
                

Apreciação das Impugnações referentes à Concorrência 006/2014 PRC 833/2014.

A  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  COPASA e  Valentim  Sociedade  de

Advogados S/C impugnaram o edital de Concorrência Pública nº 006/2014, destinado à outorga da

concessão da prestação dos  serviços  públicos  de abastecimento de  água potável  e  esgotamento

sanitário do Município de Pará de Minas, pelas razões contidas em cada qual das impugnações.  

Vistas e analisadas as impugnações, esta Comissão emite decisão una, conforme as razões

abaixo aduzidas.

Item impugnado pela Valentim Sociedade de Advogados S/C
Item Impugnado Decisão da Comissão

48 do Edital Os índices exigidos têm a função de demonstrar saúde financeira do licitante no curto e no
longo prazo, e guardam compatibilidade com o objeto licitado, o qual tem prazo de 35
anos. Ademais, os índices foram estabelecidos em conformidade com o art. 37, inciso XXI,
da Constituição da República, art. 94, XV da Lei Orgânica do Município de Pará de Minas, e
art. 31, parág. 1º da Lei 8.666/93, revelando-se razoáveis em relação à natureza do objeto
licitado, à necessidade da Administração Pública e aos parâmetros usualmente praticados
para concessões de serviços públicos.

Itens impugnados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA
Itens Impugnado Decisão da Comissão

11 do Edital
(correspondente
ao  item  A.(a)  da
Impugnação)

O critério de julgamento estabelecido encontra guarida expressa no art. 15, V da Lei n.
8.987/95, que é específica para regulamentar as concessões de serviço público. Ademais,
a  escolha  do  critério  de  julgamento  é  inerente  à  discricionariedade  da  Administração
Pública.

46 ‘b.1’ do Edital
(correspondente
ao  item  A.(b)  da
Impugnação)

O conceito de “quadro  permanente”  encontra-se  de  acordo com a  legislação vigente,
notadamente com o art. 30, parág. 1º, I da Lei n. 8.666/93. Conforme já manifestado nos
esclarecimentos prestados por esta Comissão, o item 46, ‘b.1’, do Edital não se limita a
ficha  de  registro  de  empregado  e  CTPS.  Ele  permite  também  que  o  profissional  seja
dirigente  de  empresa.  Ademais,  o  profissional  detentor  da  experiência  exigida  deve
pertencer ao quadro permanente à época da licitação, e não em momento posterior.

179 do Edital
(correspondente
ao  item  A.(c)  da
Impugnação)

Não há indefinição  quanto  a  desapropriações e  servidões.  O  edital  foi  expressamente
elaborado em consonância com o art. 18, XII, c/c art. 29, VIII e IX, c/c 31, VI, todos da Lei n.
8.987/95.  Ademais,  (i)  não  há  no  ordenamento  jurídico  obrigatoriedade  de  a
Administração  Pública  apresentar  um  Plano  de  Desapropriações  e  Servidões
Administrativas,  e  (ii)  é  obrigação  da  concessionária  indicar  os  bens  passíveis  de
desapropriação e/ou servidões, conforme expresso nas subcláusulas 25.2. ‘t’  e 33.4 da
minuta de contrato, e item 15.16 ‘s’ e 20.4 do Anexo IX.
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8.2.4 da Minuta de
Contrato
(correspondente
ao  item  A.(d)  da
Impugnação)

Inexiste ineficiência econômica.  O novo sistema produtor de água tratada Cova D’anta
possui respaldo no Item 7.1.1.1.2 “Demandas” do Plano Municipal de Saneamento Básico,
aprovado pela Lei n. 5.649/14. Tal norma estabelece que a ampliação do sistema de água
da Sede se dará mediante a execução de um novo sistema com captação de água bruta no
Ribeirão Cova D’Anta (no Distrito de Córrego do Barro - quase na foz com o Rio Paraopeba)
e também no próprio Rio Paraopeba.

