o período 2029-2032 e 141 L/hab.dia para o 

período 2033-2054. Pela não definição da metodologia de cálculo de tal indicador, considera-se 

que tal valor corresponde ao consumo sem perdas por parte da população de Potim. 

Posteriormente para o cálculo das demandas de produção do sistema deve ser somada a vazão 

de perdas, totalizando uma demanda de produção do sistema. Está correto nosso entendimento? 

Em caso negativo, favor definir claramente como deverá ser realizado o cálculo de tal 

parâmetro, uma vez que não é evidente a relação do consumo per capita com os índices de 

perdas.” 

 

R.: A resposta a tal questão encontra-se no PMSB, item 6 (Objetivos e Metas) e item 7 

(Projeção de Demandas), nos quais consta a metodologia utilizada. 

 

“- Os valores dos Parâmetros “Consumo per capita” são referenciais? Garantindo um índice de 

perdas de acordo com as metas definidas, poderá ser considerado valores maiores do que os 

definidos pelo documento?” 

 

R.: O PMSB apresenta dados referenciais mínimos, sendo que, desde que atenda as 

metas definidas, caberá a cada licitante elaborar suas próprias projeções. 
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“19. Item 7, sub-item 7.1.1 – Parâmetros e Critérios - São definidas porcentagens de 

substituição de redes (água e esgoto), hidrômetros, ligações (água e esgoto). Considera-se que 

tais porcentagens são meramente referenciais, cabendo à cada licitante definir em seu plano de 

negócios os percentuais de substituição da infraestrutura de acordo com sua experiência. Está 

correto o entendimento?” 

 

R.: Consta no PMSB, item 7.1.1, subitem E (Rede de Distribuição, Hidrômetros e 

Ligações Prediais), sendo que cada licitante deverá atender os percentuais mínimos 

fixados. 

 

“20. Item 7, sub-item 7.1.3” 

 

“- Todas as projeções de demandas de água e esgoto serão referenciais, sendo que as licitantes 

deverão obrigatoriamente atender às metas definidas no item 6, porém deverão elaborar suas 

próprias projeções. Está correto nosso entendimento?” 

 

R.: Consta no PMSB, item 7.1.3 (Planilha de Projeção de Demandas). Desde que atenda 

as metas definidas, caberá a cada licitante elaborar suas próprias projeções. 

 

“- A Tabela da página 19/55, sobre projeção de demanda do SAA considera um índice de 

atendimento de 100% da população urbana, porém considera uma População abastecida 

diferente da multiplicação da População Urbana pelo índice de Atendimento conforme recorte a 

seguir [tabela transcrita] Considera-se que tal ponto representa um erro de transcrição das 

tabelas, especificamente na população atendida, pois, da maneira como apresentada, os índices 

de atendimento estão por volta de 85% da população urbana o que gera incompatibilidades com 

o item 7.1.2. As licitantes deverão considerar a população urbana (obrigatoriamente) e o índice 

de atendimento em 100% por todo o horizonte de planejamento. Está correto nosso 

entendimento?” 

 

R.: Deverá ser considerada a coluna referente à “População Abastecida”, conforme 

consta no Termo de Referência e no PMSB (pág. 143, 146 e 149), sendo que a diferença 

verificada refere-se à população carcerária do Município. 

 

“21. Item 9 – Investimentos - Os únicos investimentos que deverão ser considerados como 

obrigatórios são os itens 9.4 - Outorga e 9.5 - Outros investimentos, sendo todos os demais 

referenciais. Está correto nosso entendimento?” 
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R.: Sim, está correto o entendimento. Desde que atenda as metas definidas, caberá a cada 

licitante elaborar suas próprias projeções. 

 

III – GENERAL WATER (14/08/19) 

 

“Sistema de Abastecimento de Água:” 

 

“1) Há algum macromedidor no SAA? Quais pontos?” 

 

R.: Apenas o CDHU está em funcionamento. 

 

“2) Aonde está localizado a rede de cimento amianto? Qual a extensão total?” 

 

R.: Não há rede de cimento de amianto. 

 

“3) A comunicação para controle de reservatório e de poços é por via rádio?” 

