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Estiva Gerbi, 03 de Setembro de 2018 

 

À  

Rio Vivo Ambiental Ltda. 

 

 

Ref.: Respostas à Solicitação de Esclarecimentos 

Concorrência nº 01/2018 – Processo Administrativo nº76/2018 

Outorga da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário 

 

 

Prezados senhores, 

 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, vem por meio desta atender ao 

pedido de esclarecimentos apresentado no dia 21 de agosto de 2018, pela empresa 

Rio Vivo Ambiental Ltda., referente à Concorrência Pública nº 01/2018 - Processo 

Administrativo nº 76/2018. Seguem esclarecimentos: 

 

Questão 01 

A análise quanto ao atendimento ou não aos requisitos editalícios em relação a cada 

atestado dependerá da análise do documento a ser apresentado no envelope de 

habilitação. 

A experiência relativa às atividades de gestão comercial poderá ser comprovada em 

relação ao sistema de água. 

 

Questão 02 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOAQUIM ARCANJO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

A análise quanto ao atendimento ou não aos requisitos editalícios em relação a cada 

atestado dependerá da análise do documento a ser apresentado no envelope de 

habilitação. 

A experiência relativa ao item 13.5.6.c do edital também poderá ser comprovada por 

atestado que trate de sistema de água. 

 

Questão 03 

Cada Parte da proposta técnica é composta pelos seus subtópicos, cada um com seu 

respectivo peso. Assim, a pontuação de cada parte é composta pela soma dos pesos 

de cada subtópico multiplicada pelos parâmetros da tabela de pontuação das 

propostas técnicas. 

 

Questão 04 

A análise quanto ao atendimento ou não aos requisitos editalícios em relação a cada 

atestado dependerá da análise do documento a ser apresentado no envelope de 

habilitação. 

 

Questão 05 

Como consta do edital, a qualificação técnica poderá ser comprovada com a 

utilização de um ou mais atestados.  

 

 

 

Comissão Especial de Licitação 

 


