


 

À 

Prefeitura Municipal de Goianésia 

 

Ref.: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019. 

 

São Paulo, 02 de Janeiro de 2023. 

 
 
 
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA  
 
 
Cumprimentando-o cordialmente, a AVIVA AMBIENTAL S.A, com sede 
social na Rua Arandu, n. 57, 9º andar, conjunto 94, bairro Cidade Monções, 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04562-030, 
inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 28.799.267/0001-00, neste ato representada 
por seu Diretor, em atendimento aos questionamentos da audiência pública 
da PMI 001/2019 protocolados acerca do referido certame, presta as 
seguintes informações:  
 

 

Questionamentos realizados pelo Sr. Antônio O. Nascimento, datado de 
23 de dezembro de 2022: 

 

Sugestão 1: 

Supressão de taxa mínima. 
Resposta: A Supressão de retirada de taxa mínima, contrapõe-se ao modelo 
tarifário já usualmente aplicado corriqueiramente no Brasil, em específico 
no estado de Goiás, tendo já ampla aprovação do órgão regulador (Agência 
Goiana de Regulação – AGR) . Sendo assim, a redução de tarifa a população 
vai se dar pelo desconto no valor do m³, através do Fator K conforme minuta 
do Edital. 



 

 

Pergunta 1: 

% atual de Abastecimento de água e Coleta e Tratamento de 
esgoto? 
Resposta: o Abastecimento de Água se encontra na casa dos 96,98% 
enquanto a coleta e tratamento de esgoto se encontram na casa de 96,31%, 
de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
SNIS. 

 

Pergunta 2: 

Ano que atinge a universalização. 
Resposta: As meta para universalização dos sistema de água e esgotamento 
sanitário deverão ser atingida dentro do primeiro ano de concessão. 

 

Pergunta 3: 

Órgão fiscalizador. 
Resposta: O Órgão fiscalizador será o órgão fiscalizador estadual (Agência 
Goiana de Regulação- AGR) ou criado pelo poder concedente, como 
também outro ente conveniado. 

 

Pergunta 4: 

A Sociedade Civil terá participação no órgão fiscalizador? 
Resposta: A Participação da Sociedade Civil no órgão fiscalizador deriva de 
eventual previsão legislativa, contudo, o ambiente mais comum e bastante 
ativo de participação social é a partir dos comitês de bacias hidrográficas. 

 

 

 

______________________________ 

Vaney Iori 


