
                         

Esclarecimentos referentes à Concorrência 006/2014 PRC  833/2014.

Pará de Minas, 24 de Setembro de 2014

Trata-se  de  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  encaminhados

tempestivamente,  conforme  previsão  editalícia  à  Comissão  Especial  de  licitações,

referentes ao processo Concorrência 006/2014 PRC 833/2014.

Seguem abaixo, os pedidos e esclarecimentos das seguintes empresas: Andrade

Gutierrez Concessões S/A, Saneamento Ambiental Águas do Brasil  S/A, bem como

esclarecimentos solicitados pelo Senhor Luiz André de Araújo Vasconcelos. 

Esclarecimentos I Andrade Gutierrez Concessões S/A

1. Para elaboração da nossa Proposta Comercial,  com observância dos requisitos do

Anexo IV,  Plano de Negócios,  Item 1,  a) Receitas Tarifárias e considerando ainda os

aspectos tarifários definidos no Anexo II do Edital, é imperiosa a análise dos histogramas

de  consumos mensais  de  água  e  esgoto  (coletado  e  tratado),  por  classe  e  faixa  de

consumo,  dos últimos cinco anos.  Diante disso,  solicitamos que se  esclareçam quais

histogramas mensais de consumo de água e esgoto (coletado e tratado) deverão ser

considerados pelos licitantes na elaboração dos Planos de Negócios.

Para  a  elaboração  do  Plano  de  Negócios  deverão  ser  considerados  os  elementos

constantes no Estudo de Sustentabilidade Econômico-Financeira do Plano Municipal de

Saneamento Básico do Município, que é parte integrante do Edital, disponibilizado no sítio

do Município de Pará de Minas. Sendo, assim, é de inteira responsabilidade da licitante a

sua formulação, de acordo com os dados contidos no PMSB, que são suficientes para

propiciar uma proposta segura.

2. O item 7, do Capítulo I – Disposições Preliminares, Seção I – Preâmbulo, determina

que “os envelopes das empresas interessadas em participar desta licitação deverão ser
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protocoladas na sede da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, endereço já indicado, na

“Gerência  de  Atendimento  ao  Cidadão  (Protocolo)”;  já  o  item  23  do  Capítulo  II  –

Procedimento Licitatório, Seção V – Recebimento da Documentação, determina que “na

data, hora e local estipulados no item 7 do preâmbulo deste EDITAL, em sessão pública,

deverão  as  LICITANTES entregar  sua  DOCUMENTAÇÃO”.  Diante  dessa  contradição,

solicitamos  esclarecer  como e  onde devem ser  entregues  os  envelopes  contendo  as

propostas das licitantes.

Os envelopes deverão ser apresentados na forma do item 7 do preâmbulo do edital, ou

seja, protocolados na Gerência de Atendimento ao Cidadão, na data e horário indicados.

Ato  contínuo,  pelo  próprio  item  7,  terá  início  a  sessão  pública,  às  9:00hs,  com  a

apresentação dos documentos de credenciamento e identificação dos credenciados.

3. O item 62 da Subseção I – Condições Gerais, da Seção II  – Proposta Técnica, do

Capítulo III – Licitação, determina que a Proposta Técnica deverá ser apresentada em

formato  A3.  Da mesma forma,  o  primeiro  parágrafo  do Anexo  III  –  Informações para

Elaboração  da  Proposta  Técnica,  determina  que  a  proposta  técnica  deverá  ser

apresentada em papel formato A3, limitada a 320 páginas. Já o Anexo IX – Termo de

Referência,  item 9.1,  determina  que a  Proposta  Técnica  deverá  ser  entregue em via

impressa em papel  A4.  Registre-se  que não é comum a apresentação deste  tipo  de

documento  (proposta  técnica)  em papel  formato  A3,  mas  sim em formato  A4,  sendo

comum que  apenas  os  desenhos  sejam apresentados  em formato  A3.  Diante  dessa

contradição, solicitamos que se esclareça qual deve ser o formato de apresentação da

Proposta Técnica.

Papel A3, onde os textos e os desenhos estão limitados a 320 páginas.

4. O  Edital  prevê  no  Capítulo  III  –  Licitação,  Seção  I  –  Documentos  de  Habilitação,

Subseção V – Qualificação Econômico-Financeira, Item 49, que a Licitante deverá prestar

garantia de proposta em favor do Município de Pará de Minas, “na Secretaria Municipal de

Gestão  Fazendária”.  No  mesmo  Item,  determina-se  que  as  garantias  podem  ser

entregues simultaneamente com as Propostas.

Solicitamos  esclarecer  qual  é  o  procedimento  correto  para  entrega  das  garantias:  na

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária ou simultaneamente com as Propostas? Se
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for  o  caso de entrega da garantia  junto  com as Propostas,  deve ser  apresentada no

mesmo envelope dos Documentos de Habilitação, no envelope da Proposta Técnica ou

no Envelope da Proposta Comercial?

