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A Secretaria de Estado da Saca Civil do Rio de Janeiro apresenta RETIFICAÇÃO À RESPOSTA 

conferida à dúvida nº 10 do processo de consulta e da audiência pública.  

 

Dúvida nº 10 

ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS. 7.1. Sistema de Abastecimento de Água na Zona Oeste 

(AP-5) do Município do Rio de Janeiro. 7.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá priorizar a conclusão 

das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água dos setores Guaratiba I e II. As 

obras projetadas pa (cortada). 

PROPOSTA - Incluir no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO, especificamente 

no ASPECTOS ESPECÍFICOS DA CONCESSÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Cláusula 7), a 

previsão de conclusão do projeto e obra para ampliação do sistema de abastecimento de água 

do sistema Zona Oeste Setores Guaratiba I e Guaratiba II. A inclusão das cláusulas com a seguinte 

redação no ANEXO IV-CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO: 7.1. Sistema de Abastecimento 

de Água na Zona Oeste (AP-5) do Município do Rio de Janeiro. 7.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá 

priorizar a conclusão das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água dos setores 

Guaratiba I e II. As obras projetadas para o setor Guaratiba I compreendem: uma subadutora de 

1.600 metros de extensão com diâmetro nominal de 900 mm, 2 (dois) reservatórios com volume 

de 5.000 m3 cada e assentamento de 32.823 metros de troncos distribuidores. Os bairros a 

serem atendidos pelo Reservatório Guaratiba I são: Sepetiba e parte de Guaratiba. As obras 

projetadas para o setor Guaratiba II consistem em: uma subadutora de 3.227 metros de 

extensão, sendo 790 metros no diâmetro nominal de 800 mm e 2.437 metros com o diâmetro 

nominal de 600 mm, construção de 2 (dois) reservatórios com volume de 5.000 m3 cada e 

assentamento de 16.479 metros de troncos distribuidores. O reservatório Guaratiba II irá 

atender parte do bairro de Guaratiba. 

JUSTIFICATIVA - Os sistemas de alimentação para os reservatórios Guaratiba I e II foram 

projetados pela CEDAE para atender o abastecimento de água para os bairros de Guaratiba e 

Sepetiba de forma a regularizar a distribuição de água potável na região. 

RESPOSTA - O sistema de distribuição de água na AP5 será de responsabilidade da 

concessionária vencedora do certame a partir do momento em que assumir a execução efetiva 

pelo serviço. Até que a concessionária assuma o serviço, cabe à Companhia Estadual de Águas e 

Esgoto manter o abastecimento de água e, inclusive, investir na ampliação da capacidade de 

distribuição para atender às necessidades da população local. Após a assunção, os ativos afetos 

serão integrados à concessionária durante o prazo da concessão e os valores não amortizados 

serão alvo de indenização à companhia por parte do governo do estado. No caso de ainda haver 

obras em execução entre a homologação do leilão e a assunção da concessionária que exijam 

continuidade após a assunção, esses procedimentos devem ser alinhados com a concessionária, 

de forma a evitar a interrupção das obras. Após a assunção, todo investimento em 

abastecimento de água na área concedida deverá ser feito pela concessionária.  


