
Questionamento: 
 
Ref.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO PROCEDIMENTO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI N.º 01/2016 – 
 
Objeto: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DESTINADOS À UNIVERSALIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA 
SANESUL 
Pedido de esclarecimentos 
Prezados Senhores, 
 
A ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A., com sede na Avenida do Contorno nº 
8.123, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais – CEP 
30.110-910, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.601.314/0001-38, vem 
através da presente, solicitar esclarecimentos para o processo de chamamento público 
acima mencionado. 
 
O Edital prevê no item 6 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO, sub item 6.3, linha II B, que 
os Interessados deverão apresentar Demonstração de capacidade técnica mediante 
apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa física, ou jurídica de direito 
público ou privado, que comprove(m) a elaboração de: (i) Projetos de engenharia 
básicos ou executivos, comprovadamente registrados no CREA competente, para 
implantação de sistema de coleta ou tratamento de esgoto com população atendida 
pelos citados projetos igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes e que 
tenha considerado tecnologias ambientalmente adequadas, tais como, 
exemplificativamente: reator anaeróbio, filtro biológico percolador, decantador 
secundário, leitos de secagem de lodo, lagoas de estabilização ou outros tipos de 
tratamento de esgoto, em atendimento às exigências legais aplicáveis. 
 
Solicitamos esclarecer se é permitido a apresentação de mais de um atestado, aonde 
a somatória da população atendida resulte em uma quantidade superior a 200.000 
(duzentos mil). 
 
Atenciosamente, 
 
Matias Aron 
AG Investimentos 
 

Reposta: 
 
Prezado Sr. Matias, 
 
O GT se reuniu esta manhã para deliberar acerca do pedido de esclarecimento 
apresentado, neste sentido insta salientar que não será permitida a somatória de 
população atendida (subitem 6.3, b,i) ou dos valores dos estudos(subitem 6.3, b,ii). 
Outrossim, informamos que a resposta estará disponível no hotsite 
www.sanesul.ms.gov.br/pmi no dia 11/07 segunda-feira e no Diário Oficial do Estado 
de MS. 
 
Att. 
 
Gabriela Rodrigues 
Membro do GT 