É facultado aos licitantes apresentar a garantia de proposta na Secretaria Municipal de

Gestão Fazendária, em data anterior à entrega dos envelopes, incluindo em seu envelope

de Documentos de Habilitação apenas o comprovante de tal apresentação, emitido pela

Secretaria, ou, alternativamente, apresentar a integralidade dos documentos de garantia

de proposta no envelope dos Documentos de Habilitação.

5. No título “Interceptores” do Item 3 do Anexo VIII – Bens Afetos a Concessão, aparece

uma  imagem que  não  nos  é  clara.  Diante  disso,  solicitamos  que  seja  esclarecido  o

significado da imagem e, se for o caso, seja disponibilizada/publicada uma nova versão

inteligível da referida imagem.

Desconsiderar a imagem contida no item 3 do Anexo VIII.

6. Analisando os itens do Edital de Concorrência Pública nº 006/2014, verifica-se que há

omissão quanto à possibilidade de participação de empresas estrangeiras, uma vez que

não há qualquer norma que permita ou vede tal participação. Dessa forma, em virtude de

inexistir regulamentação quanto às condições de participação de empresa estrangeira, é

correto entender que somente empresas nacionais poderão participar do certame?

Entendimento correto.

7. Caso  nosso  entendimento  esteja  equivocado,  isto  é,  na  hipótese  de  se  admitir  a

participação de empresas estrangeiras na licitação, deverá ser atendido o conjunto de

exigências  previstos  na  Resolução  444/2000  do  Conselho  Federal  de  Engenharia  e

Agronomia – CONFEA, que dispõe sobre a participação de empresas estrangeiras em

licitações e acervo técnico de obras e serviços realizados no exterior?

Prejudicado, em virtude do esclarecimento anterior.

8. Conforme  amplamente  noticiado  pela  imprensa  e  constatado  em  visita  feita  ao

Município no último dia 29 de agosto, atualmente a população de Pará de Minas sofre

com  frequentes  interrupções  nos  serviços,  em  virtude  de  deficiências  existentes  no
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sistema de captação de água.  Ocorre que,  até a conclusão da construção do NOVO

SISTEMA PRODUTOR Cova D´anta, em um prazo estimado de 2 (dois) anos, as falhas

atualmente  existentes  no  sistema  de  captação  de  água  não  estarão  solucionadas.

Noutras  palavras,  pelo  menos  durante  os  primeiros  2  (dois)  anos  de  vigência  da

concessão,  a  situação  de  desabastecimento  e  interrupções  no  fornecimento  de  água

persistirá, especialmente se o regime de chuvas não se intensificar, em virtude de falhas

preexistentes. Diante disso, são apresentados dois pedidos de esclarecimentos:

a)  até  que  a  insuficiência  do  sistema  de  captação  de  água  seja  resolvida,  na

eventualidade de uma falta de água para fornecimento à população afetar a estimativa de

receitas da concessionária, deverá ser promovido o reequilíbrio econômico-financeiro do

contrato em virtude da frustração de receitas?

b)  caso  o  serviço  de  fornecimento  de  água  seja  interrompido  em  virtude  de  falhas

preexistentes  no  sistema  de  captação  de  água,  causando  prejuízos  aos  usuários  do

sistema, tal fato será caracterizado como inadimplemento contratual da concessionária?

Consequentemente,  a  Concessionária  poderá  ser  penalizada (advertência,  multa,  etc)

pelo mau funcionamento do serviço em virtude de falhas pré-existentes no sistema?

a) Não haverá reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a situação da 

insuficiência do sistema de captação de água já é de conhecimento dos licitantes antes 

da apresentação das propostas.

b) Limitado ao período para construção do novo sistema produtor, a concessionária não

será penalizada pelo Poder Concedente na hipótese de interrupção na prestação dos

serviços  decorrente  de  falhas  preexistentes  no  sistema  de  captação  de  água.  Caso

ocorram tais interrupções, deverá ser instaurado o competente processo administrativo

em que a concessionária deverá demonstrar a preexistência da falha. 

9. O item 2.1.3 do Anexo III do Edital contém uma estimativa da evolução populacional

urbana do Município de Pará de Minas nos próximos 35 (anos), de modo a auxiliar os

licitantes  na elaboração de sua  Proposta  Técnica.  Por  se  tratar  de  um levantamento

realizado pelo Município de Pará de Minas e ser parte integrante do Edital, entendemos

que  eventual  descumprimento  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  e  das  metas  de

universalização em decorrência de um crescimento populacional diferente da estimativa

constante do Anexo III não caracterizará inadimplemento contratual do concessionário. Na
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mesma linha, a constatação futura de um crescimento populacional abaixo da estimativa

que  acarrete  a  frustração  da  expectativa  de  receita  do  concessionário  ensejará  o

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato?

