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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – DECRETO 10.881 – A/2022

Concorrência Pública nº. 08/2022
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, criada pelo DECRETO 10.881 – A/2022, com
o objeto de promover a Concorrência Pública nº. 08/2022, com vista a busca de seleção da
proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
DE EUNÁPOLIS, neste ato, em atenção as disposições editalícias, publica as respostas aos
pedidos de esclarecimento ao Edital, promovidos pela respectivas empresas interessadas, na
forma a seguir delineada:

PEDIDO 01
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
A/C - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – DECRETO nº.10.881ª/2022
EUNÁPOLIS/BA

Ref.: Edital de Concorrência n.º 08/2022 – Solicitação de Esclarecimentos
Prezados(as) Senhores(as),
Hydrobrasil Saneamento Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n.15.357.495/0001-88, com sede na Avenida Nereu Ramos,234 – CEP.88.745.000 – Capivari de Baixo/SC, neste ato
representada por seu Administrador Sr. Gilberto Santos, portador do CPF/MF nº.476.601.639-49, com a intenção de
participar do processo licitatório Concorrência n.08/2022 (“Licitação”) e de obter a certeza acerca de questões
necessárias à elaboração de sua proposta comercial e também à sua própria participação no certame, com fundamento
no item 13 do Edital, vem, apresentar a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa ao Edital na forma abaixo:
Segundo consta do item 37.1 do Edital de Concorrência n. 08/2022 (“Edital”), a qualificação técnica dos
licitantes (capacidade técnica operacional) a ser aferida na fase de habilitação, consiste na demonstração de
experiência anterior (i) na operação e manutenção de sistemas de abastecimento água, sistemas de esgotamento
sanitário e na gestão comercial, bem como (ii) na captação de recursos financeiros.
Em relação a essa última exigência (captação de recursos financeiros), assim consta do item 37.1 do Edital:
37.1 Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou contrato de financiamento que comprove que
a LICITANTE ou sua afiliada tenha captado recursos na forma de dívida no montante mínimo de R$ 80.000.000,00
(oitenta milhões de reais), para cumprimento das obrigações financeiras assumidas para desenvolvimento de ativos.
No item 42.1 consta a forma de comprovação do requisito previsto no item 37.1, nos seguintes termos:
42.1. Será aceita a apresentação de cópia autenticada dos contratos ou instrumentos jurídicos que comprovem a
captação dos recursos.
Considerando o objetivo da exigência, que é de aferir se o licitante possui experiência anterior em viabilizar
recursos para a execução de empreendimentos de infraestrutura, e diante da ausência de vedação expressa,
entendemos que o atendimento do requisito poderá se dar mediante a comprovação de obtenção de financiamento
junto a instituições de fomento (Caixa, BNDES, etc.) ou ainda, pela obtenção de recursos mediante a emissão de títulos
privados (debêntures, por exemplo). Da mesma forma, entendemos que o requisito de habilitação em questão poderá
se demonstrado por meio da comprovação de que o licitante realizou investimentos com recursos próprios na execução
de empreendimentos de infraestrutura.
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Em razão disso, solicitamos esclarecimentos na forma abaixo:
i. A comprovação do item 37.1 do Edital poderá se dar mediante a demonstração de que o licitante, para utilização em
empreendimentos de infraestrutura, captou recursos por meio de títulos privados, como por exemplo, debêntures?
RESPÓSTA: Sim, está correto o entendimento.
ii. A comprovação do item 37.1 do Edital poderá se dar mediante a demonstração de que o licitante realizou
investimentos em empreendimentos de infraestrutura com recursos próprios?
RESPÓSTA: Não, não está correto o entendimento, pois, conforme consta do item 42, é exigida a demonstração de
captação de recursos de “financiamentos”, ou seja, capitais de terceiros, estando, a Administração, obrigada a cumprir
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

PEDIDO 02
De: Dayane <dayane@seeo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de outubro de 2022 15:52
Para: COPEL Comissão Permanente de Licitação <copel@eunapolis.ba.gov.br>
Assunto: CONCESSÃO N° 08/2022

