
APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a RERRATIFICAÇÃO 
da Concorrência Pública nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 001/2020, cujo 
objetivo é a outorga da concessão para prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário no Município de Paraíba do Sul/RJ, atendendo à 
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração. Os itens retificados foram os 
seguintes Itens: Foi suprimido o item 4.5 do Edital, que tratava da garantia da Proposta; 
Foi suprimida a alínea “e” do item 4.6 do Edital, que tratava da Garantia da Proposta; 
Foram suprimidos os Modelos constantes do Anexo V do Edital, que tratavam da Garantia 
da Proposta; Foi suprimida a parte final do item 7.1, que tratava do maior valor ofertado 
pela Outorga como critério de Julgamento da Proposta; no Item 14.4 do Edital, o valor da 
Outorga deixou de ser mínimo e passou a ser fixo de R$ 10.000.000,00, com prazo de 
pagamento na data da efetiva assunção dos serviços; No item 5.2.4, do Anexo VIII – Termo 
de Referência, fica alterado o índice de perdas de 29% para 25%, até o 15º ano, mantendo-
se assim, até o 35º ano; No Edital, no Capítulo II – Proposta Técnica - METAS EDITALÍCIAS, 

fica alterado o Índice de Perdas de Água para 25% até o 15º ano da Concessão; No Anexo 
III, Modelo B – Detalhamento de Plano de Negócio, Quadro I Receita Tarifária, passa a 
constar que as Tarifas de Esgoto coletado corresponderão a 50% das respectivas Tarifas 
de Água; No Anexo VI – Estrutura Tarifária, passam a constar as novas Tabelas de 
Estruturas Tarifárias Vigentes a partir de 01/10/2019; No Item 20.2.1 do Edital, o 
Reajuste das Tarifas e dos Serviços Complementares, será feito, a contar da Proposta 
Vencedora; No Item 28.1, da Minuta do Contrato, os valores das Tarifas e Serviços 
Complementares serão reajustados a cada 12 meses a contar da efetiva assunção dos 
serviços, tendo como data base a data da Proposta vencedora; No Anexo VI – Estrutura 
Tarifária, Segundo Parágrafo, o Reajuste será feito no prazo estabelecido a contar da 
efetiva assunção dos serviços, tendo como data base a data da Proposta vencedora; No item 9.3, Alínea “a” – Proposta Comercial do Anexo VIII – Termo de Referência, fica 
alterado o valor da Outorga para R$ 10.000.000,00, com prazo de pagamento na data da 
efetiva assunção dos serviços; Fica acrescido no subitem 16.2 do Item 16 do Edital o 
número do Processo Administrativo 2018/12/10549. Fica alterada a definição do subitem 
1.1 da Cláusula Primeira do Anexo I, passando a mesma a ter a redação do subitem 1.4, do 
Item 1 do Edital. Fica acrescido ao Quadro 1 - Receita Tarifária, do Item 1 do Plano de Negócios, do Modelo “B”, do Anexo III, a Premissa de Tarifas de Esgoto Coletado igual a 
50% (cinquenta por cento) das respectivas Tarifas de Água.  Ficam mantidas as demais 
disposições. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Habilitação” “Proposta 
Técnica” e “Proposta Comercial” dar-se-ão no dia 12/03/2020 às 09:00 horas, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: 
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais, ou na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 21 de janeiro de 2020 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal. 
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