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1. INTRODUÇÃO - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 
Trata-se de relatório de análise e avaliação dos recursos administrativos e 
contrarrazões de recurso administrativos apresentados diante do resultado do 
julgamento das propostas técnicas avaliadas nos autos da Concorrência Pública 
nº 001/2020 do Município de Nanuque/MG, que visa a delegação via concessão 
dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município. 
 
Foram tecnicamente avaliadas as propostas técnicas apresentadas pelas 
seguintes empresas: 
 

• SAM – Sonel Ambiental e Engenharia S.A., doravante denominada 
SAM; e 

• Socienge Engenharia e Concessões S.A., doravante denominada 
SOCIENGE. 

 
A avaliação das propostas se deu mediante aplicação de critérios definidos e 
descritos no Edital de Licitação, observando o Plano Municipal de Saneamento, o 
Termo de Referência, as normas técnicas brasileiras, a legislação vigente e as 
boas práticas sanitárias, mediante o enquadramento das propostas, tópico a 
tópico, nos parâmetros de pontuação estabelecidos no Anexo III do Edital, adiante 
reproduzidos: 

 
A Comissão Permanente de Licitação avaliará e atribuirá Notas 
Técnicas (NT), segundo os critérios abaixo, para cada tópico e 
respectivos quesitos:  
• NT(i) = 0: quando o tópico não for apresentado;  

• NT(i) = 3: quando a apresentação do tópico abordar, superficialmente 
os quesitos mínimos exigidos. Considera-se superficial a abordagem 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  
 

 

que for meramente descritiva dos quesitos, limitar-se a informações 
constantes do termo de referência ou do plano de saneamento, ou que 
não trate com profundidade os quesitos.  

• NT(i) = 6: quando a apresentação do tópico abordar, plenamente, 
mas de forma não conclusiva os quesitos mínimos. Considera-se não 
conclusiva a abordagem que descrever os quesitos, mas não 
apresentar as proposições para tais quesitos de forma completa.  

• NT(i) = 10: quando o tópico for apresentado de maneira a atender 
plenamente e de forma conclusiva a todos os quesitos exigidos. 
Considera-se conclusiva a abordagem que apresentar as proposições 
de forma completa para todos os quesitos abordados.  

 
Constaram ainda do Anexo III, como parâmetros para enquadramento e valoração 
das propostas técnicas ofertadas pelas licitantes ainda participantes da disputa as 
seguintes diretrizes: 
 

• Para efeito de julgamento, as PROPOSTAS TÉCNICAS serão 
analisadas e comparadas tópico a tópico, mediante a atribuição de uma 
pontuação da qual resultará a classificação das licitantes, obedecendo 
a pontuação de 0 a 100;  
• As LICITANTES serão avaliadas em função do atendimento aos 
quesitos destacados em cada tópico. Os problemas críticos deverão ser 
distinguidos entre aqueles que demandam soluções de curto prazo (até 
5 anos), daqueles que podem ter a sua solução em médio prazo (entre 
6 e 10 anos) ou longo prazo (superior a 10 anos);  
• As LICITANTES deverão apresentar um plano de trabalho com o 
planejamento de todas as obras necessárias para o sistema de 
abastecimento de água, conforme projeção populacional e parâmetros 
estabelecidos no PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO;  
• As LICITANTES deverão apresentar um plano de trabalho com o 
planejamento de todas as obras necessárias para o sistema de 
esgotamento sanitário, conforme projeção populacional e parâmetros 
estabelecidos no PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO;  
• As LICITANTES deverão apresentar as principais atividades a serem 
realizadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do Programa de 
Administração, Operação, Manutenção, Gestão Comercial e Educação 
Ambiental do SISTEMA, por meio de apresentação de metodologia de 
realização e monitoramento dos serviços.  

 
Obtida a nota do tópico mediante avaliação técnica empreendida sobre o caderno 
técnico de cada licitante, procedeu-se à aplicação das fórmulas previstas no 
Anexo III do edital, tendo-se alcançado o seguintes resultados finais: 
 

CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA FINAL (NF) 
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NF = NP1 + NP2+NP3+NP4+NP5 

 
Sendo: 
NP1 – Nota da Parte 1; 
NP2 – Nota da Parte 2; 
NP3 – Nota da Parte 3; 
NP4 – Nota da Parte 4; 
NP5 – Nota da Parte 5; 
 
 
• SAM:  

𝑵𝑭=𝟏𝟑,𝟏𝟑+𝟏𝟏,𝟐𝟓+𝟏𝟎,𝟖𝟎+𝟏𝟐,𝟎𝟎+𝟖,𝟒𝟎=𝟓𝟓,𝟓𝟖 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐𝒔  
 
•  SOCIENGE:  

𝑵𝑭=𝟏𝟓,𝟎𝟎+𝟏𝟓,𝟔𝟑+𝟏𝟓,𝟐𝟎+𝟏𝟓,𝟐𝟎+𝟏𝟎,𝟎𝟎=𝟕𝟏,𝟎𝟑 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐𝒔 
 
O resultado do julgamento das propostas técnicas foi tornado público em 13 de 
janeiro de 2023, instaurando-se daí então o prazo recursal para as licitantes que 
não concordassem com o julgamento. 
 
Foi tempestivamente interposto recurso apenas pela licitante SAM, assim como 
foram também, tempestivamente, apresentadas contrarrazões de recurso 
administrativo pela empresa SOCIENGE. 
 
Os fundamentos recursais serão então adiante, ponto a ponto, esmiuçados e 
analisados, com emissão do subsequente juízo opinativo, conforme o caso. 
 

2. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 

 
O recurso administrativo apresenta suas alegações de insurgência adotando a 
mesma metodologia estabelecida no edital para a divisão das propostas técnicas, 
a qual foi também tomada como parâmetro para emissão do relatório de avaliação 
destas propostas técnicas. 
 
Assim, tanto o relatório que motiva e fundamenta o julgamento recorrido quanto as 
razões recursais partem da divisão das propostas em “partes”, “tópicos” e 
“quesitos”, sendo então tal divisão também adotada no presente relatório de 
avaliação de recurso administrativo. 

 

Parte 1 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PONTUAÇÃO (“Parte 1) 
Tópico 1a) Manancial/Qualidade da Água 
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(i) Relação, Localização e Descrição dos Mananciais; 
(ii) Diagnóstico dos Aspectos Ambientais; 
(iii) Diagnóstico dos Aspectos Socioeconômicos; 
(iv) Descrição dos Parâmetros Qualitativos da Água Bruta; 
(v) Apresentação de Parâmetros Quantitativos de Disponibilidade Hídrica. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 1a) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Descrição sucinta do manancial subterrâneo, a despeito do fato de que 
tal manancial é utilizado atualmente para o abastecimento público; 
b) Apresentação superficial dos parâmetros qualitativos e quantitativos da 
água bruta e dos parâmetros de disponibilidade hídrica no tocante ao 
manancial subterrâneo, na medida em que apresentou relato sem 
consistência, comprovação ou com rasa demonstração dos dados. 

 
- Razões Recursais: 
 

a) “No que se refere à descrição dos mananciais, a proposta técnica da 
SAM trouxe um estudo completo e detalhado baseado no projeto Águas do 
Norte de Minas; 
b) “os dados referentes aos mananciais subterrâneos da região variam e, 
ainda, não existem estudos específicos sobre os mananciais localizados no 
Município, mas apenas sobre aqueles da macrorregião do Norte de Minas 
Gerais”. 
c) “no que tange ao descritivo quantitativo e qualitativo de águas (...) o 
referido estudo consta nas páginas 31 e 32 da proposta trazendo inclusive, 
tabela contendo informações sobre testes de qualidade de água realizados 
no anexo de 2019” 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) A recorrente descreve de forma extremamente sucinta o manancial 
subterrâneo, apenas citando a possibilidade de exploração dos mesmos. 
b) Apesar da recorrente, em seu recurso, afirmar que “os dados referentes 
aos mananciais subterrâneos da região variam e, ainda, não existem 
estudos específicos sobre os mananciais localizados no Município, mas 
apenas sobre aqueles da macrorregião do Norte de Minas Gerais”, tal 
informação mostra-se precipitada, tendo em vista que cada licitante tem a 
liberdade de efetuar todos os estudos que julgarem necessário, não 
devendo apenas basear sua proposta em estudos pré-existentes. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
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licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 1a) da proposta técnica da recorrente. 
Ao contrário do que aponta a empresa em seu recurso administrativo, a 
ausência de descrição dos mananciais subterrâneos torna a sua proposta 
incompleta, tendo em vista a utilização de tais mananciais atualmente. 
A adequada descrição dos mananciais a serem considerados para o 
abastecimento de água no Município constitui explicitação da premissa 
referente à captação atual, sendo indispensável para análise da completa 
compreensão da licitante acerca do sistema de abastecimento de água 
atualmente existente no município. 
 