8.2.19  da  Minuta
de Contrato
(correspondente
ao  item  A.(e)  da
Impugnação)

A concessionaria deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos constantes do Apêndice I
do  Edital  para  operar,  manter,  administrar  e  comercializar  os  sistemas  e  os  serviços.
Portanto, incumbe a ela, concessionária, equipar-se com todo o mais que seja necessário.

70.e do Edital  e 8
da  Minuta  de
Contrato
(correspondente
ao  item  A.(f)  da
Impugnação)

Esclareça-se que a COPASA não é concessionária de qualquer serviço no Município dada à
expiração  definitiva  do  antigo  contrato  de  concessão  em  2009.  Ademais,  as  metas
contempladas no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Edital não são atendidas
atualmente.

12  da  Minuta  de
Contrato
(correspondente
ao  item  A.(g)  da
Impugnação)

A alocação de riscos, em linha com o art. 9, parág. 2º, c/c art. 2º, II, da Lei n. 8.987/95,
compartilha as responsabilidades e desafios  entre ambas as partes.  Por exemplo, vide
itens 12.1 e 173 do Edital e cláusulas 10.1 e 19 da minuta do contrato de concessão. 

17  da  Minuta  de
Contrato
(correspondente
ao  item  A.(h)  da
Impugnação)

O  art.  11  da  Lei  n.  8.987  está  sendo  atendido,  pois  as  receitas  extraordinárias  são
computadas para fins de modicidade tarifária. Ademais, os serviços complementares (vide
definição do edital e o Anexo II “Estrutura Tarifária”) não compõem a natureza de receitas
a que alude o citado art. 11. Nos termos do item 68 do Edital, e das disposições do Anexo
II,  foi  determinado  um  preço  máximo  atinente  aos  serviços  complementares.  Com  a
fixação  de  tais  preços,  as  receitas  decorrentes  da  prestação  de  tais  serviços
complementares foram consideradas pela Administração na fixação da tarifa máxima a ser
praticada pela concessionária, já considerando, assim, a necessária contribuição de tais
receitas para a modicidade tarifária.

19  da  Minuta  de
Contrato
(correspondente
ao  item  A.(i)  da
Impugnação)

A própria alocação de riscos contida ao longo de todo o edital e minuta de contrato já
determina as hipóteses cabíveis de reequilíbrio econômico-financeiro, de parte a parte.
Exemplificativamente, vide itens 162 a 164 do edital, bem como cláusulas 22.1, 44.2 e 44.8
da minuta do contrato de concessão, as quais estão calcadas no art. 65, II, d da Lei n. 8.666
c/c arts. 9º e 10 da Lei n. 8.987/95.

21  da  Minuta  de
Contrato
(correspondente
ao  item  A.(j)  da
Impugnação)

Não cabe ao impugnante negar vigência ao art. 9º, parág. 2º da Lei 8.987/95, no qual se
consubstanciou a cláusula contratual impugnada. Ademais, o dispositivo não caracteriza
modificação na proposta, mas somente a manutenção do equilíbrio econômico financeiro
da concessão.

Anexo  VIII  –  Bens
Afetos  à
Concessão
(correspondente

Os bens listados no Anexo VIII e quaisquer outros afetos e vinculados ao serviço são de
domínio  do  Município  por  titulação  aquisitiva  ou  reversão  contratual,  não  sendo
comportável qualquer outra questão em sede administrativa de procedimento licitatório.
A obrigação contida na cláusula 11.6 do contrato de concessão será cumprida pelo Poder
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ao  item  A.(k)  da
Impugnação)

Concedente.  Vale  destacar,  ainda,  que  os  estudos  exigidos  por  lei  foram  realizados  e
acompanharam o Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado pela Lei n. 5.649/14.
Por  fim,  ressalta-se  que  o  pretenso  direito  da  COPASA  a  eventual  indenização  por
investimentos em bens reversíveis e ainda não amortizados deverá ser discutido em ação
própria.