Não haverá reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. As informações fornecidas são

meramente referenciais, devendo os licitantes assumir integral responsabilidade por suas

projeções.

10. O  item  70  “a”  do  Edital  e  a  Cláusula  45.1  do  Contrato  determinam  que  a

CONCESSIONÁRIA deverá  repassar  um  percentual  de  2,5%  (dois  vírgula  cinco  por

cento),  referente à outorga para o  Município  de Pará  de Minas em relação à efetiva

arrecadação apurado no mês anterior,  a partir  do ano 4 de vigência do Contrato.  No

entanto, não está clara a definição de “efetiva arrecadação”, isto é, qual seria a base de

cálculo a ser utilizada para a aferição do valor de outorga.  Não é possível saber se a

“efetiva arrecadação” correspondente tão somente às receitas oriundas da prestação dos

serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  se  incluem as  receitas

decorrentes  de  serviços  complementares,  ou,  ainda,  de  receitas  extraordinárias

provenientes de projetos associados. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos acerca

dos elementos que compõem a base de cálculo do valor a ser pago ao Município de Pará

de Minas a título de outorga, tendo em vista que essa informação é fundamental para a

elaboração do Plano de Negócios exigido na Proposta Comercial.

O efetivamente arrecadado engloba todas as fontes de arrecadação.

Esclarecimentos II Andrade Gutierrez Concessões S/A

1. A  CLÁUSULA 8ª  –  OBJETIVOS  E  METAS  DA CONCESSÃO,  determina  que  a

CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, cumprir as diretrizes previstas no PLANO

DE SANEAMENTO BÁSICO, parte integrante do Anexo IX – Termo de Referência. Nos

itens seguintes desta mesma Cláusula, o Edital especifica os índices de atendimento e

anos  quando  as  metas  deverão  ser  cumpridas.  Revendo  o  PLANO  MUNICIPAL DE

SANEAMENTO BÁSICO DE PARÁ DE MINAS (PMSB) – MG (ANEXO ÚNICO DA LEI Nº

5.649/2014,  versão  final  de  maio  de  2014),  verificamos  diferenças  entre  os  dois

documentos.  Exemplificando,  no  Edital,  o  Item  8.2.16  especifica:  No  96º  mês  da
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concessão, após a ordem de serviço inicial, 95% da população urbana da Sede terá seus

esgotos coletados e tratados. Por outro lado o PMSB, Item 7.1.2.2.1 especifica que a

meta de atendimento de esgotos coletados e tratados deverá ser de 95% já em 2019, ou

seja, aproximadamente no 48º mês da concessão. Solicitamos esclarecer quais metas

deverão  ser  atendidas,  as  especificadas  no  Edital  publicado,  ou  as  determinadas  no

PMSB – maio 2014?

As metas a serem atendidas são as do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tomando

como exemplo o mesmo utilizado pela empresa em seu pedido de esclarecimento: No

item 8.2.16 está especificado que no 96º mês da concessão deverão ser coletados e

tratados 95% do esgoto da Sede. Importante notar que no item 8.2.15 o mesmo índice já

é pedido, isto porque, conforme o PMSB, desde o ano 5 o índice de 95% já deverá ser

atingido e deverá ser mantido até o final da concessão. Portanto, os itens 8.2.15 e 8.2.16

do contrato de concessão mostram corretamente a situação de atendimento no ano em

questão, não sendo, obrigatoriamente o ano em que estes índices deverão ser atingidos,

podendo este fato ocorrer anteriormente.

2. No Quadro 1 – Receita Tarifária,  do Plano de Negócios, integrante do Anexo IV –

Proposta Comercial é solicitado o preenchimento da Tarifa de Concessão Água TRA e a

Tarifa  de  Concessão  Esgoto  TER  (R$/m³),  dependendo  do  Tipo  de  Consumidor

(Residencial  + Residencial  Social,  Comercial,  Pública e Industrial).  Qual  é a forma de

calcular as Tarifas TRA e TER, já que no Anexo II – ESTRUTURA TARIFÁRIA, as tarifas

são dadas por Classe e Faixa de Consumo.

É responsabilidade exclusiva dos licitantes calcular e ofertar a tarifa de concessão de

água e a tarifa de concessão de esgoto, devendo observar o quanto disposto no edital e

seus anexos. E, conforme o próprio Modelo B do Anexo IV determina: “No preenchimento

das tabelas, a LICITANTE deve considerar as informações do EDITAL e seus Anexos e

ainda observar que se responsabiliza pelos dados utilizados em sua elaboração, devendo

sempre primar pela manutenção da coerência interna entre os elementos apresentados

no Plano de Negócios, bem como a sua pertinência com o conteúdo de sua PROPOSTA

TÉCNICA. “Assim, se o licitante desejar, poderá também completar o quadro 1 usando a

divisão da estrutura tarifária alocada no anexo II.
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3. No Quadro – DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS – DESPESAS COM

ENERGIA, do Plano de Negócios, integrante do Anexo IV – Proposta Comercial solicita-se

as vazões (m³/s),  porém não é especificado se o  item refere-se às vazões de água,

esgoto ou a soma das duas. Solicitamos esclarecer qual vazão deve ser utilizada.