Caberia à recorrente ter se socorrido de outras fontes ou mesmo da realização 
de prospecções e estudos próprios para fins de descrição adequada, completa 
e exaustiva dos mananciais, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente, 
conforme aliás reconhece ao apontar que buscou dados exclusivamente em 
estudo do Projeto Águas do Norte de Minas. 
 
Ademais, no tocante aos dados quantitativos e qualitativos apresentados nas 
páginas 31 e 32 da Proposta Técnica e na tabela referenciada no recurso, 
temos que, ao contrário do afirmado, tais dados se mostram defasados, além 
de terem sidos extraído de fontes públicas, não tendo sido realizados 
levantamentos “in loco”. 
 
Desta feita, reputamos adequada a atribuição do conceito de não conclusivo ao 
tópico 1a) da proposta técnica da recorrente, porquanto a mesma não 
apresentou as soluções para os quesitos (i), (iv) e (v) de forma completa. 
 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
1a) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 1 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PONTUAÇÃO (“Parte 1) 
Tópico 1b) Captação e Adução de Água Bruta 
(i) Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes; 
(ii) Abordagem dos Aspectos Operacionais; 
(iii) Abordagem dos Aspectos de Manutenção; 
(iv) Relação dos Problemas Críticos; 
(v) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Segurança do Trabalho; 
(vi) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Proteção ao Meio Ambiente. 
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- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 1b) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 6 pontos. 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Aspectos de manutenção genérico, sem identificação dos locais e 
equipamentos que necessitam imediata manutenção; 
b) Apresentação de soluções para problemas críticos não citados 
anteriormente. 

 
- Razões Recursais: 

a) Apresentação completa do item, inclusive com imagens; 
b) Problemas Críticos não foram citados anteriormente por motivos de 
“organização da proposta”. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Recorrente deixou de apresentar aspectos de manutenção específicos 
para o município de Nanuque, apresentando aspectos genéricos, sem 
identificação dos locais e/ou equipamentos que necessitam de imediata 
manutenção dentro de um tópico que trata se de diagnóstico; 
b) Muitos dos problemas críticos não foram apresentados anteriormente, 
sendo apresentado somente na parte das soluções. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 1b) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, os aspectos de manutenção foram 
apresentados de forma incompleta e genérica, não tendo sido apresentados os 
locais e equipamentos cuja manutenção seriam feitas de forma preferencial. A 
indicação dos itens de manutenção de forma completa e adequada nas 
propostas técnicas é imprescindível porque garante que todos os itens 
referentes ao quesito tiveram sua análise detalhada de forma que as soluções 
representem os investimentos e ações necessárias, corroborando com melhor 
serviço ao usuário. A apresentação de informações genéricas, não 
particularizadas ao objeto em questão aponta que a licitante não abordou de 
forma completa e conclusiva o item em análise, impossibilitando ações 
necessárias de forma conclusiva e completa. 
 
Além disso, não se pode alegar a não apresentação de todos os problemas 
críticos como estratégia de apresentação, tendo em vista que alguns foram 
apresentados. Tal fato se mostra como uma omissão. Mesmo que fosse 
considerado como estratégia de apresentação, tal fato demonstraria que a 
licitante deixou de abordar situações relevantes em seus aspectos 
operacionais, de modo que deveria ser penalizada da mesma forma. 
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- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 6 para o tópico 
1b) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 1 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PONTUAÇÃO (“Parte 1) 
Tópico 1c) Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória e Adução de 
Água Tratada 
(i) Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes; 
(ii) Abordagem dos Aspectos Operacionais; 
(iii) Abordagem dos Aspectos de Manutenção; 
(iv) Relação dos Problemas Críticos; 
(v) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Segurança do Trabalho; 
(vi) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Proteção ao Meio Ambiente. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 1c) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 6 pontos. 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Apresentação incompleta dos aspectos operacionais e de manutenção 
dos Distritos; 
b) Ausência de comprovação dos “relatos dos moradores”; 
c) Confusão dos aspectos de manutenção com o de operação; 
d) Apresentação de solução para vários itens que não foram abordados 
anteriormente; 
e) Narrativas sem nenhum tipo de comprovação nos aspectos relativos à 
proteção do meio-ambiente. 

 
- Razões Recursais: 

a) Licitante apresentou todos os pontos de forma suficientemente 
aprofundada; 
b) Atendeu de forma satisfatória todos os requisitos editalícios; 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Apresentação de uma relação contendo vários itens, porém não foram 
relacionados todos os aspectos de manutenção e operação abordados 
anteriormente, demonstrando uma incoerência; 
b) Aspectos operacionais e de manutenção extremamente sucintos; 
c) Relatos dos moradores sem nenhum tipo de comprovação. 
 

- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  
 

 

Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 1c) da proposta técnica da recorrente. 
 
Diferentemente do alegado pela licitante, os pontos não foram apresentados 
com o nível de detalhamento necessário. Também não foram apresentadas as 
devidas comprovações dos fatos narrados. Além disso, a licitante não relaciona 
os problemas críticos apresentados com os aspectos de operação e 
manutenção, gerando inconsistências em sua proposta. Como exemplo, a 
licitante cita um problema no dosador da casa de química da ETA de Sede, e o 
mesmo problema não é citado no quesito referente aos problemas críticos, 
dando a entender que o mesmo não será sanado. 
 
Os aspectos de manutenção dizem respeito ao estado das estruturas 
existentes no sistema e quais processos são realizados na data de elaboração 
da proposta. Já os aspectos de operação dizem respeito aos parâmetros, 
metodologia e processos de funcionamento do processo na data de elaboração 
da proposta. A confusão entre os aspectos de manutenção e operação do 
sistema implica em investimento desnecessários e/ou pouco efetivos, para 
garantir serviços adequados ao usuário, e denota fragilidade da proposta 
técnica avaliada porque evidencia que a licitante não realizou os estudos de 
forma completa e conclusiva, implicando em risco para a futura operação dos 
serviços ante o fato de que poderá afetar a qualidade da água a ser oferecida 
ao usuário, implicando em risco à saúde e à segurança da população. 
 
Ademais, a recorrente deixa de citar todos os problemas críticos anteriormente, 
abordando somente alguns deles, de forma que não foram relacionados com 
os aspectos de operação e manutenção questões relativas a Unidade de 
Tratamento de Resíduos e problemas no sistema de dosagem das Estações 
de Tratamento de Água da Sede. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
1c) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 1 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PONTUAÇÃO (“Parte 1) 
Tópico 1d) Reservação, Redes de Distribuição e Ligações Prediais e 
Hidrometração 
(i) Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes; 
(ii) Localização das Unidades Existentes; 
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(iii) Abordagem dos Aspectos Operacionais; 
(iv) Abordagem dos Aspectos de Manutenção; 
(v) Relação dos Problemas Críticos; 
(vi) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Segurança do Trabalho. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 1d) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 03 pontos. 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Apresentação do tópico de forma incompleta, devido à ausência de dois 
reservatórios do sistema de abastecimento de água da Sede (Reservatório 
Bairro Polivalente (150m3) e Reservatório Bairro Jardim Acácias (10m3)) ; 
b) Apresentação de informações referentes ao parque de hidrômetros 
extremamente sucintos, baseados apenas no SNIS sem nenhuma 
aderência a reais condições dos hidrômetros do município; 
c) Apresentação de aspectos de operação e manutenção extremamente 
sucinta e com dados inconsistentes, sem a comprovação dos fatos 
narrados; 
d) Apresentação de soluções para alguns problemas críticos que não foram 
apresentados anteriormente. 