 

R.: Não há atualmente sistema específico de comunicação. 

 

“4) Há algum plano de perdas? Há alguma atividade relacionada a perdas (geofonamento...?)” 

 

R.: Atualmente não. 

 

“5) Quais são as rotinas de amostragem e análises de qualidade de água bruta e tratada?” 

 

R.: Não existem atualmente rotinas implantadas. 

 

“6) Qual é a concentração de cloro e flúor na água? Pegar os laudos de laboratório.” 

 

R.: Atualmente não existem laudos nesse sentido. Todas as informações necessárias para 

elaboração das propostas constam no PMSB. 

 

“7) Quais são os produtos químicos utilizados? Quantidade?” 

 

R.: Cloro. 

 

“8) Quais são as rotinas de manutenção da SAA?” 
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R.: Deverão ser empregadas aquelas previstas no PMSB. 

 

“9) Há um padrão de ligação, cavalete, hidrômetro?” 

 

R.: Deverão ser utilizados os padrões previstos no Regulamento, Anexo VIII-A do 

Edital. 

 

“10) O parque de hidrômetros já foi alguma vez trocado? Quando?” 

 

R.: Não. 

 

“11) Há falta d´água em alguns bairros?” 

 

R.: Não, considerando que a pergunta se refere à falta constante de água. 

 

“12) A cloração é feita no cavalete do poço?” 

 

R.: Sim. 

 

“13) Como é feita a manutenção do poço e dos reservatórios?” 

 

R.: Não há atualmente um plano de manutenção preventiva. 

 

“14) Há algum poço/reservatório em estágio de implantação ou que foi implantado 

recentemente?” 

 

R.: No sistema público, não. 

 

“15) As bombas dos poços já foram trocadas alguma vez?” 

 

R.: Sim, somente quando foi necessário. 

 

“16) Qual é a relação número de ligações/economias?” 

 

R.: Consta no PMSB. 

 

“17) Há casos de furto e depredação das áreas do SAA?” 
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R.: Somente casos isolados de depredação dos alambrados. 

 

“Sistema de Esgotamento Sanitário (SES):” 

 

“1) Todo o afastamento de esgoto ocorre por gravidade? Já tiveram que fazer algum tipo de 

intervenção nos coletores?” 

 

R.: Sim. 

 

“2) Há algum ponto crítico no afastamento de esgoto?” 

 

R.: As informações necessárias constam no PMSB, mas caberá às licitantes avaliarem 

quando da vistoria. 

 

“3) Há ligações de esgoto clandestinas que pode ser observado nas galerias de água pluvial?” 

 

R.: Existem ligações clandestinas, mas caberá às licitantes avaliarem quando da vistoria. 

 

“4) Há outorga de lançamento de efluentes no corpo receptor?” 

 

R.: Não. 

 

“5) Há algum aterro sanitário próximo?” 

 

R.: Sim. Os mais próximos encontram-se localizados nas cidades de Cachoeira Paulista e 

de Tremembé. 

 

“6) A área da possível ETE é da prefeitura?” 

 

R.: Sim. 

 

“7) Na área possível da ETE há rede elétrica?” 

 

R.: Sim. 

 

“Geral/Gestão Comercial:” 
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“1) Há novos loteamentos com pedidos de diretrizes? Se sim, quantos lotes cada pedido? Qual a 

data prevista?” 

 

R.: Sim, 461 unidades em início de aprovação. 

 

“2) Há alguma zona de expansão?” 

 

R.: Atualmente ainda não há Plano Diretor do Município de Potim, de modo que não 

foram definidas zonas de expansão. 

 

“3) Quais são as maiores reclamações dos munícipes com relação a SAA e SES?” 

 

R.: Não existem levantamentos estatísticos sobre isso, devendo ser consideradas as 

informações constantes no PMSB. 

 

“4) Na sua opinião, quais são os principais problemas encontrados no SAA e SES?” 

 

R.: As informações necessárias constam no PMSB. 

 

“5) Qual é o software que é utilizado para gestão comercial e leitura?” 

 

R.: O sistema é o da 4R e um software da empresa Artha. 