A vazão deverá ser a de água e esgoto somadas, já que existe apenas um quadro para o

cálculo da energia total e serão necessários gastos com energia tanto em água quanto

em esgoto.

Esclarecimentos Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A 

1. item 45 do edital - Entendemos que os licitantes deverão apresentar, para comprovação

de sua regularidade fiscal e trabalhista, sua Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), na forma do art. 29, V, da Lei 8.666/93. Nosso entendimento está correto? Em

caso de resposta negativa, favor esclarecer. Resposta: Entendimento correto.

2. item  45  “d”  do  edital  –  Entendemos  que  as  licitantes  deverão  comprovar  sua

regularidade para com a fazenda estadual independentemente de estarem inscritas no

cadastro  de  contribuintes.  Nosso  entendimento  está  correto?  Em  caso  de  resposta

negativa, favor esclarecer. Resposta: Entendimento correto.

3. O item 46 ‘a’ do edital  - exige a apresentação de registro ou inscrição da licitante e de

seus responsáveis técnicos no CREA. No entanto, tal exigência não foi repetida no item 4

do Anexo IX – Termo de Referência.

Solicitamos esclarecer se a documentação exigida pelo item 46 ‘a’ deverá ou não ser

apresentada pelos licitantes. Resposta: Sim, a documentação exigida pelo item 46 ‘a’ do

Edital deve ser apresentada pelos licitantes.

4. item 62, Anexo III e Anexo IX do edital - O item 62 do edital e o Anexo III determinam

que a proposta técnica deve ser apresentada em formato A3. No entanto, o Anexo IX

determina que seja impressa em papel A4. Solicitamos clarificar qual é o formato correto

para  a  apresentação  da  proposta  técnica.  Resposta:  papel  A3,  onde  os  textos  e  os

desenhos limitados a 320 páginas.
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Esclarecimentos Senhor Luiz André de Araújo Vasconcelos 

1. Considerando os requisitos de experiência exigidos no presente edital, principalmente

no que tange aos atestados previstos no Item 46 ‘c’, ‘c.1’, ‘c.2’, repetido no Anexo IX –

Termo de Referência, item 4 – Da Capacidade Técnica, 4.2 e 4.2.2, e tendo em vista o

interesse público pela maior concorrência nos processos licitatórios para o alcance de sua

finalidade,  entendemos  que  os  atestados  de  experiência  anterior  que  garantam  a

capacidade da licitante de implantar o objeto do Edital podem ser por empresa integrante

do grupo econômico/empresarial da proponente, sem que possuam entre si relação de

natureza  de  matriz/filial,  porém  relacionada,  direta  ou  indiretamente,  por  controle

societário, acordo de voto ou outra relação jurídica equivalente, seja como controlada,

controladora, incluindo o controle comum, participação ou coligada. Importante frisar que

no  setor  do  saneamento  básico,  a  exemplo  de  outros  setores  concessionados  a

particulares, é comum a exigência de constituição de Sociedades de Propósito Específico

(SPEs) para a operação da concessão e estruturação do financiamento, de forma que os

atestados de operação ficam adstritos a essas SPEs, e não às demais empresas do seu

grupo. Por esta razão, limitar a possibilidade de apresentação de atestados detidos por

empresas  do  mesmo  grupo  econômico  seria  uma  limitação  injustificada  e  ilegal  da

concorrência do certame. Entendemos, ainda, que a comprovação da relação no grupo

econômico poderá ser feita por meio de declarações, contratos e demais documentos

aptos a atestar a afirmação, sem prejuízo de eventual diligência a ser feita pela Comissão

de Licitação. Estão corretos nossos entendimentos?

Entendimento incorreto. A comprovação das exigências de qualificação técnica indicadas

na alínea ‘c’ do item 46 poderá ser feita por meio de empresas da qual a licitante seja

acionista  ou  cotista,  nos  termos  da  alínea  ‘c.2’ do  item  46.  A documentação  a  ser

apresentada para comprovar a experiência exigida, bem como para demonstrar o vínculo

societário entre as empresas também está indicada na aliena ‘c.2’.