 
- Razões Recursais: 

a) Todas as unidades foram apresentadas; 
b) O estudo apresentado foi suficientemente esclarecedor; 
c) Problemas críticos não foram apresentados anteriormente por opção de 
organização dos estudos; 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Licitante deixou de apresentar, comprovadamente, dois reservatórios. 
b) Com relação a hidrométrico, utilizou somente dados do SNIS, sem 
nenhum tipo de aprofundamento 
c) Com relação aos aspectos de operação e manutenção, a licitante 
apresentou de forma excessivamente sucinta e com dados inconsistentes, 
sem a comprovação dos fatos narrados 
d) Apresentação de diversos problemas, mas muitos desses não foram 
citados anteriormente, como por exemplo, alguns aspectos de manutenção, 
demonstrando uma incoerência no tópico em questão. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 03, originalmente 
atribuída ao tópico 1d) da proposta técnica da recorrente. 
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Diferentemente do alegado pela licitante, verificou-se a omissão de dois 
importantes reservatórios do distrito Sede na proposta da licitante, que 
impactaram significativamente a proposta.  
Ao não considerar em sua proposta a existência de dois reservatórios que 
contribuem significativamente para a operação do sistema de abastecimento 
de água no Município a licitante realiza um diagnóstico incorreto do sistema, 
realizando investimento desnecessários que acarretarão má prestação dos 
serviços aos usuários. 
Além disso, em diversos aspectos a licitante utilizou dados provenientes do 
SNIS, sem o devido aprofundamento, como também deixou de comprovar 
diversos fatos narrados em sua Proposta, a exemplo das questões relativas 
aos problemas de abastecimento dos distritos relatados por moradores e 
execução incorreta de compactação do solo que, a despeito da importância 
para o diagnóstico das deficiências do sistema, não mereceram qualquer 
detalhamento adicional na proposta além de não ser apresentada nenhuma 
comprovação dos fatos narrados ao longo da proposta apresentada. 
Por fim, a licitante confunde os aspectos de manutenção com os de operação, 
além de não citar todos os problemas críticos anteriormente, mas somente 
alguns. Mesmo que fosse considerado como opção de organização, tal fato 
demonstraria que a licitante deixou de abordar situações relevantes em seus 
aspectos operacionais, de modo que deveria ser penalizada da mesma forma. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 03 para o tópico 
1d) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 

Parte 2 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO - PONTUAÇÃO (“Parte 2) 
Tópico 2a) Bacias de Contribuição e Esgotamento 
(i) Relação, Delimitação e Descrição das Bacias de Esgotamento Existentes; 
(ii) Diagnóstico dos Aspectos Ambientais; 
(iii) Diagnóstico dos Aspectos Socioeconômicos. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 2a) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 03 pontos. 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Licitante não abordou a relação, delimitação e descrição das bacias de 
contribuição dos Distritos, citando apenas a existência de redes coletoras 
nos mesmos; 
b) Ao abordar os aspectos ambientais a licitante o fez de maneira genérica 
repetindo grande parte do texto de outros trechos da proposta, sendo que 
abordou o tema de maneira superficial e apenas descritiva; 
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c) Ao abordar os aspectos socioeconômicos com relação ao tópico limitou-
se a utilizar um texto genérico, o mesmo utilizado nos tópicos da parte 1, 
não sendo possível analisar sobre os aspectos específicos do tópico 

 
- Razões Recursais: 

a) Licitante atendeu satisfatoriamente todos os requisitos do Edital; 
b) Licitante citou que bacias de contribuição dos distritos eram precárias; 
c) Licitante descarta qualquer aproveitamento das redes, propondo 
reconstrução total do sistema; 
d) Identificação dos interceptores é mais importante que representação 
gráfica das bacias. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) A licitante não apresentou a relação, delimitação e descrição das bacias 
de contribuição dos Distritos 
b) Propostas podem ser comparadas, conforme determinado no Anexo III 
do Edital de Concorrência Pública; 
c) Apesar da recorrente afirmar que a identificação dos interceptores é mais 
importante que a representação gráfica das bacias, não cabe aos licitantes 
determinar quais itens do Edital devem ou não ser atendidos, sob pena de 
serem penalizados pelo não atendimento dos tópicos 
d) Foram repetidos diversos textos já apresentados na Parte 1, enquanto a 
outra licitante apresentou textos específicos. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 03, originalmente 
atribuída ao tópico 2a) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, a não apresentação das bacias de 
contribuição dos distritos vai contra ao solicitado no Edital de Concorrência, 
que determina essa apresentação de maneira explicita. Além disso, não cabe a 
licitante definir quais itens devem ser apresentados e quais não são relevantes, 
devendo basear sua Proposta Técnica estritamente no Edital e seus anexos. 
A indicação da bacia de contribuição é indispensável, nos moldes exigidos, 
para dimensionamento das estruturas a serem propostas pelo licitante, sendo 
que a sua não apresentação na proposta analisada implica em 
dimensionamento incorreto e estruturas inadequadas implantas no sistema, 
podendo levar à problemas operacionais futuros e prestação de serviço 
ineficiente ao usuário. 
Por fim, a licitante apresenta diversos textos que são simples reprodução literal 
de tópicos integrantes da parte precedente do edital, não sendo específicos 
para o tópico em questão, o que demonstra a superficialidade e generalidade 
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dos dados, parâmetros e conclusões apresentadas, tais quais as informações 
concernentes ao Diagnóstico dos Aspectos Ambientais e Socioeconômicos 
Desta forma, fica evidente que tal apresentação não atende ao Edital, tendo 
em vista a solicitação dos itens em vários tópicos. Caso fosse suficiente a 
apresentação do mesmo texto várias vezes, não se mostraria necessária a 
inclusão do mesmo quesito em vários tópicos diferentes. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 03 para o tópico 
2a) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 2 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO - PONTUAÇÃO (“Parte 2) 
Tópico 2b) Redes Coletoras e Ligações Prediais 
(i) Relação e Descrição Física das Instalações Existentes; 
(ii) Abordagem de Aspectos Operacionais; 
(iii) Abordagem de Aspectos de Manutenção; 
(iv) Relação de Problemas Críticos. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 2b) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 03 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) A licitante ao descrever o tópico quanto à relação e descrição física das 
instalações existentes limitou-se às informações constantes do PMSB e 
Termo de Referência, não aprofundando ou mesmo sendo conclusiva com 
relação ao tema; 
b) Descrição genérica quanto aos aspectos operacionais, limitando-se às 
informações constantes no Termo de Referência e do Plano Municipal de 
Saneamento, não trazendo elementos que permitem uma análise completa 
e de forma clara do tema abordado; 
c) Quanto aos aspectos de manutenção não foi realizada pela licitante uma 
abordagem aprofundada, sendo meramente descritiva de aspectos de 
manutenção. Além disso ressalta-se que não há quaisquer menções aos 
distritos para o tema descrito no tópico; 
d) Ausência da avaliação pormenorizada dos distritos com relação aos 
pontos críticos. 

 
- Razões Recursais: 

a) Descrição das redes coletoras e de ligações dos distritos foram descritas 
detalhadamente; 
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b) Proposta técnica da SAM também foi suficiente ao tratar dos temas 
operacionais e de manutenção. O estudo aborda todos os pontos 
necessários para o correto funcionamento das redes coletoras; 
c) Sistema de esgoto dos Distritos é tão precário que não foi considerado 
como existente, motivo pelo qual não foi abordado de forma extensiva. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Edital solicita diagnóstico do sistema existente, não podendo a licitante 
simplesmente deixar de abordar por considera-lo muito precário; 
b) Recorrente utiliza dados apresentados em outro tópico como forma de 
recurso, não devendo tais informações serem consideradas no tópico em 
questão; 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 03, originalmente 
atribuída ao tópico 2b) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não pode a licitante deixar de 
apresentar ao solicitado no Edital alegando que “considerou o sistema muito 
precário”. Não cabe a cada licitante definir quais itens do Edital devem ou não 
ser atendidos, sob risco de penalização na nota. 
O detalhamento específico, sob a ótica do licitante, dos aspectos de 
manutenção e manutenção e dos problemas críticos é imprescindível para a 
completa compreensão da solução apresentada pelo proponente, de forma que 
a não apresentação dos mesmos acarreta em um diagnóstico incorreto do 
sistema existente e consequente proposições de investimentos inadequados, 
gerando riscos aos usuários. 
Por fim, a licitante apresenta diversos dados extraídos do SNIS e do Termo de 
Referência, não tendo realizados levantamentos locais ou quaisquer estudos 
específicos afetos ao sistema de esgotamento do Município de Nanuque, 
deixando então evidenciada a fragilidade da proposta apresentada por não 
apresentar dados específicos sobre relação e descrição física das unidades 
existentes e aspectos de operação. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 03 para o tópico 
2b) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 2 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO - PONTUAÇÃO (“Parte 2) 
Tópico 2c) Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto 
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(i) Relação e Descrição Física das Unidades Existentes; 
(ii) Localização das Unidades Existentes; 
(iii) Abordagem de Aspectos Operacionais; 
(iv) Abordagem dos Aspectos de Manutenção; 
(v) Relação dos Problemas Críticos; 
(vi) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Segurança do Trabalho; 
(vii) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Proteção ao Meio Ambiente. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 2c) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Abordagem simplista e sucinta do item de aspectos de manutenção e 
segurança do trabalho; 
b) Apresentação de diversos textos genéricos, não específicos para o 
município de Nanuque-MG.  