 

“6) Há um cadastro de rede de água e de esgoto?” 

 

R.: Cadastro de Redes. Ainda que não seja indispensável para esta licitação – haja vista 

que todas as informações necessárias para elaboração das propostas constam no PMSB – 

os arquivos foram disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Potim, 

juntamente com este Comunicado nº 01. 

 

“7) Como é feito o corte das ligações?” 

 

R.: Corte por obstrução no cavalete ou na calçada. 

 

“8) Há registros dos chamados e reclamações recebidas referente à SAA e SES?” 

 

R.: Sim, em sistema de ordem de serviço. 
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IV – GENERAL WATER (21/08/19) 

 

“1. No Edital, no item II – Definições, define a área de concessão como: “ÁREA DE 

CONCESSÃO: limite territorial do Município de Potim, conforme definido no Plano Municipal 

de Saneamento Básico”. Ao realizar a leitura do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Potim, disponibilizado como Anexo II-A do Edital, no município de Potim consta população 

urbana e rural. Pergunta: Pela definição da população atendida no PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO, entendemos que a área de concessão envolve o limite territorial 

urbano e, assim, apenas os bairros urbanos da Região Central e os bairros Vista Alegre e 

Miguel Vieira. O nosso entendimento está correto?” 

 

R.: Sim, o entendimento está correto, pois todo o PMSB se prende à Região Central e aos 

Bairros Vista Alegre e Miguel Vieira. 

 

“2. Ao realizar a leitura do Anexo II – Termo de Referência do Edital, nos deparamos com a 

projeção de demanda do SAA com a população urbana diferente da população abastecida 

[tabela transcrita] Pergunta: Entendemos que a projeção populacional urbana se refere à 

população total, enquanto a população abastecida à população urbana. O nosso entendimento 

está correto?” 

 

R.: Deverá ser considerada a coluna referente à “População Abastecida”, conforme 

consta no Termo de Referência e no PMSB (pág. 143, 146 e 149), sendo que a diferença 

verificada refere-se à população carcerária do Município. 

 

“3. Ao realizar a leitura do Anexo II – Termo de Referência do Edital, com relação aos dados 

dos poços, observou-se a seguinte tabela: [tabela transcrita] No entanto, durante a visita 

técnica, fomos informados que esses dados não condizem com a realidade. Pergunta: como 

medida de nivelamento das propostas dos proponentes, entendemos que apesar das informações 

estarem desatualizadas no Anexo II – Termo de Referência, as proponentes deverão utilizar 

esses dados para a elaboração da proposta técnica. O nosso entendimento está correto? Caso 

não esteja, favor encaminhar a caracterização real dos poços existentes com as respectivas 

vazões, profundidade e tipo de bomba dos poços (modelo, potência, profundidade de instalação 

da bomba). ” 

 

R.: Constam no próprio PMSB todas as informações a serem utilizadas como parâmetro 

mínimo necessário para que as licitantes elaborem suas propostas. 
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“4. Ao realizar a leitura do Anexo II – Termo de Referência do Edital, no item 8.10 Quadro 

Resumo, nos deparamos com as seguintes informações na tabela: [tabela transcrita] Pergunta: 

entendemos que o número de ligações ativas e extensão da rede de esgoto seja referente somente 

à Região Central. O nosso entendimento está correto? Caso esteja, solicitamos a apresentação 

dos dados de ligações ativas e extensão de rede de esgoto dos bairros Vista Alegre e Miguel 

Vieira. ” 

 

R.: A totalidade das informações solicitadas encontra-se no próprio PMSB, conforme 

tabelas constantes nas páginas 143, 146 e 149 (Anexo II-A do Edital). 

 

 

Setor de Licitação, P. M. Potim, 27 de agosto de 2019. 

 

 

______________________________ 

André Luís Soares de Oliveira 

Setor de Licitações 

 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os arquivos a que se referem este Comunicado nº 01 estão disponíveis 

no site da Prefeitura no seguinte link: http://www.potim.sp.gov.br/concorrencia-no-001-2019 

 

 

http://www.potim.sp.gov.br/concorrencia-no-001-2019