2. O  item 47,  “c”,  do  Edital  exige  das  licitantes  a  comprovação  de  que  dispõem de

patrimônio líquido no mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato. Já o
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item 49 determina que a licitante deverá prestar garantia de proposta no valor de 1% (um

por cento) do valor estimado do contrato.Todavia, tais exigências não podem subsistir

cumulativamente  conforme  expressa  previsão  do  art.  31,  §2º,  da  Lei  nº  8.666/93.  A

referida  matéria  é  de  trato  reiterado  nos meios  jurisprudenciais  e  doutrinários,  sendo

pacífico  o  entendimento  de  que  a  exigência  cumulativa  de  capital  social  mínimo  ou

patrimônio social mínimo e prestação de garantias é ilegal. Nesse sentido, já decidiu o

TCU  em  diversas  ocasiões,  conforme  se  verifica  dos  acórdãos  112/2007,  170/2007,

1.229/2008,  1.905/2009,  2.993/2009,  todos  proferidos  pelo  Plenário  do  Tribunal.  Esse

entendimento  encontra-se  consolidado  na  Súmula  nº  275/2012  do  TCU,  que  assim

dispõe: “Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das

licitantes, de forma não cumulativa capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou

garantias  que  assegurem  o  adimplemento  do  contrato  a  ser  celebrado,  no  caso  de

compras para entrega futura e de execução de obras e serviços”.

Em  vista  disso,  solicitamos  a  apresentação  do  fundamento  legal  que  embasa  a

possibilidade de cumulação de patrimônio líquido mínimo (item 47, “c”) e de garantia de

proposta (item 49). 

O entendimento é incorreto. O art. 31, §2º, da Lei Federal n. 8.666 não expressa qualquer

vedação. Ademais, o art. 94, XV da Lei Orgânica do Município de Pará de Minas permite

exigir  a  qualificação  técnico-econômica  indispensável  à  garantia  do  cumprimento  das

obrigações.

3. Conforme exposto no item anterior, a cumulação de exigência de patrimônio líquido

mínimo  e  garantia  da  proposta  é  vedada  pelo  art.  31,  §2º,  da  Lei  nº  8.666/93.  No

entanto,o  Tribunal  de  Contas  da União tem admitido  que,  caso  o  licitante  não tenha

condições de comprova determinados índices econômico-financeiros exigidos pelo edital

de licitação,  poderia  alternativamente demonstrar  sua habilitação econômico-financeira

por  outro  meio  a  comprovação (por  exemplo,  patrimônio  líquido  mínimo ou garantia).

Nesse sentido,  vale  citar  trecho do Acórdão 845/2013-P:  “Em nova análise  do edital,

verifica-se que, de fato, os itens questionados não são exigências concomitantes. No item

2.3  do edital  (peça 25,  p.1-2)  consta  a exigência  de  comprovação do pagamento  de

garantia  de  participação  no  valor  de  1% do  valor  orçado  para  obra,  o  que  encontra

amparo no art. 31, inciso III da Lei 8.666/93. Outra exigência para habilitação econômico-
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financeira constante do edital, esta sim de forma concomitante, é a contida no item 5.4.3

(peça 25,  p.6),  onde listaram-se os  documentos  a  serem apresentados para  lograr  a

referida habilitação, conforme permite o art. 31, inciso I da Lei de Licitações, e definiu-se a

forma  de  cálculo  para  verificação  dos  índices  contábeis  mínimos  para  habilitação,

conforme permite o art. 31, §§1º a 5º da mesa lei. O subitem 5.4.3.1, que menciona a

comprovação de capital social ou patrimônio líquido em relação ao valor da obra, não é, a

priori, uma exigência para habilitação econômico-financeira da empresa, mas sim uma

forma alternativa  para  alcançar  esta  habilitação,  no  caso  de  não  serem atingidos  os

índices contábeis estabelecidos no item 5.4.3 – exigência esta que, conforme já descrito,

encontra amparo na legislação (art. 31, §§1º e 5º da Lei 8.666/93)”.

Assim,  estamos  entendendo  que  a  obrigatoriedade  de  apresentação  de  garantia  de

proposta concomitantemente à demonstração do patrimônio líquido mínimo, somente será

exigível  caso  os  índices  econômicos  apresentados  pela  licitante  sejam inferiores  aos

índices mínimos de liquidez estipulados no instrumento convocatório (itens 48, “a” e “b”).

Está  correto  nosso  entendimento  de  que  a  exigência  de  comprovação  de  garantia

somente se aplica para as licitantes cujos índices econômicos previstos no item 48, “a” e

“b” do Edital sejam inferiores a 1 (um)”?

O entendimento é incorreto. Todos os licitantes devem cumprir o disposto nos itens 47(c),

48 e 49 do edital.

4. O item 27 do Edital admite a participação de empresas em consórcio. No entanto, o

Edital limita em 03 (três) o número de empresas que podem participar conjuntamente do

certame.  A limitação  do  número  máximo  de  participantes  em  consórcio  restringe  a

competitividade  do  certame,  sendo  este  o  posicionamento  reiterado  do  Tribunal  de

Contas, conforme Acórdãos 1.332/2006, 1.297/2009, 1.708/2003, 1.404/2004, 0718/2011,

1640/2012, todos do Plenário do Tribunal.  Em vista disso, solicitamos esclarecimentos

acerca das razões de ordem técnica, econômica e jurídica que embasaram a limitação do

número  de  empresas  participantes  em  consórcio,  tendo  em  vista  o  posicionamento

consolidado do TCU acima apresentado.

