
 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

 
AVISO 

 
ERRATA Nº 03/2021 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021 

 
OBJETO CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO BLOCO 3. 

 
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Comissão Especial Mista de 
Licitação da Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de 
Fornecimento de Água e Esgotamento Sanitário e dos Serviços Complementares 
Prestados nos Municípios Localizados no Bloco 3, torna pública a Errata ao Edital de 
Concorrência Internacional nº 01/2021, cuja íntegra pode ser encontrada no sítio 
eletrônico http://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/ 
 
No Edital de Licitação 
 
No item 33.5, onde se lê: 
 

Parcela Variável = BC1 x 1,00% + BC2 x 0,20% + BC3 x 0,10% + BC4 x 0,05%  
 
 (...) 

 
b.2) soma simples dos investimentos projetados para os 5 (cinco) primeiros 
anos da CONCESSÃO, conforme apontado como conclusão dos estudos técnicos 
conduzidos pelo ESTADO, definido em R$ 2.329.499,00 (dois bilhões, trezentos 
e vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais). 

 
 
Leia-se: 
 

Parcela Variável = BC1 x 1,00% + BC2 x 0,50% + BC3 x 0,25% + BC4 x 0,125%  
 
(...) 
 
b.2) soma simples dos investimentos projetados para os 5 (cinco) primeiros 
anos da CONCESSÃO, conforme apontado como conclusão dos estudos técnicos 
conduzidos pelo ESTADO, definido em R$ 2.329.499.255,00 (dois bilhões, 
trezentos e vinte e nove milhões e quatrocentos e noventa e nove mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais). 
 

 
No Contrato de Concessão 

http://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/
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Na subcláusula 33.4.10, onde se lê: 
 
33.4.10. se a proporção de economias sujeitas ao pagamento de tarifa social 
ultrapassar 5% (cinco por cento) da totalidade de economias ativas constantes do 
cadastro da CONCESSIONÁRIA; 
 
Leia-se: 
 
33.4.10. se a proporção de economias sujeitas ao pagamento de tarifa social 
ultrapassar 7,5% (sete e meio por cento) da totalidade de economias ativas constantes 
do cadastro da CONCESSIONÁRIA; 
 
Na cláusula 33.6.1, onde se lê: 
 
33.6.1. A taxa de desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor presente será 
composta pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de 
venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na ausência 
deste, outro que o substitua, ex-ante a dedução do imposto sobre a renda, com 
vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compatível com a data do termo 
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no início de cada 
ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa equivalente a [●]% a.a., base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
(...) 
 
Spread ou sobretaxa de Juros: Incide sobre a taxa de juros NTB-B semestral ([●]%). 
 
Leia-se: 
 
33.6.1. A taxa de desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor presente será 
composta pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de 
venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na ausência 
deste, outro que o substitua, ex-ante a dedução do imposto sobre a renda, com 
vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compatível com a data do termo 
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no início de cada 
ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa equivalente a 183% a.a., base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
(...) 

 
Spread ou sobretaxa de Juros: Incide sobre a taxa de juros NTB-B semestral (183%). 
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Na cláusula 33.7, onde se lê: 
 
 
33.7 Independentemente do resultado do cálculo indicado na subcláusula acima, a 
Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente não poderá 
ser inferior a [●]%. 
 
Leia-se: 
 
33.7 Independentemente do resultado do cálculo indicado na subcláusula acima, a 
Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente não poderá 
ser inferior a 3,54%. 
 
 
No Anexo IV - Caderno de Encargos  
 
No item 3.4: 
 
onde se lê:  
 
Iniciados os investimentos, a CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela emissão do 
relatório previsto na subcláusula 21.7.1 do CONTRATO.  
 
Leia-se:  
 
Iniciados os investimentos, a CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela emissão do 
relatório previsto na subcláusula 20.7.1 do CONTRATO.  
 
No Anexo XIV - Demonstrações Financeiras do Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica Referencial – EVTE 
 
Onde se lê: 
 
Em até 30 dias contados do início da OPERAÇÃO ASSISTIDA, a AGÊNCIA REGULADORA 
deverá apresentar à CONCESSIONÁRIA uma planilha Excel que deverá ser utilizada 
pelas partes para realização do reequilíbrio do CONTRATO nos casos previstos nas 
subcláusulas 34.7.2, 34.7.3.1 e 34.7.4.1. 
 
Leia-se:  
 
Em até 30 dias contados do início da OPERAÇÃO ASSISTIDA, a AGÊNCIA REGULADORA 
deverá apresentar à CONCESSIONÁRIA uma planilha Excel que deverá ser utilizada 
pelas partes para realização do reequilíbrio do CONTRATO nos casos previstos nas 
subcláusulas 33.7.2, 33.7.3 e 33.7.4.1. 
 


