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RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 
 
Concorrência Pública Nº 001/2020. 
Processo Administrativo Nº 015/2020. 
Objeto: Concessão da Prestação dos serviços Púbicos de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário do Município de Nanuque – Minas Gerais. 
Assunto: Impugnação ao Edital 
Interessado: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – 
COPASA 
 
 

Trata-se de pedido de impugnação ao edital ofertada pela COMPANHIA 

DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG em relação ao 

edital da Concorrência Pública nº 01/2020 via da qual pretende o 

Município a concessão da prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário , conforme o edital e 

seus anexos, pelo prazo e na forma que especifica.  

 

A impugnação é tempestiva e como tal será apreciada.  

 

Do Prazo de Resposta para Impugnação  

 

O primeiro dos aspectos da impugnação apresentada disse respeito a uma 

pretensa inadequação da cláusula editalicia que versa sobre o prazo para 

resposta às impugnações apresentadas, tendo-se então destacado que as 

impugnações devem, nos termos do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, ser 

respondidas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.  

 

No caso, não existe qualquer incompati bilidade entre a norma invocada e 

a redação do edital, porquanto o item 13 da Seção II do Capítulo II do 

edital é claro ao indicar que as impugnações serão analisadas e 

respondidas no prazo de até 3 (três) dias úteis, impreterivelmente antes 

da data de entrega das propostas e documentos de habilitação.  
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Portanto, há perfeita conformidade entre o instrumento convocatório e a 

legislação de regência.  

 

Dos Parâmetros Relativos à Proposta Técnica  

 

O segundo ponto abordado na impugnação é relativo à adoção do cri tério 

de julgamento “técnica e preço” e dos pesos estabelecidos na ponderação 

entre as propostas técnicas e propostas de preços. Ademais, a 

impugnante pleiteia sejam indicadas as razões justificadoras dos itens 

componentes das propostas técnicas.  

 

No tocante à insurgência contra a adoção do critério de julgamento 

“técnica e preço”, a impugnante destaca que tal critério seria reservado 

às licitações de serviços com natureza predominantemente intelectual.  

 

Neste aspecto, com o devido respeito em relação à reconhecida expertise 

da impugnante, que se trata de “companhia estadual de saneamento 

básico”, somente se pode creditar a impugnação à possível existência de 

um propósito de tumultuar a licitação.  

 

Isto porque, como bem sabe a impugnante, os serviços de abas tecimento 

de água e esgotamento sanitário se caracterizam como atividades de 

suma complexidade e cujo planejamento, planificação e execução 

caracterizam, inquestionavelmente, atividades de caráter estritamente 

intelectual. 

 

Com efeito, as variáveis relativas à forma e procedimentos para execução 

dos serviços licitados são inúmeras, podendo cada licitante adotar 

soluções alternativas para disponibil izar à população os serviços de 

acordo com as diretrizes técnicas e os parâmetros e qualidade 

estabelecidos na legislação de regência, no edital e em seus anexos.  
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Alie-se a este cenário, ainda, a constatação no sentido de que a prestação 

dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário no Município 

envolve variadas condicionantes de natureza técnica ambiental , o que, 

por sua vez, corrobora a afirmação no sentido de que a adoção do critério 

técnica e preço é a solução que mais se afina com o interesse público.  

 

O estabelecimento como critério de seleção da ponderação entre os 

fatores técnica e preço no presente  caso possibil itará a seleção da futura 

concessionária aliando a busca pela excelência técnica nas soluções por 

ela apresentadas à vantajosidade das tarifas a serem praticadas para os 

serviços. 

 

No tocante à adoção da relação 70 x 30 igualmente há plena ju stificativa 

técnica para a atribuição de pontuação mais relevante para as propostas 

técnicas em relação às propostas econômicas. Tal modelo assegura a 

contratação de um serviço com soluções técnicas e tecnológicas 

inovadoras e sustentáveis que irão, por conseguinte, resultar na 

prestação de um serviço de qualidade à população deste Município.  

 

Em pesquisa efetuada junto à rede mundial de computadores se identifica 

não apenas que a “regra”, em licitações para serviços de saneamento 

básico é a adoção do tipo “técnica e preço” como, ainda, que é usual e 

corriqueira a admissão da ponderação de pesos 70 x 30 entre as 

propostas técnicas e de preço.  

 

Por sua vez, não se pode olvidar também que está plenamente 

assegurada no caso a manutenção da modicidade tarifária porquanto as 

propostas econômicas a serem apresentadas pelas proponentes adotará 

como base a estrutura tarifária atualmente vigente.  
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 Em outras palavras: as proponentes deverão apresentar em suas 

propostas comerciais ofertas de desconto (fator K) a ser apl icado sobre a 

tabela tarifária atualmente praticada pela própria COPASA.  