A limitação do número de integrantes do consórcio encontra respaldo no art. 33 da Lei

Federal  n.  8.666,  e,  em especial,  busca  ampliar  a  competitividade.  Por  se  tratar  de

licitação de grande relevância  para  a população do Município,  a  Administração visou
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evitar  a  agremiação  de  diversas  empresas  em  poucos  consórcios,  reduzindo  a

competitividade e, consequentemente, reduzindo o deságio na tarifa que será cobrada

dos usuários.

5. O item 38 do Edital prevê que a visita técnica será obrigatória e será atestada por

servidor  municipal,  de  modo  a  garantir  que  os  licitantes  tenham pleno  conhecimento

acerca de todas as informações relativas  ao objeto  da  concessão.  Para  que o  efeito

previsto no referido item do Edital seja coerente com a visita técnica a ser realizada, será

necessário que os licitantes visitem não só as instalações sob posse e propriedade do

Poder  Concedente,  mas  também  todas  as  instalações  atualmente  sob  aposse  da

concessionária dos serviços de saneamento e afetadas à prestação dos serviços públicos

de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  no  Município  de  Pará  de  Minas

(reservatórios,  estações  de  tratamento  de  água  e  esgoto,  estações  elevatórias,

laboratórios, serviços de atendimento aos usuários, etc).

Dessa maneira, entendemos que o Município de Pará de Minas já possui a anuência e

autorização  da  concessionária  dos  serviços  de  saneamento,  quanto  ao  ingresso  dos

licitantes nas instalações atualmente na sua posse, a fim de cumprir a exigência do item

38. Está correto nosso entendimento?

O objetivo da visita técnica, nos termos do item 38 do Edital, é facilitar aos licitantes o

conhecimento da natureza e escopo dos serviços. Não obstante, conforme item 37 do

Edital, os licitantes deverão visitar os locais de execução dos serviços e suas cercanias

as suas expensas e sob sua responsabilidade, para formulação de suas propostas. Para

maiores  informações,  vide  os  anexos  do  edital,  tais  como  no  Anexo  IX  –  Termo  de

Referência,  em especial  no  Apêndice  VII  –  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico,

disponível no site da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

6. O item 46, ‘b.1’, do Edital estabelece que, para demonstração de capacidade técnico-

profissional,  deve  ser  comprovado  o  vínculo  permanente  do  profissional  responsável

pelos atestados técnicos com a licitante, mediante a apresentação de cópia autenticada

da ficha de registro de empregado com o respectivo carimbo do Ministério do Trabalho e

da CTPS. No entanto, o Tribunal de Contas da União possui entendimento consolidado no

sentido  de  ser  ilegal  a  exigência  de  vínculo  do  profissional  técnico  responsável  aos
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quadros  da  empresa  durante  o  certame,  por  caracterizar  imposição  de  custos

desnecessários  anteriores  à  contratação  (nesse  sentido,  Acórdãos  1848/2008-2;

0354/2008-P; 3409/2013-P; 2241-2012-P; 2089/2012-P).

Dessa maneira, entendemos que a comprovação do vínculo do profissional poderá ser

feita  mediante  qualquer  documento  que  comprove  a  disponibilidade  do  profissional

detentor  dos atestados,  no momento da celebração do contrato,  e  não somente pela

apresentação da CTPS. Está correto nosso entendimento? 

O entendimento é incorreto. 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.

7. Faz  parte  do  objeto  da  licitação  a  “gestão  dos  sistemas  organizacionais,  a

comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários” (item

10 do Edital),  ou seja,  será delegada a chamada “gestão comercial”  dos serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O Anexo III do Edital, que apresenta as diretrizes para elaboração da Proposta Técnica

determina que, na proposta técnica, deverão ser explicitados, entre outros, os seguintes

aspectos  da  licitação:  “c)  Demonstrar  o  conhecimento  a  respeito  dos  procedimentos

adotados e dos recursos disponíveis para a comercialização dos serviços, com a análise

crítica  correspondente;  (...)  h)  Apresentar  a  proposta  concernente  a  forma  de

comercialização dos serviços durante o período de Concessão; i) Apresentar a proposta

referente ao atendimento ao público e a prestação dos serviços solicitados/requeridos as

áreas técnica e comercial, ao longo do período de Concessão;”.

Ademais, o item 3.3 do Anexo III, prevê que, na elaboração das Propostas Técnicas, os

licitantes deverão expor seu Programa de Execução, que será constituído, entre outros

itens,  pela  “Base do Regulamento  de Comercialização dos Serviços”  (Item 3.3.5.1)  e

pelas “Diretrizes para o Atendimento ao Público e para a Prestação dos Serviços”.