 
- Razões Recursais: 

a) Estudo apresentado na proposta técnica atende completamente aos 
requisitos editalícios; 
b) A proposta técnica da Sam traz os principais pontos específicos das 
ETEs e EEEs do sistema de Nanuque; 
c) Aspectos Operacionais e de manutenção estão interligados. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Não foram citados aspectos de manutenção e diagnóstico dos aspectos 
relativos à segurança do trabalho específicos para o sistema de 
esgotamento sanitário do município de Nanuque-MG. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 2c) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não se pode ignorar o fato da licitante 
ter apresentado apenas textos genéricos, que não trazem aspectos específicos 
para o município de Nanuque, devendo tal omissão ser penalizada conforme 
determinado no Anexo III do Edital de Concorrência Pública. 
De análise do material ofertado se depreende que não foram trazidas 
quaisquer informações específicas sobre aspectos de manutenção e 
diagnóstico dos aspectos relativos à segurança do trabalho, de forma que pelo 
teor da proposta apresentada não é possível saber como se encontrava de fato 
tais aspectos quando da elaboração da proposta pela licitante, tendo em vista 
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que foram somente apresentadas rotinas de verificação e checagem a serem 
realizados, deixando de ser apresentado o real estado do sistema. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
2c) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 2 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO - PONTUAÇÃO (“Parte 2) 
Tópico 2d) Sistema de Afastamento de Esgoto: coletor-tronco, interceptor, 
emissário, corpo receptor, destinação final 
(i) Relação e Descrição Física das Unidades Existentes; 
(ii) Abordagem de Aspectos Operacionais; 
(iii) Abordagem dos Aspectos de Manutenção; 
(iv) Relação dos Problemas Críticos; 
(v) Descrição do Destino Final Utilizado para Lançamento de Efluentes 
Tratados; 
(vi) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Segurança do Trabalho; 
(vii) Diagnóstico dos Aspectos Relativos à Proteção ao Meio Ambiente. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 2d) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Abordagem parcial na descrição física das unidades existentes, uma vez 
que não especificou quais são os corpos receptores dos Distritos; 
b) Nos aspectos de manutenção e problemas críticos, a licitante faz uma 
abordagem genérica, não apresentado a relação dos problemas críticos e 
citando tão somente informações sobre possibilidades de necessidade de 
manutenção. 

 
- Razões Recursais: 

a) Licitante especificou de forma detalhada os pontos pertinentes relativos 
aos corpos receptores; 
b) Nos distritos não existe sistema de esgotamento sanitário, e o esgoto, 
captado de forma precária, é descartado em pontos dos distritos, não em 
um corpo receptor. Assim, a tratativa dos distritos é feita como prognostico. 
c) A proposta técnica apresentada é clara aos discorrer sobre os problemas 
críticos, interceptores inacabados e sem ligação com a rede coletora, bem 
como lançamentos de esgoto in natura, tanto no Município, quanto nos 
distritos. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 
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a) Apesar de não haver tratamento de esgoto nos distritos, existem 
lançamentos diversos em corpo receptor. Tais corpos receptores não foram 
descritos pela recorrente, deixando, portanto, de atender à uma clara 
exigência editalícia. 
 
b) A licitante não realizou um diagnóstico dos aspectos de manutenção e 
problemas críticos, mas tão somente apresentou uma série de 
possibilidades genéricas de necessidade de manutenção, deixando ainda 
de apresentar uma relação de problemas críticos. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 2d) da proposta técnica da recorrente. 
 
Diferentemente do alegado pela licitante, não pode a licitante deixar de abordar 
quesitos exigidos com relação ao esgotamento sanitário da Sede, sob pretexto 
do sistema ser muito precário e por conta disso “ter sido considerado como 
inexistente”.  
 
O detalhamento específico, sob a ótica do licitante, dos aspectos de 
manutenção e dos problemas críticos é imprescindível para a completa 
compreensão da solução apresentada pelo proponente, de forma que um 
diagnóstico inadequado leva à proposições ineficientes, gerando falhas de 
serviço e trazendo transtornos aos usuários. 
 
Além disso, não foi apresentada a relação dos problemas críticos na medida 
em que deixa a licitante de evidenciar as principais falhas e deficiências do 
sistema quando da elaboração de sua proposta técnica, havendo portanto uma 
clara omissão com relação ao solicitado no Edital de Concorrência Pública, o 
que por si só inviabilizaria a atribuição de nota máxima tal como postula a 
recorrente. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
2d) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA - PONTUAÇÃO (“Parte 3) 
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Tópico 3a) Manancial / Qualidade da Água 
(i) Identificação dos mananciais que serão utilizados para abastecimento 
público de água; 
(ii) Avaliação dos aspectos ambientais; 
(iii) Avaliação dos aspectos socioeconômicos; 
(iv) Descrição de parâmetros qualitativos da água bruta; 
(v) Apresentação de parâmetros quantitativos de disponibilidade hídrica 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 3a) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Foi identificado apenas o manancial a ser utilizado na Sede, deixando de 
demonstrar com clareza o manancial proposto para o abastecimento em 
cada um dos distritos; 
b) Ao descrever as proposições sobre os mananciais de abastecimento, 
dentro dos aspectos ambientais, não foi feita nenhuma consideração em 
relação às captações subterrâneas; 
c) Com relação aos aspectos socioeconômicos, a licitante, repete todos os 
dados, textos, gráficos etc., já apresentados em tópicos anteriores da sua 
proposta, sem correlacioná-los ao quesito em questão; 
d) Apresenta os parâmetros qualitativos e quantitativos da água bruta 
limitando-se novamente ao manancial superficial, citando de forma genérica 
os parâmetros do manancial subterrâneo. 
 

 
- Razões Recursais: 

a) A proposta técnica da SAM identifica claramente os mananciais que 
serão utilizados que, inclusive, são os mesmos já utilizados hoje; 
b) Não foi fornecido nenhum ensaio de qualidade de água de poços 
artesianos pelo Edital; 
c) O volume de água captado de mananciais superficiais representa mais 
de 99% do volume total captado, de forma que a qualidade da água tem 
uma grande variação de poço para poço e a do poço específico só se 
atesta no próprio. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) O licitante apesar de citar que os mananciais subterrâneos continuarão a 
ser utilizados para abastecimento de água no distrito, não apresentou 
qualquer informação sobre tais mananciais, limitando-se a descrever o 
manancial subterrâneo a ser utilizado na Sede 
b) Não há de se falar em falta de informações dos poços no Edital, tendo 
em vista que cada licitante possui liberdade para realizar todos os 
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levantamentos que julgar necessário, sendo tais levantamentos inclusive 
objeto de avaliação dentro da Proposta Técnica. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 3a) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não pode o licitante alegar que não 
foi fornecido ensaios referentes aos poços, tendo em vista que cada licitante 
tem liberdade e autonomia de realizar seus próprios levantamentos.  
Além disso, apesar de haver maior volume captado no manancial superficial, 
tal fato não exime o licitante de citar os mananciais subterrâneos, sob pena de 
ter sua nota reduzida conforme determinado no Anexo III do Edital de 
Concorrência Pública. 
 
As alegações apresentadas em sede recursal não descaracterizam, portanto, 
as conclusões alcançadas no julgamento originário quanto a identificação clara 
dos mananciais subterrâneos a serem utilizados para o abastecimento de água 
nos distritos e a abordagem dos mesmos, sendo tais informações de absoluta 
relevância ante o fato de que a licitante propôs que o abastecimento de água 
dos distritos fosse realizado por meio de mananciais subterrâneos. Tal fato, 
leva à diminuição da segurança hídrica, uma vez que não foram corretamente 
identificados os mananciais e suas características principais. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
3a) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA - PONTUAÇÃO (“Parte 3) 
Tópico 3b) Captação e Adução de Água Bruta 
(i) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 
(ii) Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
(iii) Descrição da localização das unidades a serem implantadas; 
(iv) Descrição física das unidades a serem implantadas. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 3b) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 
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a) Ao abordar os critérios de dimensionamento da captação e adução de 
água bruta, limitou-se a apresentar parâmetros de uso geral, como por 
exemplo, coeficientes K1 e K2 e tempo de funcionamento. 
b) A empresa se absteve de apresentar critérios importantes tais como 
projeção populacional geral, projeção populacional da Sede e de cada um 
dos distritos, índice de perdas ano a ano, consumo per capita ano a ano e 
índice de atendimento, sem os quais fica impossível dimensionar 
adequadamente essas estruturas/equipamentos. 

 
- Razões Recursais: 
 

a) Os critérios de dimensionamento foram apresentados em quantidade 
suficiente para a elaboração da proposta técnica, inclusive, os parâmetros 
de crescimento foram todos abordados no item em comento. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Licitante deixou de apresentar o dimensionamento completo e 
apresentou somente alguns parâmetros 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 3b) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não foram apresentados todos os 
parâmetros de dimensionamento, ficando ausentes os seguintes parâmetros 
relevantes conforme apontados no relatório de julgamento da proposta: 
projeção populacional geral, projeção populacional da Sede e de cada um dos 
distritos, índice de perdas ano a ano, consumo per capita ano a ano e índice de 
atendimento. 
 
A importância do detalhamento em proposta técnica de parâmetros de 
proposta reside no fato de que os dados não apresentados são essenciais para 
o dimensionamento correto das estruturas, sendo a concessionária 
responsável, inclusive, por eventuais falhas e problemas provenientes da não 
consideração dos mesmos. 
 