47 a 49 do Edital
(correspondente
ao  item  B.(a)  da
Impugnação)

Não há ilegalidade. As exigências lastreiam-se no art. 31, §2º, da Lei Federal n. 8.666/93,
que não expressa qualquer vedação, bem como no art. 37, inciso XXI, da Constituição da
República  e  no art.  94,  XV da Lei  Orgânica  do  Município  de  Pará  de  Minas,  os  quais
permitem  exigir  a  qualificação  técnico-econômica  indispensável  à  garantia  do
cumprimento  das  obrigações.  Ademais,  os  índices  revelam-se  razoáveis  em  relação  à
natureza do objeto licitado, à necessidade da Administração Pública e aos parâmetros
usualmente praticados para concessões de serviços públicos.

6.3  da  Minuta  de
Contrato
(correspondente
ao  item  B.(b)  da
Impugnação)

O dispositivo  impugnado tem o objetivo aclarar  a  obrigatoriedade  da contraprestação
pelos  serviços  efetivamente  prestados  de  “coleta  e  afastamento”  e/ou  de  “coleta,
afastamento, tratamento e disposição final”. Ademais, a descrição do objeto contida na
minuta de contrato está em perfeita consonância com o art. 18, I da Lei n. 8.987/95 c/c
art.  40,  I  da  Lei  n.  8.666.  O  detalhamento  e  especificação  técnica  dos  serviços  que
compõem o objeto da concessão podem ser encontrados nas cláusulas 8ª, 25, 26 e 27 da
minuta de contrato, e nos Anexos II, III, V, VI e IX que, por força do item 12 do Edital, o
integram de forma indissociável.

Anexo  III  e  Anexo
IV
(correspondente
ao  item  B.(c)  da
Impugnação)

Não houve indicação precisa do objeto da impugnação ou mesmo de qualquer ilegalidade,
tendo a impugnante se limitado a apresentar meras conjecturas. Os critérios contidos no
edital são objetivos e tratam equanimemente todos os licitantes. O Anexo III  do Edital
apresentou as informações necessárias para permitir aos licitantes a elaboração de suas
propostas técnicas. Em consonância com o disposto no art. 46, §1º, I, da Lei n. 8.666/93,
referido anexo listou exaustivamente os temas que devem ser abordados pelos licitantes
na confecção de suas propostas técnicas, bem como apresentou critérios claros e objetivos
para sua avaliação de conteúdo, considerando pontuações específicas conforme o nível de
atendimento aos comandos do edital.

23.2.(i)  da  Minuta
de Contrato
(correspondente
ao  item  C.(a)  da
Impugnação)

O art. 45 da Lei n. 11.445/07 obriga a conexão das economias aos sistemas de água e
esgoto. O edital replica esta obrigação, punindo, contudo, a ligação clandestina. Ou seja,
realizada pelo próprio usuário em violação às normas do serviço. A conexão é obrigatória a
pedido do usuário, mas deve ser realizada pela concessionária.

30  da  Minuta  de
Contrato  e  Anexo
VI, art. 53
(correspondente
ao  item  C.(b)  da
Impugnação)

A concessionária deve cumprir o quanto disposto no edital e nos anexos, e as licitantes
devem considerar esta elementar obrigação na confecção de suas propostas.

40.1 da Minuta de
Contrato  e  Anexo
VI, art. 35
(correspondente
ao  item  C.(c)  da

As hipóteses de caducidade são aquelas elencadas na minuta de contrato de concessão,
no Regulamento da Concessão e no art. 38, parág. 1º da Lei n. 8.987/95. Em qualquer uma
das situações descritas poderá o Poder Concedente declarar a caducidade da concessão.
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Impugnação)

Anexo VI, Art. 6º
(correspondente
ao  item  C.(d)  da
Impugnação)

As  obrigações  impugnadas  se  mantêm.  O  preciosismo  semântico  evidenciado  pelo
impugnante não prejudica, beneficia ou macula de qualquer vício o certame. Ademais, as
referências  a  “ouvido  previamente  o  Poder  Concedente”  devem ser  entendidas  como
“ouvida  previamente  a  ENTIDADE  REGULADORA  E  FISCALIZADORA”,  quando  esta  for
criada.