Ocorre que não foram disponibilizados junto ao Edital documentos ou informações acerca

do cadastro de usuário atual ou dos sistemas comerciais de leitura, emissão e cobrança

das faturas de água e esgoto  existentes.  Além disso,  não foram disponibilizadas aos

licitantes  as  normas  de  regulação  contendo  as  especificidades  sobre  medição,
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faturamento e cobrança de tarifas, bem como sobre padrões de atendimento ao público e

mecanismos  de  participação  e  informação  que  são,  como  prevê  o  art.  23  da  Lei

11.445/07, de competência normativa exclusiva da entidade reguladora.

Sem  essas  informações,  não  será  possível  aos  licitantes  elaborar  seus  respectivos

Programas de Execução contendo os elementos mínimos necessários para apresentação

da Proposta Técnica. Entendemos que a não disponibilização de tais documentos é ilegal,

pois,  ao  inviabilizar  a  elaboração  das  Propostas  pelos  licitantes,  viola  o  princípio  da

competitividade e cria um ambienta favorável à obtenção de informações privilegiadas por

algumas empresas, ferindo também a isonomia.

O edital  traz os  elementos  suficientes  para  a  elaboração  das  propostas.  À  guisa  de

exemplo citamos o Estudo de Sustentabilidade Econômico-Financeira do Plano Municipal

de Saneamento Básico do Município, que é parte integrante do Edital, disponibilizado no

sítio do Município de Pará de Minas, o regulamento dos serviços (Anexo V ao Edital) e o

Regulamento  da  Concessão  (Anexo  VI  ao  Edital).  Sendo,  assim,  é  de  inteira

responsabilidade da licitante  a formulação de suas propostas técnicas e econômicas,

sendo que os documentos da licitação trazem informações mais que adequadas para

tanto.

8. A Cláusula 30 da minuta do Contrato de Concessão, estipula todos os seguros que

deverão ser contratados pela Concessionária, além dos seguros obrigatórios definidos por

lei.  Ocorre  que,  para  que  os  licitantes  possam determinar  os  custos  destes  seguros,

inclusive  para  fins  de  preenchimento  dos  Quadros  15  e  16  do  Plano  de  Negócios,

conforme Anexo IV, deveriam ter sido disponibilizados junto com o Edital os valores de

reposição dos bens (ativos), edificações, tubulações, adutoras, barragens, ETAs, ETEs,

etc, existentes. Não obstante, dos documentos apresentados junto com o Edital não é

possível aferir o valor de reposição dos ativos, o que prejudica a elaboração da Proposta

Comercial pelos licitantes. Entendemos que não disponibilização de tais documentos é

ilegal, pois, ao inviabilizar a elaboração das Propostas pelos licitantes viola o princípio da

competitividade e cria um ambiente favorável a obtenção de informações privilegiadas por

algumas empresas, ferindo também a isonomia.

Entendimento  incorreto.  O  detalhamento  das  informações  que  deverão  nortear  a

formulação das propostas dos licitantes encontra se nos anexos do edital, tais como no
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Anexo IX – Termo de Referência,  em especial  no Apêndice VII  – Plano Municipal  de

Saneamento  Básico,  disponível  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Pará  de  Minas.

Ademais, incumbe aos licitantes efetuar suas próprias análises e avaliações.

9. O art. 18, inciso IX, da Lei nº 8.987/95 estabelece que na hipótese de uma delegação

de serviços públicos decorrer da extinção de uma concessão anterior – o edital  deve

prever, obrigatoriamente, as características dos bens reversíveis, bem como as condições

em que esses bens serão postos à disposição do novo prestador dos serviços. Ocorre

que no Anexo VIII – Bens Afetos à Concessão, o Edital apresenta uma descrição bastante

sucinta  das  instalações  existentes,  tanto  de  água  quanto  de  esgoto  na  Sede  e  nos

Distritos. Além da falta de detalhes (ex. idade das instalações, materiais e equipamentos)

alguns  itens  tem  informações  ainda  pendente  (ex.  “h)  Poços  Artesianos  –  a  serem

levantados”).

Entendemos que a omissão do Edital  quanto às características e condições dos bens

afetados  à  prestação  dos  serviços  públicos  de  água  e  esgoto  prejudica  a  lisura  do

certame. A falta de informações detalhadas sobre todos os bens reversíveis impede aos

potenciais licitantes estimarem de forma adequada o volume de investimentos e os custos

de  operação  e  manutenção  dos  sistemas,  o  que  acaba  encarecendo  as  propostas

comerciais, em prejuízo aos usuários. Além disso, ausência de informações detalhadas

sobre os bens reversíveis prejudica a competitividade do certame, tendo em vista que

eventual licitante que tenha conhecimento detalhado sobre as características e condições

dos sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário (por exemplo, por ter

celebrado  um  contrato  de  O&M  no  passado  com  a  concessionária  dos  serviços  de

saneamento ou com Município  de Pará de Minas)  terá condições de apresentar  uma

Proposta Comercial muito mais vantajosa, justamente por não prever em seu Plano de

Negócios investimentos e custos levados em consideração pelos demais licitantes que

desconheciam as características dos sistemas.