 

E por expressa dicção do Anexo IV do edital serão desclassificadas as 

proponentes que apresentem em sua proposta comercial “Fator K” 

superior a 1,0, de sorte que se pode afirmar pere mptoriamente que a 

população do Município será beneficiada pela obtenção de um serviço de 

maior qualidade e que apresenta soluções técnicas e tecnológicas mais 

avançadas, mas a tarifa a ser cobrada pelos serviços a serem concedidos 

será, de qualquer forma,  igual ou inferior àquela atualmente praticada 

pela própria COPASA. 

 

E como o fator “preço” no caso, é correspondente a um “desconto” 

sobre os preços atualmente praticados , do próprio modelo de negócios 

adotado exsurge o peso atribuído a este fator “preço” , estando justificada, 

por conseguinte, a atribuição, na fórmula de ponderação, de um peso 

maior ao “fator técnica”.  

 

Por fim, em relação aos itens pontuáveis da proposta técnica, tem-se a 

esclarecer que o Anexo III do instrumento convocatório foi claríssi mo ao 

disciplinar a matéria, conferindo tratamento objetivo e pormenorizado 

acerca de cada um dos relevantes aspectos das propostas técnicas a 

serem analisadas.  

 

As partes componentes das Propostas Técnicas, sobre as quais caberá a 

cada licitante se debruçar e demonstrar sua expertise e a solução por elas 

propostas, são as seguintes:  

- PARTE 1 –  DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

- PARTE 2 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE COLETA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO 
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 - PARTE 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

- PARTE 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

- PARTE 5 – PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

 

Estes tópicos analisados demonstrarão a capacidade técnica da Licitante 

no entendimento das soluções a serem propostas para adoção no sistema 

de abastecimento de água e esgoto para o município no horizonte da 

concessão. 

 

As Partes 01 e 02 da Proposta Técnica, irão avaliar se a empresa , na 

busca de suas informações e de acordo com a expertise que lhe é própria, 

conseguiu identificar o suficiente e mensurar todos os diagnósticos 

(concepções e problemas) existentes no atual sistema do município e que 

deverão ser levados em consideração para as soluções a serem propostas 

nas Partes 3 e 4 da Proposta Técnica, que definirão o montante dos 

investimentos que deverão ser efetuados no período da concessão, 

visando o atingimento das metas nacionais definidas pelo PLANSAB e de 

acordo com o Plano Municipal de Saneamento. Estas metas levam em 

consideração o percentual de população atendida para  abastecimento de 

água e coleta de esgoto sanitário tratados.  

 

Estabelecidas as premissas de cada proponente, de acordo com os 

parâmetros por elas indicados nas partes 01 e 02, os licitantes deverão 

nos tópicos 03 e 04 da Proposta Técnica apresentar a sua proposição 

para os investimentos a serem efetuados ao longo da concessão (que 

devem estar em consonância com as necessidades do município 

apontados no diagnóstico - Partes 1 e 2 da Proposta Técnica), sua 

expectativa de crescimento populacional ao longo do tempo e atingimento 

das metas de qualidade da água a ser produzida e qualidade do efluente 

do esgotamento sanitário a ser lançado nos rios da região.  
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Por fim na Parte 05 da Proposta Técnica, as licitantes devem detalhar seu 

programa de operação e manutenção do sistema a ser implantado, 

descrevendo suas considerações para que o sistema tenha um 

funcionamento contínuo e operante sem interrupções no fornecimento de 

água e produção de efluentes de esgotamento sanitário nas qualidades 

exigíveis pelo Min istério da Saúde, para lançamento em cursos d’águas.  

 

Como bem se vê, fica absolutamente justificados cada um dos itens que 

deverão integrar as propostas técnicas, a serem apresentadas de acordo 

com o Anexo III do Edital, observando ainda as diretrizes do Anexo V e 

do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

 

Da Compatibilidade entre o Plano Municipal de Saneamento Básico e 

o Edital 

 

Neste ponto da impugnação a impugnante se limita a apontar uma 

pretensa incompatibil idade entre as informações constantes do Pla no 

Municipal de Saneamento Básico e o Edital.  

 

De antemão, se afirma peremptoriamente que os valores indicados como 

discrepantes apontados na impugnação não correspondem a quaisquer 

estudos ou planos já elaborados no âmbito do Município de Nanuque, 

sendo, possivelmente, resultado da util ização das ferramentas de “copia” 

e “cola” do world. 