A falta de tais informações na proposta apresentada impede a avaliação 
acerca da coerência das proposições realizadas pelo licitante. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
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recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
3b) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA - PONTUAÇÃO (“Parte 3) 
Tópico 3c) Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória, e Adução de 
Água Tratada 
(i) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 
(ii) Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
(iii) Descrição da localização das unidades a serem implantadas; 
(iv) Descrição física das unidades a serem implantadas. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 3c) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Ao abordar os critérios de dimensionamento, limitou-se a apresentar 
parâmetros de uso geral, não apresentando critérios indispensáveis ao 
dimensionamento, como por exemplo população, per capita, tempo de 
operação 

 
- Razões Recursais: 

a) Edital não determina a necessidade de apresentação das premissas; 
b) O licitante atendeu exatamente aos requisitos editalícios, apresentando 
os critérios de dimensionamentos 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Não foram apresentados todos os critérios de dimensionamento 
necessários, deixando de atender de forma plena e conclusiva aos 
requisitos de Edital, tendo em vista que foram apresentados parâmetros de 
uso geral, não apresentando critérios indispensáveis ao dimensionamento, 
como por exemplo população, per capita, tempo de operação. 
b) A recorrente não foi penalizada pela não apresentação de “premissas”, 
como a mesma alega, mas sim pela apresentação de forma incompleta/não 
conclusiva, dos quesitos solicitados no Edital. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 3c) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não foram apresentados todos os 
parâmetros de dimensionamento, ficando ausentes os seguintes parâmetros 
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relevantes conforme apontados no relatório de julgamento da proposta: 
população, consumo per capita e tempo de operação. 
Tais parâmetros não podem simplesmente deixar de serem apresentados sob 
o argumento de “serem premissas”, tendo em vista que os mesmos são 
essenciais para o correto dimensionamento dos sistemas. 
A importância do detalhamento em proposta técnica de parâmetros de 
proposta reside no fato de que os dados não apresentados são essenciais para 
o dimensionamento correto das estruturas, sendo a concessionária 
responsável, inclusive, por eventuais falhas e problemas provenientes da não 
consideração dos mesmos. 
A falta de tais informações na proposta apresentada impede a avaliação 
acerca da coerência das proposições realizadas pelo licitante. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
3c) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA - PONTUAÇÃO (“Parte 3) 
Tópico 3d) Reservação, Redes de Distribuição, Ligações Prediais, 
Hidrometração 
(i) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 
(ii) Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
(iii) Descrição da localização das unidades a serem implantadas; 
(iv) Descrição física das unidades a serem implantadas; 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 3d) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 03 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) A SAM, sem apresentar os cálculos ou dados consistentes, diz que 
“apesar do excesso de reservação disponível”, “poderá ser necessário a 
implantação de dois novos reservatórios”, demonstrando inconclusão e 
incoerência das soluções apresentadas para o tema na Sede. 
b) Nos distritos também conclui que não há necessidade de aumentar a 
reservação sem apresentar os parâmetros que levaram à essa conclusão; 
c) Utilizou dados da antiga concessionária ao abordar o parque de 
hidrômetros da Sede; 
d) Ao abordar os critérios de dimensionamento da Reservação, Redes de 
Distribuição, Ligações Prediais e Hidrometração, limitou-se a apresentar 
parâmetros de uso geral, como por exemplo, K1 e K2. A empresa se 
absteve de apresentar critérios importantes tais como projeção populacional 
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geral, projeção populacional da sede e de cada um dos distritos, índice de 
perdas ano a ano, consumo per capita ano a ano, tempo de funcionamento 
e índice de atendimento 

 
- Razões Recursais: 

a) No item 1d (pág. 100 da proposta técnica) descreve as unidades 
existentes, na qual demonstra que o Município tem capacidade de 
reservação total de 4.393 m3. 
b) Foi prevista a troca de 76,5 km de redes de distribuição, setorização das 
redes por zona de pressão, aumentando a eficiência do sistema, bem como 
controle de perdas. 
c) Na questão dos hidrômetros, a SAM foi além das expectativas na visita 
técnica e entrevistou encarregado com informação de que boa parte dos 
hidrômetros foram trocados em 2019. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a)  A recorrente abordou superficialmente os quesitos mínimos exigidos, ao 
não forneces os critérios mínimos para dimensionamento. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 03, originalmente 
atribuída ao tópico 3d) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não houve consistência no 
dimensionamento do volume de reservação a ser implantado, tanto na Sede 
quanto nos Distritos, na medida em que a licitante deixou de considerar dois 
reservatórios atualmente existentes no município, além de não apresentar os 
parâmetros necessários para o cálculo do volume de reservação, abstendo-se 
a apresentar os dados relativos à projeção populacional geral, projeção 
populacional da sede e de cada um dos distritos, índice de perdas ano a ano, 
consumo per capita ano a ano, tempo de funcionamento e índice de 
atendimento. 
A apresentação dos parâmetros de dimensionamento adequado para a 
reservação constitui elemento essencial para a avaliação da consistência das 
soluções propostas pela licitante, na medida em que permitem a análise das 
premissas utilizadas. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 03 para o tópico 
3d) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
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Parte 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA - PONTUAÇÃO (“Parte 3) 
Tópico 3e) Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de 
Abastecimento de Água 
(i) Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de 
abastecimento de água com a previsão do início da sua implantação, término 
das obras e início da operação; 
(ii) Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas; 
(iii) Indicação do caminho crítico de implantação do programa; 

- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 3e) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Foi realizada uma abordagem de maneira parcial e não conclusiva, uma 
vez que não foram apresentadas todas as proposições/soluções dentro do 
cronograma, e sim somente as obras. 
b) No tema que se refere a apresentação dos predecessores de cada uma 
das atividades propostas, a SAM abordou de maneira parcial e não 
conclusiva, uma vez que existiu o início de algumas obras sem antes 
finalizar os projetos (antecessores), o que é incompatível. 

 
- Razões Recursais: 

a) A proposta da SAM traz todas as informações pertinentes, de forma 
correta e conclusiva. Isso porque, o cronograma apresentado abrange todo 
o projeto, prevendo cada etapa que deverá ser executada, as obrigações 
referentes ao licenciamento ambiental, reformas, melhorias, programa de 
controle de perdes, dentre outros; 
b) Em um cronograma de 30 anos, onde em todos os anos as mesmas 
atividades são executadas, ininterruptamente, as atividades ficam longas e 
sobrepostas. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) A penalização por parte da CPL é devido à ausência de apresentação 
todas as soluções conforme determinado no Edital (apresentou somente 
obras) e incoerência na definição das atividades predecessoras, conforme 
claramente descrito no relatório 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 3e) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não foram atendidos aos quesitos 
presentes do Anexo III do Edital, tendo a licitante deixado de apresentar todas 
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as proposições/soluções dentro do cronograma, tendo apresentado somente 
para as obras e deixado de apresentar qualquer solução para as questões 
relacionadas ao sistema de abastecimento de água, como por exemplo os 
aspectos de operação e manutenção, resolução dos problemas críticos, dentre 
outros. 
Além disso, não há como se negar a incoerência de propor o início de parcela 
das obras (reformas e melhorias na captação e na ETA e UTR da Sede) 
anteriormente à conclusão dos seus correspondentes projetos, o que 
evidenciar a insustentabilidade da proposta técnica no ponto. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
3e) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO - PONTUAÇÃO (“Parte 4) 
Tópico 4a) Bacias de Contribuição e Esgotamento 
(i) Identificação, delimitação e descrição das bacias de esgotamento propostas; 
(ii) Apresentação das estratégias de reversão dos esgotos; 
(iii) Definição dos sistemas de esgotamento sanitário propostos; 
(iv) Descrição de parâmetros qualitativos da água bruta; 
(v) Apresentação de parâmetros quantitativos de disponibilidade hídrica. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 4a) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) O licitante, ao descrever o assunto quanto à identificação, delimitação e 
identificação das bacias propostas limitou-se às informações constantes no 
PMSB e Termo de Referência; 
b) Com relação às estratégias para reversão de bacias, a licitante as 
abordou de maneira superficial e rasa não permitindo a identificação de 
maneira conclusiva da proposição; 

