
                                                                                                          
 

 

 

REGULAMENTO DO ROADSHOW VIRTUAL DA PPP DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 
MATO GROSSO DO SUL 

OBJETO: APRESENTAÇÃO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NO ÂMBITO DA FASE EXTERNA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO. 
I. EVENTO 
Data: 11 de agosto de 2020 
Horário: 15 às 16:30 hs (horário de Brasília) 
Local: sessão virtual no endereço www.tvb3.com.br 
Tempo de duração: 1h30 (uma hora e trinta minutos). 
II. PROCEDIMENTOS 
15h - Abertura do evento  
Apresentação do vídeo institucional. 
15h05 – Início das Apresentações: 

• Governador do Estado – Sr. Reinaldo Azambuja  
• Representante do PNUD/ONU no Brasil – Sra. Katyna Argueta  
• Diretor Presidente da Sanesul – Sr. Walter Carneiro 
• Secretária Especial do Escritório de Parcerias Estratégicas – Sra. Eliane Detoni 
• Representante da EY Consultoria – Sr. Gustavo Gusmão 
• Representante da B3 – Sr. Guilherme Peixoto 

16h – Respostas aos questionamentos. 
16h30 – Encerramento do evento. 
III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A apresentação será aberta ao público mediante credenciamento para acesso ao site da 
B3, a ser realizado no seguinte endereço: www.tvb3.com.br. 

2. Com o objetivo de proporcionar a interação com os participantes e ampliar a possibilidade 
de acesso às informações sobre os temas apresentados, considerando o formato virtual 
do evento, será oportunizado o encaminhamento de perguntas e dúvidas prévias, por 
meio do endereço eletrônico epe@segov.ms.gov.br, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas do horário agendado para o evento. 

3. Os participantes credenciados poderão encaminhar seus questionamentos 
manifestações, dúvidas e/ou comentários durante o evento por meio de um campo 
específico que será disponibilizado no site do evento.  

4. Todos os questionamentos deverão estar devidamente identificados com o nome e 
endereço de e-mail do interessado. Os questionamentos anônimos ou que não se refiram 
ao tema apresentado não serão respondidos. 

5. Os questionamentos manifestações, dúvidas e/ou comentários que em razão do tempo 
ou complexidade não forem respondidos durante o evento, serão respondidos por escrito 
em até 10 dias, sendo as respostas disponibilizadas no site www.sanesul.ms.gov.br. 

6. Registra-se que eventuais questões específicas relativas à licitação da PPP de 
Esgotamento Sanitário, deverão ser objeto de solicitação de esclarecimentos, a ser 
endereçada à Comissão Especial de Licitação na forma da lei e nos termos 
estabelecidos no Edital, o que não se confunde com a apresentação realizada neste 
evento.  
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