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Sustentável da Serra Gaúcha 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
CHAMAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022, que objetiva instruir o processo de 
Procedimento de Manifestação de Interesse na realização de diagnóstico da situação existente, 
elaboração de estudos técnicos e de viabilidade econômico- financeira destinados aos projetos 
de implantação, gestão, manutenção, adequação, reforma e ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água dos Municípios consorciados: Antônio Prado, 
Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, 
Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto 
Bandeira, Santa Tereza, São Marcos, Veranópolis, Vila Flores, e elaboração do Plano 
Intermunicipal de Saneamento Básico, por meio de Parceria Público-Privada ou Concessão, ou 
ainda gestão associada, mediante consórcios ou convênios de cooperação, de forma a garantir 
a universalização da oferta de serviço público adequado à população e a sustentabilidade no 
modelo. 
 
O Grupo Técnico do PMI, com fundamento na Portaria nº 09/2022 CISGA e nos documentos 
que instrui os autos do processo de Chamamento Público nº 03/2022, decide:  
 
1-Autorizar os autores das propostas a seguir relacionadas a efetuar os estudos técnicos 
solicitados no Edital do Chamamento Público nº 03/2022:  
 

a- Urbana PPPs Concessões – CNPJ: 28.318.702/0001-37;  
b-M Laydner Saneamento – CNPJ: 18.983.002/0001-03;  
c- Infraway Engenharia Ltda – CNPJ: 21.045.374/0001-01. 

 
2-O Comitê Gestor ressalta que, no caso de algum dos estudos apresentados pelos proponentes 
autorizados seja utilizado pelo CISGA em futuro Edital de PPP ou Concessão, o ônus do 
ressarcimento recairá sobre o vencedor da futura licitação e o montante do ressarcimento será 
limitado ao valor estipulado no Edital do Chamamento Público nº 03/2022, Item 11. 
 
3-Após a autorização dos interessados, para a realização dos estudos técnicos objetos do 
presente PMI, serão seguidas as regras e condições previstas no Edital de Chamamento Público 
nº 03/2022.  

Garibaldi/RS, 19 de julho de 2022. 
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