 
- Razões Recursais: 

a) A SAM não se utilizou apenas das informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Termo de Referência. A Recorrente realizou visitas 
técnicas ao local, e contratou projetista e consultores para o correto 
prognóstico e diagnóstico; 
b) A proposta técnica apresentada pela SAM conta, inclusive com um 
projeto básico alocando todas as estruturas existentes e a serem 
implantadas; 
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c) A proposta tratou dos distritos Gabriel Passos e Vila Pereira, prevendo 
um desenvolvimento de um novo sistema, descartando o atual por se 
encontrar muito precário. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Predominância de dados constantes no Termo de Referência e Plano 
Municipal de Saneamento, enquadrando o tópico da proposta analisada no 
conceito ao qual se atribui nota 06, conforme claramente estabelecido no 
Anexo III do Edital 
b) Com relação às estratégias para reversão de bacias, a licitante as 
abordou de maneira superficial e rasa não permitindo a identificação de 
maneira conclusiva da proposição da licitante. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 4a) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, foram usados basicamente dados 
constante do Termo de Referência e do PMSB, sendo tal utilização passível de 
atribuição de nota 6 nos termos do que explicitamente preceitua a tabela com 
os critérios de atribuição das notas constante do Anexo III do Edital, tendo a 
recorrente deixado de apresentar qualquer informação específica sobre 
identificação, delimitação e identificação das bacias propostas. 
Além disso, não foi abordada de maneira clara a estratégia para reversão de 
bacias nos Distritos, apesar da licitante alegar que o atual sistema está “muito 
precário” e será desenvolvido um novo sistema. 
O detalhamento específico, da estratégia de reversão de bacias nos Distritos é 
imprescindível para a completa compreensão da solução apresentada pelo 
proponente, de forma que fique claro os parâmetros utilizados pelo licitante em 
sua proposição, evitando a ocorrência de investimentos inadequados que 
poderão vir a prejudicar a prestação dos serviços. 
 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
4a) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO - PONTUAÇÃO (“Parte 4) 
Tópico 4b) Redes Coletoras e Ligações Prediais 
(i) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 
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(ii) Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
(iii) Descrição física das unidades a serem implantadas; 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 4b) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Com relação aos problemas críticos existentes a licitante limitou-se a 
utilizar as informações do Termo de Referência e do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) com relação aos lançamentos clandestinos de 
esgoto; 
b) Com relação aos critérios de dimensionamento foram apenas citadas 
norma e informações do SNIS, não sendo possível identificar o 
dimensionamento proposto de forma específica referente ao município de 
Nanuque – MG. 

 
- Razões Recursais: 

a) A SAM não se ateve apenas às informações do Termo de Referência e 
PMSB; 
b) No que se refere aos critérios de dimensionamento, como já 
demonstrado nos itens anteriores, o Edital não prevê a apresentação da 
memória de cálculo do dimensionamento; 
c) As páginas 309 e 310 trazem todos os critérios que devem serem 
levados em conta para dimensionamento de redes coletoras. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) Especificamente no quesito de problemas críticos existentes, a 
recorrente utilizou-se predominantemente de informações do PMSB e do 
Termo de Referência, sendo que inclusive o quadro apresentado pela 
recorrente em seu recurso para justificar a não utilização de tais fontes foi 
retirado do PMSB; 
b) A recorrente limitou-se a reproduzir trechos de Normas Técnicas e do 
SNIS, tendo portanto abordado de forma genérica, não conclusiva, o 
quesito em questão; 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 4b) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, foram usados predominantemente 
dados constante do Termo de Referência e do PMSB, sendo tal utilização 
passível de atribuição de nota 6, nos termos do que explicitamente preceitua a 
tabela com os critérios de atribuição das notas constante do Anexo III do Edital, 
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tendo a recorrente deixado de apresentar qualquer informação específica 
sobre proposições de soluções para os problemas críticos existentes. 
Além disso, não foram apresentados todos os critérios de dimensionamento 
necessários para o correto dimensionamento do sistema, tendo a licitante 
deixado de realizar qualquer análise e de apresentar qualquer referência sobre 
parâmetros relevantes como: projeção populacional geral, projeção 
populacional da sede e de cada um dos distritos, taxa de contribuição e índice 
de atendimento ano a ano.. 
O detalhamento específico dos critérios de dimensionamento é imprescindível 
para a completa compreensão da solução apresentada pelo proponente, de 
forma que evidencie os parâmetros utilizados pelo licitante em sua proposição, 
evitando a ocorrência de investimentos inadequados que poderão vir a 
prejudicar a prestação dos serviços. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
4b) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO - PONTUAÇÃO (“Parte 4) 
Tópico 4c) Estação de Tratamento de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto 
(i) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 
(ii) Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
(iii) Descrição da localização das unidades a serem implantadas; 
(iv) Descrição física das unidades a serem implantadas. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 4c) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Na proposição de soluções para os problemas críticos existentes, a 
Licitante não mostrou as soluções de todos os problemas críticos descritos 
anteriormente, indicando uma abordagem parcial e não conclusiva; 
b) O mesmo aconteceu em apresentação dos critérios de 
dimensionamento, em que, apesar de ter demonstrado as fórmulas para o 
dimensionamento, não foi mostrado a memória de cálculo tendo como base 
as vazões específicas da área de concessão do município. 

 
- Razões Recursais: 

a) A SAM discorreu acerca de todos os critérios de dimensionamentos que 
devem ser observados, tanto para ETEs quanto para EEEs; 
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b) Ao invés de repetir quadros já apresentados ao longo da proposta 
técnica, a SAM elencou todos os critérios chaves para o correto 
dimensionamento e atendimento da população durante toda a Concessão 
c) A SAM apresentou, de forma aprofundada, todos os problemas críticos 
existentes, tanto na ETE quanto nas Estações Elevatórias de Esgoto. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) A recorrente NÃO apresentou soluções de todos os problemas críticos 
descritos anteriormente, indicando uma abordagem parcial e não 
conclusiva. 
b) Apesar de ter demonstrado as fórmulas para o dimensionamento, não foi 
mostrado a memória de cálculo tendo como base as vazões específicas da 
área de concessão do município. 
c) Evidentemente que a simples apresentação de fórmulas genéricas, 
extraídas de Normas Técnicas e livros acadêmicos não é suficiente para a 
elaboração de proposições em uma Proposta Técnica. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 4c) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não foram abordados todos os 
critérios de dimensionamento que devem ser observados, conforme descrito no 
relatório de julgamento das propostas. A recorrente deixou de referenciar 
parâmetros relevantes como: projeção populacional geral, projeção 
populacional da sede e de cada um dos distritos, taxa de contribuição e índice 
de atendimento ano a ano, informações estas de absoluta importância para a 
da proposta técnica ante à necessidade de verificação da coerência entre os 
critérios de dimensionamento utilizados e as proposições da licitante. 
Além disso, não foram apresentadas soluções para todos os problemas críticos 
descritos anteriormente, de forma que foi realizada uma abordagem parcial de 
apenas alguns dos problemas, tendo a recorrente deixado de fazer qualquer 
referência aos problemas críticos citados anteriormente, como danos nas 
estruturas na ETE (escadas, gradil e corrimão) e do reator UASB, apontando 
dessa forma uma inconsistência entre o diagnóstico e a proposição 
apresentada pela licitante. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
4c) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
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Parte 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO - PONTUAÇÃO (“Parte 4) 
Tópico 4d) Sistema de Afastamento de Esgoto: coletor-tronco, interceptor e 
emissário, Corpo Receptor, destinação Final 
(i) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 
(ii) Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
(iii) Descrição da localização das unidades a serem implantadas; 
(iv) Descrição física das unidades a serem implantadas. 
(v) Descrição dos corpos receptores que serão utilizados para o lançamento de 
efluentes tratados; 
(vi) Avaliação dos aspectos ambientais; 
(vii) Avaliação dos aspectos socioeconômicos. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 4d) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Na abordagem dos critérios de dimensionamento, descrição da 
localização e física das unidades a serem implantadas, bem como a 
descrição dos corpos receptores que serão utilizados para o lançamento de 
efluentes tratados, observou-se que os assuntos foram tratados 
parcialmente; 
b) Em dimensionamento, faltaram critérios; 
c) Não foi localizado o interceptor proposto na sua totalidade e nem o 
descreveu corretamente como citado em diagnóstico; 
d) Nos distritos, foi citado de forma parcial o corpo receptor dos efluentes. 

 
- Razões Recursais: 

a) As páginas 343 a 345 trazem todos os critérios devem serem levados em 
conta para dimensionamento das unidades propostas neste capítulo; 
b) Localização e física das unidades foram tratados de forma aprofundada; 
c) Verificou-se que o Relatório considerou apenas os “quadro-resumos” 
elaborados pela SAM, e não os dados aprofundados tratados em pontos 
anteriores da proposta técnica; 
d) A recorrente descreveu, de maneira clara e assertiva, todos os corpos 
receptores que serão utilizados para o lançamento de efluentes tratados. 
 

- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 
a) Ficou plenamente justificado pelo relatório as deficiências da proposta 
apresentada pela recorrente. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
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licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 4d) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não foram abordados todos os 
critérios de dimensionamento necessários para o correto dimensionamento do 
sistema, tendo a recorrente deixado de fazer qualquer referência aos aspectos 
de parâmetros relevantes como: projeção populacional geral, projeção 
populacional da sede e de cada um dos distritos, taxa de contribuição e índice 
de atendimento ano a ano informações estas de absoluta importância para a 
da proposta técnica ante à necessidade de verificação da coerência entre os 
critérios de dimensionamento utilizados e as proposições da licitante. 
Além disso, a abordagem dos corpos receptores e a relação das unidades a 
serem implantadas foram realizadas de forma superficial, sem qualquer 
detalhamento mínimo suficiente para a devida e necessária compreensão da 
solução-proposição ofertada pela recorrente para o sistema de esgotamento do 
Município, porquanto a recorrente deixou de apresentar parâmetros completos 
dos corpos receptores a serem utilizados nos distritos, como vazão, DBO, OD, 
etc._. 
A apresentação de tais parâmetros completos constitui ferramenta essencial 
para definição explícita da solução ofertada, tendo restado prejudicada a 
análise da viabilidade do modelo proposto. 
Por fim, não foi localizado o interceptor proposto na sua totalidade, assim como 
também não foi realizada uma descrição completa do mesmo, haja vista que 
não constaram da proposta técnica quaisquer informações sobre localização 
completa e vazão, sendo que o interceptor é imprescindível para o afastamento 
adequado do efluente gerado pelos usuários.  
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
4d) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO - PONTUAÇÃO (“Parte 4) 
Tópico 4e) Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário 
(i) Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de 
esgotamento sanitário com a previsão do início da sua implantação, término 
das obras e início da operação; 
(ii) Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas; 
(iii) Indicação do caminho crítico de implantação do programa. 

 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 4e) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  
 

 

 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 
a) Não foram apresentadas todas as proposições/soluções dentro do 
cronograma, e sim somente as obras. 
b) Já para no tema que se refere a apresentação dos predecessores de cada 
uma das atividades propostas e indicação do caminho crítico de implantação 
do programa, observou-se também abordagem parcial e não conclusiva, uma 
vez que existiu o início de algumas obras sem antes finalizar os projetos 
(antecessores), o que é incompatível. 
 
- Razões Recursais: 
a) A COMISSÃO é genérica em sua fundamentação; 
b) A SAM apresentou uma proposta técnica completa, englobando todos os 
itens mencionados 
c) A SAM apresentou, além das obras a serem executadas, todas as etapas do 
projeto, incluindo as obrigações relativas à licenciamento ambiental, 
desapropriações, levantamentos, reformas, melhorias e reposições de 
equipamentos, inclusive vinculando predessoras e apontamento de caminho 
crítico. 
 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 
a) Não foram apresentadas todas as proposições/soluções dentro do 
cronograma, e sim somente as obras, tendo em vista que o Edital solicita a 
relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de 
esgotamento sanitário com a previsão do início da sua implantação, término 
das obras e início da operação, tal como exigido no edital 
b) a recorrente apresenta incoerências na definição das atividades 
predecessoras, uma vez que inicia certas atividades sem antes finalizar os 
projetos das mesmas, o que é evidentemente incompatível com as normas 
técnicas e boas práticas de engenharia. 
 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 4e) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, o cronograma se mostrou incompleto 
ao não abordar todas as proposições/soluções, mas tão somente as obras, 
deixado de apresentar qualquer solução para as questões relacionadas ao 
sistema de esgotamento sanitário, tais como por exemplo os aspectos de 
operação e manutenção, resolução dos problemas críticos, dentre outros. 
Além disso, não há como se negar a incoerência de propor o início de parcela 
das obras (reforma da ETE da Sede e da Estações Elevatórias do Esgoto) 
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anteriormente à conclusão dos seus correspondentes projetos, o que 
evidenciar a insustentabilidade da proposta técnica no ponto. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
4e) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 5 – PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SANITÁRIO - 
PONTUAÇÃO (“Parte 5) 
Tópico 5c) Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário 
(i) Deverão ser apresentados procedimentos para o controle de ligações 
indevidas; 
(ii) Procedimentos para a atualização das informações cadastrais; 
(iii) Procedimentos para a operação dos coletores-tronco, interceptores e 
emissários; 
(iv) Procedimentos para a operação das Estações Elevatórias de Esgotos; 
(v) Procedimentos para a redução e controle do custo de energia elétrica no 
sistema de esgotamento sanitário; 
(vi) Procedimentos para o tratamento de esgotos com seu respectivo controle 
de qualidade; 
(vii) Deverão ser apresentados procedimentos para a manutenção corretiva 
das tubulações; 
(viii) Procedimentos para a manutenção preventiva das tubulações; 
(ix) Procedimentos para o monitoramento e manutenção dos equipamentos 
eletromecânicos nas Estações Elevatórias de Esgotos; 
(x) Procedimentos para o monitoramento e manutenção dos equipamentos 
eletromecânicos nas Estações de Tratamento de Esgotos; 
(xi) Procedimentos para a manutenção civil de unidades localizadas; 
(xii) Deverão ser apresentados e descritos os cargos necessários para a 
operação dos sistemas; 
 (xiii) Sistema de gestão de segurança do trabalho; 
(xiv) Sistema de gestão de controle da qualidade; 
(xv) Sistema de gestão de planejamento e projetos de investimentos; 
(xvi) Deverão ser apresentados e descritos os cargos necessários para a 
manutenção dos sistemas; 
(xvii) Organograma previsto para os respectivos setores; 
(xviii) Número de funcionários para cada cargo e setor ao longo de todo 
período de concessão; 
(xix) Deverão ser apresentados e descritos os equipamentos e máquinas 
necessários para a operação e manutenção dos sistemas; 
(xx) Número de unidades previstas ao longo de todo o período de concessão; 
(xxi) Estratégia de renovação dos ativos que será adotada. 
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- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 5c) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) Alguns dos itens foram apresentados genericamente; 
b) A permanência de pessoal ao longo de todo o período de concessão não 
está coerente com o cronograma de obra (por exemplo, nos primeiros anos 
de concessão não deverá haver pessoal de operação das ETEs dos 
distritos). 

 
- Razões Recursais: 

a) A SAM propôs a instalação da ETE do primeiro distrito logo nos primeiros 
4 anos do projeto, e a segunda ETE entre os anos 5 e 8, sendo a mesma 
equipe prevista para operação das duas ETEs; 
b) A COMISSÃO não logrou êxito em demonstrar em quais pontos a 
proposta técnica da SAM não atendeu aos requisitos do Edital. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) O relatório é claro ao trazer inclusive imagens que demonstram que a 
recorrente alocou pessoal nos primeiros anos de concessão, mesmo tendo 
previsto que as obras seriam finalizadas entre os anos 5 e 8. 
Evidentemente tal incoerência gera uma proposta que não abordou o tópico 
de forma conclusiva/plenamente. 

 
- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 5c) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não há em se falar em instalação da 
ETE entre os anos 5 e 8 como forma de justificar a incoerência no cronograma 
de permanência, que prevê pessoal na ETE dos distritos mesmo a ETE ainda 
não tendo sido construída, na medida em que não se mostra coerente a 
alocação de mão-de-obra em uma unidade inexistente. 
Além disso, houve a utilização de textos genéricos em vários trechos da 
proposta não tendo sido trazidas informações específicas para o Município de 
Nanuque e aplicáveis especificamente ao sistema proposto em relação ao 
procedimento para controle de ligações indevidas, procedimento para 
atualização de informações cadastrais e procedimentos para a operação 
 dos coletores-tronco interceptores e emissários. . 
A apresentação de informações genéricas não permite que procedimentos 
operacionais específicos ao sistema de Nanuque sejam realizados de forma a 
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garantir melhor prestação de serviços aos usuários e soluções ambientais 
adequadas durante todo o funcionamento do sistema. 
A apresentação de proposta técnica genérica em relação aos itens 
acima_caracteriza a sua inconclusividade, afigurando-se então adequada a 
nota originalmente atribuída para o tópico. 
 
- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
5c) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM. 
 

Parte 5 – PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SANITÁRIO - 
PONTUAÇÃO (“Parte 5) 
Tópico 5d) Gestão Comercial (estrutura, cadastro, micromedição, cobrança, 
relacionamento com os usuários, fraudes etc.) 
(i) Deverão ser apresentados procedimentos para a o gerenciamento do 
Cadastro Comercial; 
(ii) Descrição do aplicativo (software) que será utilizado; 
(iii) Deverão ser apresentados procedimentos para o sistema de leitura, 
emissão e entrega de contas; 
(iv) Procedimentos para análise de consumo; 
(v) Deverão ser apresentados procedimentos para o controle de cobranças; 
(vi) Procedimentos para atividades de corte e religação; 
(vii) Deverão ser descritas as formas de atendimento que serão 
disponibilizadas aos usuários; 
(viii) Procedimentos do setor de atendimento aos clientes; 
(ix) Organograma previsto para os respectivos setores; 
(x) Número de funcionários para cada cargo e setor ao longo de todo período 
de concessão. 

