COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

REGULAMENTO DA APRESENTAÇÃO E REUNIÕES ONE-ON-ONE
PPP DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CORSAN

I. OBJETO:
Apresentação da Parceria Público-Privada de esgotamento sanitário da Região
Metropolitana de Porto Alegre no âmbito da fase externa do processo licitatório.
O evento será distribuído em duas etapas:
i) Apresentação:
10h - Abertura do evento e na sequência, apresentação da
modelagem da Parceria Público-Privada da Corsan pelo Secretário
do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior e pelo Diretor
Presidente da Corsan, Roberto Barbuti.
11h30 – Detalhamento do processo licitatório, com o Gerente de
Processos Licitatórios da B3, Guilherme Peixoto.
DATA/HORÁRIO: 21 de agosto de 2019, às 10h;
LOCAL: Auditório da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
Praça Antônio Prado, 48, 3º andar - Centro, São Paulo – SP (antigo
edifício BVMF);
TEMPO DE DURAÇÃO: 2 (duas) horas.
ii) Reuniões one-on-one:
DATA/HORÁRIO: dia 21 de agosto de 2019, das 14h às 19h, dia 22
de agosto de 2019, das 8:30h às 19h; e 23 de agosto de 2019, das
08:30h às 13:30h.
LOCAL: B3 - Praça Antônio Prado, 48, 3º andar - Centro, São Paulo
– SP (antigo edifício BVMF).
a) As reuniões terão a durações de até 90 (noventa) minutos.
b) Serão disponibilizados os seguintes horários para reuniões
individuais:
i) Dia 21/08/2019:
a. Das 14h às 15:30h;
b. Das 15:45h às 17:15h;
c. Das 17:30h às 19h.
ii) Dia 22/08/2019:
a. Das 08:30h às 10h;
b. Das 10:15h às 11:45h;
c. Das 12:00h às 13:30;
d. Das 14h às 15:30h;
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e. Das 15:45h às 17:15h;
f. Das 17:30h às 19h.
iii) Dia 23/08/2019
a. Das 08:30h às 10h;
b. Das 10:15h às 11:45h;
c. 12:h às 13:30.

c) As reuniões individuais deverão ser agendadas até as 12h do dia
20/08/2019.
d) Os interessados devem enviar o formulário abaixo, devidamente
preenchido, para o e-mail parceria.equipe@corsan.com.br.
e) Havendo horários disponíveis durante os dias indicados no item
“b”, poderão ser realizadas inscrições diretamente no local do
evento.

II. PROCEDIMENTOS:
1. Apresentação.
a)
A apresentação será aberta ao público mediante credenciamento para
acesso à B3, no endereço indicado.
b)
Os participantes da apresentação poderão se manifestar sobre o
assunto apresentado de duas formas:
 por escrito, através de formulário próprio a ser disponibilizado no local;
 manifestação oral, com prévia inscrição.
c)
Os questionamentos e as observações serão dirigidos diretamente ao
representante da CORSAN ou da B3.
d)
Os questionamentos e manifestações orais terão o tempo limite de 2
(dois) minutos, por participante. Para o bom andamento dos trabalhos, serão
recebidos até 10 (dez) pedidos para manifestação oral.
e)
As intervenções orais ou por escrito devem guardar relação com o objeto
da Apresentação.
2) Reuniões individuais
a)

As reuniões serão realizadas com as portas do recinto abertas.

b)

Serão registrados os principais pontos abordados durante a reunião.
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c)
Lista de presença deverá ser assinada por todos os participantes da
reunião;
d)
Os participantes também poderão apresentar pedidos de
esclarecimentos por escrito, mediante preenchimento do formulário abaixo.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a)
Os temas tratados por ocasião da apresentação e das reuniões
individuais, juntamente com a lista de presenças, serão divulgados no data
room, acessando o link www7.idealsvdr.com/v3/corsan, assim como eventuais
esclarecimentos.
b)
Ao fazer a inscrição e participar da apresentação e das reuniões
individuais, todos os participantes autorizam a utilização e a divulgação pela
CORSAN das informações referidas acima e da respectiva gravação, bem
como dos demais materiais apresentados durante o ato.
c)

A apresentação e as reuniões individuais poderão ser gravadas.

Porto Alegre, 14 de agosto de 2019

Roberto Correa Barbuti
Diretor Presidente da CORSAN
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – REUNIÕES ONE-ON-ONE
INFORMAÇÕES GERAIS
Nome da Empresa:
Website:
CONTATO
Nome:
Cargo:
Telefone:
E-mail:
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
Perfil Agente
Financeiro:

( ) Financiador
( ) Estruturador

Linha de Atuação:

DETALHES DA REUNIÃO (One-on-one)
Nome dos
participantes a serem
inscritos:

-

Sugestões de pontos
específicos para a
pauta da reunião:
Agendamento de data e horário: assinalar na grade abaixo a data e horário preferencial para
a reunião. A confirmação da solicitação de agendamento será feita pela CORSAN via e-mail e
telefone. Eventuais ajustes de data/horário poderão ocorrer. Contudo, serão previamente
informados ao interessado.
21/08/2019

22/08/2019

23/08/2019

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

08:30 – 10:00

----------------------

10:15 – 11:45

----------------------

12:00 – 13:30

----------------------

14:00 – 15:30

----------------------

15:45 – 17:15

----------------------

17:30 – 19:00

----------------------
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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

O presente formulário visa registrar a solicitação de esclarecimento referente à
licitação de que trata o Edital de Concorrência Internacional nº 001/2019 da
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, que tem por objeto a
Concessão Administrativa para a execução de obras de infraestrutura em
esgotamento sanitário, complementando a infraestrutura instalada e/ou as
obras executadas pela CORSAN, incluindo o crescimento vegetativo ao longo
do contrato, melhorias e manutenção, a operação dos sistemas de
esgotamento sanitário nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas,
Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão, bem
como a realização de Programas Comerciais em Gestão do Parque de
Hidrômetros e em Retirada de Fraudes e Irregularidades, ressalvado o
exercício do Poder de Polícia stricto sensu.
Todos os campos do presente formulário são de preenchimento obrigatório.
1.

Representante legal:

2.

Empresa (Razão Social):

3.

Endereço:

4.

CNPJ:

5.

Telefone (com DDD): (___)

6.

E-mail:

Caderno

Item

Esclarecimento
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