 

Sem embargo, esclarece-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico 

atualmente vigente e considerado no Edital de Concorrência trata -se da 

“Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico Eixo 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário –  Nanuque/MG”, 

elaborado pela CWC Soluções em Saneamento , disponibil izado 

juntamente o Edital como seu Anexo IX.  
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Por sua vez, o montante estimado dos investimentos indicado no edital  

está devidamente amparado nos estudos de viabilidade técnica e 

econômico-financeira que amparam a licitação (disponíveis para consulta 

e download por todo e qualquer interessado na página da Prefeitura 

Municipal de Nanuque ou mediante requerimento físico a ser dirigido à 

Prefeitura Municipal), sendo ainda diretamente compatível com os 

investimentos indicados como necessários no Plano Municipal de 

Saneamento. 

 

Da Tabela Tarifária Indicada no Anexo II do Edital  

 

A impugnante apresenta questionamento desvinculado da realidade e 

equivocado conceitualmente no tocante à existência de pretenso equívoco 

no tocante à indicação da tabela tarifária constante do Anexo II do Edital.  

 

Segundo o afirmado na impugnação, o equívoco residiria em uma suposta 

desvinculação entre a tabela fornecida e os custos e investimentos da 

concessão, de forma que seria necessário que o município apresentasse 

os estudos que fundamentassem o referido quadro de preços.  

 

O equívoco conceitual da impugnante, na hipótese, decorre de 

desconhecimento acerca do instituto das concessões de serviços 

públicos. 

 

A teor do que prescreve o Art. 9º da Lei nº 8.987/95, a tarifa dos serviços 

concedidos será estabelecida pelo preço da proposta vencedora. Verbis: 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo 

preço da proposta vencedora da licitação e preservada 

pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no 

contrato. 
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 Desta feita, na hipótese, tem-se que a tabela tarifária apresentada no 

Anexo II do Edital é o parâmetro referencial – inclusive correspondente 

aos preços atualmente praticados pela COPASA – sobre os quais serão 

aplicados os descontos (fator “k”) ofertados na proposta apresentada pelo 

l icitante que vier a se sagrar vencedor da licitação.  

 

Desta sorte, não é verdadeira a afirmação da impugnação segundo a qual 

o Anexo II contempla a estrutura tarifária a ser adotada pela licitante. Em 

verdade, a tabela constante do referido anexo contempla os preços sobre 

os quais incidirão o desconto ofertado na licitação, de forma que as tarifas 

a serem praticadas correspondam à proposta ofertada, nos moldes do Art. 

9º da Lei nº 8.987/95.  

 

Por sua vez, também não há como se alegar uma desvinculação entre as 

tarifas a serem praticadas e a estrutura de custos e investimentos 

propostas pela concessionária, porquanto nos moldes das instruções 

constantes do Anexo IV do Edital, caberá a cada concessionária 

apresentar seu respectivo Plano de Negócios – segundo modelos 

integrantes do Anexo X – o qual, por sua vez, deverá ser não apenas 

coerente como, especialmente, compatível com o desconto ofertado sobre 

a tabela tarifária.  

 

Por fim, é de se esclarecer que os estudos de viabilidade técnica e 

econômico-financeira foram elaborados adotando as mesmas premissas 

fornecidas aos licitantes, estando disponíveis para consulta e download 

por todo e qualquer interessado na página da Prefeitura Municipal de 

Nanuque ou mediante requerimento físico a ser dirigido à Prefeitura 

Municipal, tendo sido devidamente demonstrada a viabilidade do 

empreendimento nos moldes estabelecidos.  
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 Da Agência Reguladora 

 

O último aspecto da impugnação é concernente a uma suposta omissão 

no tocante à Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento e 

Esgotamento Sanitário a serem concedidos no âmbito do Município de 

Nanuque. 

 

Em relação a este ponto tem-se que, dando pleno atendimento ao que 

dispõem os Arts. 9º, II e 11, III da Lei nº 11.445/07 e nos estritos termos 

da Lei Estadual nº 18.309, o Município de Nanuque definiu claramente a 

entidade reguladora como sendo a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais – ARSAE/MG. 

 

Conclusão 

 

Com fulcro nas justificativas acima apresentadas, ficam afastados os 

questionamentos apresentados em sede de impugnação, a qual é  

considerada improcedente.  

 

Ficam assim mantidas, in totum, as disposições constantes do edital.  

 

Nanuque/MG, 15 de abril de 2020. 

 

. 
 

Idaura Jane Gonçalves Borges 
Presidente da CPL 