 
 
- Nota atribuída na avaliação originário ao tópico 5d) da Proposta Técnica da 
Recorrente SAM: 06 pontos. 
 
 
- Justificativas da Avaliação Originária da Propostas Técnica; 

a) A licitante apresentou o organograma previsto para cada setor assim 
como os cargos previstos ao longo do período de concessão, sem ter 
destacado o número de funcionários de forma detalhada conforme 
determinado no Anexo III do Edital; 
b) A SAM abordou de forma pouca detalhada os softwares a serem 
utilizados, inserindo alguns exemplos e capturas de tela, porém sem 
maiores detalhamentos. 
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- Razões Recursais: 

a) Esclarece-se que todos os itens descritos no Edital foram observados e 
tratados na proposta técnica. 

 
- Contrarrazões de Recurso Administrativo: 

a) o relatório apresenta a fundamentação da penalização da recorrente, 
inclusive com capturas de tela das propostas apresentadas por ambas as 
licitantes. Quando comparadas, fica claro a profundidade muito maior dada 
pela SOCIENGE com relação aos softwares de Gestão, onde foram 
apresentadas todas as funcionalidades com ilustrações, enquanto a 
recorrente faz apenas uma apresentação genérica. 
b) Além disso, a recorrente simplesmente apresenta um quadro geral 
previsto para a concessão, sem apresentar um cronograma de 
permanência ano a ano. É evidente que em uma concessão de 30 anos o 
número de funcionários não se manterá constante durante todo o período, 
tendo em vista as diversas obras e etapas que ocorrerão nos primeiros 
anos. 
c) ausência de tal cronograma torna a proposta apresentada não 
conclusiva, uma vez que impossibilita uma análise completa do número de 
funcionários previstos em cada ano pela licitante. Tal abordagem não 
conclusiva é passível de nota 6, conforme definido no Anexo III do Edital. 

 
 

- Análise e Avaliação das Razões Recursais: 
Em reanálise da proposta técnica ofertada pela SAM, bem como considerando 
as razões recursais e as contrarrazões encartadas ao processo administrativo 
licitatório, nos posicionamos pela manutenção da nota 06, originalmente 
atribuída ao tópico 5d) da proposta técnica da recorrente. 
Diferentemente do alegado pela licitante, não foi apresentado o detalhamento 
adequado no organograma previsto para cada setor assim como os cargos 
previstos ao longo do período de concessão, o que implica na impossibilidade 
de aferição da adequabilidade da proposta técnica ofertada e implicará, 
inclusive, em inviabilidade também da aferição da compatibilidade da proposta 
financeira com os seus termos. 
No tocante ao organograma se afigurava indispensável que os licitantes 
apresentassem ao menos o número de funcionários para cada setor ano a ano 
ao longo do período da concessão. 
Ademais, no tocante ao software, deixaram de ser demonstradas as 
funcionalidades do mesmo em relação ao cadastramento de tarifas, 
gerenciamento de ocorrências, alteração de datas de vencimento, 
cancelamento de notas fiscais, dentre outros, não tendo sido apresentado 
qualquer detalhamento minimamente razoável acerca do tema, sendo os 
mesmos apenas citados superficialmente.. 
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- Resultado da Avaliação do Recurso Administrativo 
Com fundamento nas justificativas apresentadas acima, no item “análise” e 
avaliação das Razões Recursais, nos posicionamos pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto e pela manutenção da nota 06 para o tópico 
5d) da Proposta Técnica apresentada pela licitante SAM.DA REGULARIDADE 
TÉCNICO-JURÍDICA DO JULGAMENTO REALIZADO 

 
Ao arremate, a recorrente SAM apresenta tópico genérico indicado a necessidade 
de reforma da decisão recorrida em atenção aos “princípios basilares das 
licitações públicas”, mencionando então uma alegada insuficiência no 
detalhamento das razões de julgamento bem como uma pretensa inadequação de 
referência comparativa feita em algumas passagens entre as propostas, 
implicando em desatendimento do princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
 
O questionamento foi genérico, no caso, porque a recorrente deixou de indicar em 
qual ou quais tópicos teria ocorrido alguma insuficiência na motivação 
apresentada, assim como por quais razões e em quais tópicos haveria alguma 
inadequação dos parâmetros avaliativos considerados. 
 
Sem embargo, temos que tais alegações, com todo o respeito, não se sustentam e 
não resistem a simples passar de olhos sobre o teor da decisão recorrida e sobre 
o relatório técnico que o precede. 
 
Isto porque o relatório técnico que ampara a atribuição das notas, e que foi 
encampado quando do julgamento das propostas técnicas, conta com detalhada 
análise das propostas técnicas ofertadas realizada em caderno técnico composto 
por mais de 220 (duzentos e vinte) páginas. 
 
As propostas de ambas as licitantes foram então na ocasião esmiuçadas e 
detalhadas em todos os seus quesitos. 
 
Assim, a despeito de a atribuição de pontuação ter ocorrido, na forma do edital, 
mediante atribuição das notas aos tópicos das propostas, o relatório técnico e a 
comissão de licitação desceram aos pormenores mínimos das propostas 
apresentadas, analisando-as, segundo os parâmetros postos, de forma 
verdadeiramente detalhada. 
 
Para todos os quesitos avaliados e especialmente para os reputados não 
apresentados, apresentados superficialmente ou apresentados de forma 
inconclusiva, procedeu-se a detido detalhamento da justificação, ou seja, da 
motivação do conceito atribuído, com indicação das informações que não foram 
apresentadas ou que porventura tenham sido apresentadas de forma incompleta. 
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Tampouco é legítimo o questionamento apresentado acerca da realização de 
comparação entre as propostas analisadas no decorrer da avaliação técnica 
realizada, primeiro porque, como fica claro de simples leitura do relatório técnico 
analisado, o critério comparativo não foi diretamente utilizado como parâmetro de 
avaliação dos dados apresentados. O afirmado fica claro pela simples 
identificação do fato de que em relação a diversos dos quesitos avaliados, ambas 
as propostas receberam a mesma pontuação. 
 
As propostas foram avaliadas e valoradas mediante aplicação dos critérios 
objetivamente postos no Anexo III do Edital 
 

Por sua vez, a adoção de critério comparativo não como parâmetro de 
pontuação, mas como parâmetro de análise das propostas, contou 
com direta previsão no próprio Anexo III do edital, do qual constou: Para 
efeito de julgamento, as PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas e 
comparadas tópico a tópico, mediante a atribuição de uma pontuação 
da qual resultará a classificação das licitantes, obedecendo a 
pontuação de 0 a 100.  

 
A avaliação objeto do recurso administrativo interposto, portanto, se pautou 
exclusivamente pelos parâmetros objetivamente postos no edital, sendo o 
julgamento motivado de forma detalhada e à exaustão, não procedendo o recurso 
administrativo interposto, portanto. 
 
DA NOTA FINAL 
 
O posicionamento então, pelas razões acima expostas, é pelo desprovimento do 
recurso administrativo interposto, mantendo-se, em íntegra, as notas técnicas 
atribuídas às propostas técnicas das licitantes, conforme detalhamento abaixo: 
 

CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA FINAL (NF) 
 

NF = NP1 + NP2+NP3+NP4+NP5 

 
Sendo: 
NP1 – Nota da Parte 1; 
NP2 – Nota da Parte 2; 
NP3 – Nota da Parte 3; 
NP4 – Nota da Parte 4; 
NP5 – Nota da Parte 5; 
 
• SAM:  

𝑵𝑭=𝟏𝟑,𝟏𝟑+𝟏𝟏,𝟐𝟓+𝟏𝟎,𝟖𝟎+𝟏𝟐,𝟎𝟎+𝟖,𝟒𝟎=𝟓𝟓,𝟓𝟖 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐𝒔  
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•  SOCIENGE:  

𝑵𝑭=𝟏𝟓,𝟎𝟎+𝟏𝟓,𝟔𝟑+𝟏𝟓,𝟐𝟎+𝟏𝟓,𝟐𝟎+𝟏𝟎,𝟎𝟎=𝟕𝟏,𝟎𝟑 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐𝒔 
 
Remetam-se os autos à autoridade superior para deliberação nos termos do Art. 
109, §4º da Lei nº 8.666/93. 
 
Caso a autoridade superior concorde com o posicionamento desta CPL, sugere a 
data de 09/02/2023 às 9:00h, para a abertura dos ENVELOPES nº 03 – 
PROPOSTA COMERCIAL, das licitantes participantes do certame. 
 
 
Aos três dias do mês de fevereiro de 2023. 
 
 
 
MARIZETE FERREIRA SANTIAGO  LISIA SOARES OLIVEIRA 
     Presidente da CPL          Secretária da CPL 
 
 
 
   JOSELITO BORGES MOURA 
    Membro 
 
 