Anexo VI,  Art.  10-
28
(correspondente
ao  item  C.(e)  da
Impugnação)

Não há incongruência. A cláusula 51.1 da minuta do contrato de concessão e o art. 16 do
Regulamento da Concessão preveem o Foro da Comarca da Pará de Minas. Caso se adote
a faculdade de uso da arbitragem (cláusula 51.1 da minuta do contrato de concessão)
aplicar-se-ão as regras de Processo de Solução de Divergências contidas no Regulamento
da Concessão. Conquanto as partes possam em comum acordo solucionar a controvérsia
em juízo arbitral, o Município não se descura do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Anexo VIII
(correspondente
ao  item  C.(f)  da
Impugnação)

Conforme esclarecimento já prestado por esta Comissão, a imagem contida no item 3 do
Anexo VIII deve ser desconsiderada. 

9 do Edital
(correspondente
ao  item  D.(a)  da
Impugnação)

A aplicação da Lei n. 8.987/95 está expressa no item 1 da Seção I - Preâmbulo do Edital,
bem como da subcláusula 2.1 da minuta de contrato – sem prejuízo de inúmeras outras
referências  expressas  ao longo do Edital,  Contrato e  Anexos.  Ademais,  destaca-se  que
ainda que fosse verificada a alegada omissão, tal configuraria mero erro material, incapaz
de macular o certame.

27 do Edital
(correspondente
ao  item  D.(b)  da
Impugnação)

A limitação do número de integrantes do consórcio encontra respaldo no art. 33 da Lei
Federal  n. 8.666/93, e,  em especial,  busca ampliar a  competitividade.  Por se tratar de
licitação de grande relevância para a população do Município, a Administração visou evitar
a agremiação de diversas empresas em poucos consórcios, reduzindo a competitividade e,
consequentemente, reduzindo o deságio na tarifa que será cobrada dos usuários.

37 e 38 do Edital
(correspondente
ao  item  D.(c)  da
Impugnação)

Esclareça-se que a COPASA não é concessionária de qualquer serviço no Município dada à
expiração definitiva do antigo contrato de concessão em 2009. Ademais, todas as visitas
que foram requeridas pelos interessados foram realizadas a tempo e modo.

37 do Edital
(correspondente
ao  item  D.(d)  da
Impugnação)

As hipóteses de extinção da concessão são aquelas elencadas na minuta de contrato de
concessão, no art. 32 do Regulamento da Concessão (que inclui falência) e no art. 35 da
Lei n. 8.987/95. Em qualquer uma das situações descritas ocorrerá a extinção do contrato.

39 do Edital
(correspondente
ao  item  D.(e)  da
Impugnação)

As hipóteses de encampação da concessão são aquelas elencadas na minuta de contrato
de concessão, no Regulamento da Concessão e no art. 35 da Lei n. 8.987/95. Em qualquer
uma  das  situações  descritas  poderá  ocorrer  a  extinção  do  contrato,  sempre  com
observância ao devido processo legal e aos direitos legais e contratuais da concessionária.
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Nestes  termos,  não  procedem  nenhuma  das  impugnações  apresentadas  ao  edital

convocatório, razão do desprovimento de ambas, posto não terem logrado apontar qualquer vício no

edital que o possa inquinar de qualquer mácula. 

Dê-se ciência às impugnantes, prosseguindo-se o feito.

Pará de Minas, 25 de setembro de 2014.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Especial de Licitações
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