Prezados,
A SEEO Engenharia e Consultoria, com sede na Avenida Fernandes Lima, 8, Farol – Edifício
Centenário Office, Sala 208, Maceió/AL – CEP 57050-000, inscrita no CNPJ sob o nº 39.360.633/000146, por meio do seu representante, D’Angellis Tarcisio da Silva Oliveira, vêm, respeitosamente, solicitar
mais informações sobre o edital de CONCESSÃO N° 08/2022. Desse modo, segue abaixo as
observações:
Nos arquivos que estão disponíveis no site da prefeitura do município não foi possível identificar o
arquivo sobre o Estudo de Engenharia elaborado pela empresa que realizou o Estudo de Viabilidade
Financeira, apenas foi identificado o Plano Municipal.
Como podemos adquirir esses arquivos? Pode nos enviar via e-mail?
RESPÓSTA: Em atenção ao princípio da publicidade, os estudos foram integralmente divulgados

simultaneamente à publicação do edital e podem ser obtidos gratuitamente e sem necessidade de
qualquer formalidade adicional em:
https://www.eunapolis.ba.gov.br/Handler.ashx?f=f&query=4f19d149-bec9-46f8-b5892d2c2e88694a.xlsx&name=MODELO_ECONOMICO_FINANCEIRO_PMI_SAA_SES_EUN%C3%81P
OLIS_BA_IX-A.xlsx e https://www.eunapolis.ba.gov.br/Handler.ashx?f=f&query=a9deee4a-bfd3-4dcfa3b18d602623ebcf.xlsx&name=OR%C3%87AMENTOS_E_RECEITAS_PMI_SAA_SES_EUN%C3%81PO
LIS_BA_IX-B.xlsx
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PEDIDO 03
À
Prefeitura Municipal de Eunápolis - BA
Att: Comissão Especial de Licitação
Excelentíssimo Senhor Presidente,
A SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES S.A., pessoa jurídica, com sede à
Avenida Álvares Cabral 1.777, 17° andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 21.053.459/0001-23, por intermédio do seu
Representante
Legal
Eng°
Eduardo
Luiz
Magalhães
Guatimosim,
email concessoes@socienge.com.br, vem apresentar a seguir a sua Solicitação de
Esclarecimentos 01 ao Edital da Concorrência Pública nº 08/2022 – Processo nº
329/2022.
Questionamento 01:
No Edital, nas DEFINIÇÕES, têm-se:
“
DATA BASE DA PROPOSTA: data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL da
LICITANTE VENCEDORA, que será utilizada como marco inicial para contagem dos
prazos a serem aplicados para fins de REAJUSTE e REVISÃO das TARIFAS, nos
termos deste EDITAL e seus Anexos.
...
REAJUSTE: é a correção automática e periódica dos valores das TARIFAS, que
ocorrerá observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, com vistas a preservar
seu valor econômico em face da inflação ou deflação dos preços, contados da DATABASE DA PROPOSTA, de acordo com os critérios estabelecidos neste EDITAL e no
CONTRATO. “

Já no Anexo I – Minuta do Contrato, Cláusula Decima Quinta, têm-se:
“
15.1. Os valores das TARIFAS e dos valores relativos aos SERVIÇOS
COMPLEMENTARES serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da DATA
BASE DA PROPOSTA, em conformidade com a fórmula paramétrica prevista no
CONTRATO
(...)
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IMOo: é o índice “INCC / Mão de Obra – índice de mão de obra do INCC – Mão de Obra
(160906) – publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente, quando do
cálculo do primeiro reajuste contratual, ao mês da data base da vigência da tarifa
utilizada como referência no edital, e correspondente, quando do cálculo dos
posteriores reajustes, ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da
TARIFA em vigor.;
“
Por fim, no Anexo II – Estrutura Tarifária, têm-se:
“
5. VIGÊNCIA: Vigência a partir de 12 de junho de 2019
”.
Estamos entendendo que o primeiro REAJUSTE será realizado 12 meses após a data de
apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, e compreenderá o período compreendido
entre a vigência da tabela de tarifas (junho/2019) e a data efetiva do REAJUSTE.