Assim, entendemos que deveria ter sido disponibilizada concomitantemente à publicação

do Edital toda a informação sobre os sistemas existentes (ex: plantas de localização, com

dimensões  e  cotas  altimétricas,  projetos  estruturais,  hidráulicos  e  elétricos  das

instalações, edificações, catálogos de equipamentos, manuais de operações, licenças de

softwares, banco de dados de cadastro de usuários, imóveis hoje ocupados e que não
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estarão disponíveis  ao novo concessionário,  etc),  assim como eventuais  novos poços

artesianos  que  estão  sendo  perfurados  no  Município,  pela  concessionária  atual,  com

projetos de construção (“as built”) e dados de vazão.

A apresentação detalhada das características e condições de todos os bens afetados à

prestação dos serviços públicos de água e esgoto (sejam eles de titularidade do Município

de Pará de Minas ou da concessionária dos serviços de saneamento), na forma descrita

acima,  é  imprescindível  para  a  adequada  elaboração  do  Plano  de  Negócios  e,

consequentemente, da Proposta Comercial. Entendemos que a não disponibilização de

tais documentos é ilegal, pois, ao inviabilizar a elaboração das Propostas pelos licitantes

viola  o  princípio  da  competitividade  e  cria  um  ambiente  favorável  à  obtenção  de

informações privilegiadas por algumas empresas, ferindo também a isonomia. 

Entendimentos incorretos. Não há concessão de serviços de saneamento atualmente em

vigor no Município de Pará de Minas. A última venceu em 2009. O detalhamento das

informações que deverão nortear a formulação das propostas dos licitantes encontra se

nos anexos do edital,  tais como no Anexo IX – Termo de Referência, em especial no

Apêndice VII – Plano Municipal de Saneamento Básico, disponível no site da Prefeitura

Municipal  de  Pará  de  Minas.  Ademais,  incumbe  aos  licitantes  efetuar  suas  próprias

análises e avaliações.

10. O  item  3.2  do  Anexo  III  prevê  que,  na  elaboração  das  Propostas  Técnicas,  os

licitantes  deverão  apresentar  Diagnóstico  dos  Recursos  e  Procedimentos  Técnico-

Operacionais,  que será  constituído,  entre  outros  itens,  pelo  “Diagnóstico  da Estrutura

Organizacional”.  Ocorre  que  não  foram  disponibilizadas  junto  ao  Edital  informações

acerca  da  estrutura  organizacional  hoje  existente,  o  que  prejudica  a  elaboração  da

Proposta  Técnica  pelos  licitantes.  Entendemos  que  a  não  disponibilização  de  tais

documentos é ilegal, pois, ao inviabilizar a elaboração das Propostas pelos licitantes viola

o princípio da competitividade e cria um ambiente favorável à obtenção de informações

privilegiadas por algumas empresas, ferindo também a isonomia.

Entendimento  incorreto.  O  detalhamento  das  informações  que  deverão  nortear  a

formulação das propostas dos licitantes encontra se nos anexos do edital, tais como no

Anexo IX – Termo de Referência,  em especial  no Apêndice VII  – Plano Municipal  de

Saneamento  Básico,  disponível  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Pará  de  Minas.
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Ademais, incumbe aos licitantes efetuar suas próprias análises e avaliações.

11. Não foram disponibilizados junto ao edital documentos referente a todas as Outorgas

(de  captação  e  descarte)  e  Licenças  Ambientais  (de  instalação  e  operação)  das

captações, estações de tratamento de água (ETAs), estações de tratamento de esgoto

(ETEs) eestações elevatórias de água e de esgoto. No entanto tais informações são de

especial relevância para conhecimento a respeito de volumes aproveitáveis de captações

superficiais e poços de vasões de tratamento e padrões de lançamento de esgoto tratado

em  corpos  receptores,  informações  essas  necessárias  à  elaboração  das  Propostas

Técnicas e Comerciais pelos licitantes. Entendemos que a não disponibilização de tais

documentos é ilegal, pois, ao inviabilizar a elaboração das Propostas pelos licitantes viola

o princípio da competitividade e cria um ambiente favorável à obtenção de informações

privilegiadas por algumas empresas, ferindo também a isonomia.

Entendimento incorreto. De acordo com os subitens “p” e “s” do item 25.2 da minuta de

contrato  de  concessão  anexa  ao  Edital,  é  responsabilidade  da  concessionária  obter,

manter e renovar as outorgas, licenças ambientais, etc. Cabe a cada licitante considerar

estas obrigações ao elaborar suas propostas.

Atenciosamente,

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Especial de Licitações
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