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RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES APRESENTADAS EM CONSULTA PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 

OBJETO: OUTORGA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 

TUIUTI/SP 

 

1) O valor cobrado dos usuários será a simples multiplicação da TRE e TRA pelo valor R$/m3 da 

tabela tarifária ou será utilizado o método cascata? 

Resp: O valor cobrado dos usuários será decorrente da multiplicação do fator “k” proposto 

pela licitante multiplicado pelo valor da TRA/TRE constante do Anexo VIII do Edital, 

considerando o consumo ocorrido em cada faixa. 

Exemplo: Para um consumo de 25m3 de água serão cobrados 10 m3 na faixa 01, 10 m3 na 

faixa 02 e cinco m3 na faixa 3. 

 

2) As tabelas de Estrutura Tarifária do "Anexo I - Termo de Referência" e "Anexo III - Proposta 

Comercial" são diferentes. Qual utilizar? 

Resp: Utilizar a planilha indicada no Anexo VIII – Informações para elaboração da proposta 

comercial. 

 

3) É possível disponibilizar planilhas com detalhamento dos custos e despesas operacionais e 

investimentos? 

Resp: As planilhas com detalhamento dos custos e despesas operacionais e dos investimentos 

constam do Anexo I do Edital, mais especificamente em suas tabelas 5.1 e 6.1. 

 

4) É possível a disponibilização das contas de energia dos últimos 2 anos? 

Resp: Os dados correspondentes já foram considerados e constam dos estudos de viabilidade 

disponibilizados com o edital. 

 

5) Qual a razão do aumento de 60% da população urbana (flutuante)? Em que períodos ela 

ocorre? 
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Resp: O percentual de 60% por cento corresponde à população flutuante em comparação com 

a população residente. Conforme expressamente indicado no Plano Municipal de Saneamento 

Básico tal acréscimo populacional é específico dos feriados e finais de semana. 

 

6) Qual é o perfil de consumo do município atualmente, entre residencial, social, comercial, 

industrial e público? É possível disponibilizar por faixa de consumo conforme a tabela tarifária 

do Edital? 

Resp: Os dados e informações necessários e suficientes para elaboração das propostas 

constam do Anexo I do edital e de seus demais anexos. 

 

7) A taxa de fiscalização é 2% sobre receita líquida, conforme sugere o Anexo I - Termo de 

Referência, ou receita bruta, conforme sugere o Edital (item 16.1.1.)? 

Resp: As duas cláusulas possuem disposição coincidente visto que por receita “efetivamente 

arrecadada” se entende como sendo a “receita líquida”. 

 

8) Qual o impacto dos indicadores de desempenho na receita? 

Resp: O não atendimento aos indicadores de desempenho estabelecidos no Anexo I do Edital 

ensejará a aplicação das sanções estabelecidas na minuta do contrato. 

 

 