Nosso entendimento está correto?
Não está correto o entendimento. De acordo com o item 15.1 da Minuta do
Contrato, o reajuste será aplicado a partir da data de apresentação da proposta.
RESPÓSTA:

Questionamento 02:
Na Lei Federal n° 14.026/20, têm-se:
“
Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento
de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da
manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.
“
Estamos entendendo que a cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário pela futura
CONCESSIONÁRIA será realizada conforme definido na Lei supracitada. Nosso
entendimento está correto?
Sim, vide indicação dos valores constante do item “2. Esgotamento Sanitário”
do Anexo II-A.
RESPÓSTA:

Questionamento 03:
Conforme disponível no Anexo II – Estrutura Tarifária, têm-se:
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Estamos entendendo que o percentual a ser aplicado para cálculo da tarifa referente ao
esgotamento sanitário diz respeito somente ao tratamento, estando a referida cobrança
condicionada à existência de coleta e tratamento por parte da futura
CONCESSIONÁRIA. Nosso entendimento está correto?
Não está correto o entendimento, vide item 9.1 da Minuta do Contrato para a
regra de início da cobrança da tarifa.
RESPÓSTA:

PEDIDO 04

À Presidência da Comissão Especial de Licitação - Copel
Ref.: Edital de Concorrência Pública Nº 08/2022
Processo Nº 329/2022
A SEEO Engenharia e Consultoria, com sede na Avenida Fernandes Lima, 8, Farol – Edifício
Centenário Office, Sala 208, Maceió/AL – CEP 57050-000, inscrita no CNPJ sob o nº
39.360.633/0001-46, por meio dos seus representantes abaixo-assinados, vêm, respeitosamente,
apresentar esta SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS, referente ao Edital de Concorrência
Pública Nº 08/2022.
Dos questionamentos:
1. Valor base de indenização
O
item
64
da
seção
III
do
edital
traz
a
seguinte
redação:
“Todas as LICITANTES deverão considerar, em suas propostas, o dever de pagamento do VALOR
BASE
DE
INDENIZAÇÃO
no
montante
de
R$
43.864.078,79[...]”
A cláusula 46, subitem 46.6, da minuta do contrato trata dos direitos remanescentes e dispõe que:
“Qualquer valor depositado na CONTA GARANTIA apenas poderá ser utilizado para pagamento à
EMBASA, por conta de bens afetos referentes aos serviços de abastecimento de água ou
esgotamento sanitário transferidos ao PODER CONCEDENTE pela EMBASA e cujos ativos
correspondentes não tenham sido ainda amortizados, após firmado um acordo legalmente válido
entre o PODER CONCEDENTE e a EMBASA ou após o trânsito em julgado de medida judicial
específica determinando ao MUNICÍPIO o pagamento de indenização à EMBASA.”
a) Deste modo, entende-se que, para a proposta, o valor base de indenização está fixado no edital,
devendo este ser utilizado exclusivamente para indenizar a atual operadora (EMBASA) quano aos
bens afetos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que venham a ser
transferidos ao poder concedente por esta e cujos ativos não tenham sido amortizados. Está correto o
entendimento?
RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento.
O item 108.1 da seção IV do edital dispõe que:
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“O VALOR BASE DE INDENIZAÇÃO no montante de R$ 43.864.078, referenciado à database de novembro de 2021, provisoriamente considerada devida ao prestador atual[...]”
b) Entende-se que o valor da indenização poderá ser diferente do valor base da indenização
apresentada no edital. Visto que o montante a ser depositado na CONTA GARANTIA só
poderá ser utilizado para indenizar a EMBASA, é correto o entendimento que os valores não
utilizados serão devolvidos à concessionária?
RESPOSTA: Não está correto o entendimento. De acordo com o item 46.6.1 da Minuta do
Contrato, caso o valor base seja inferior ao provisoriamente determinado, o saldo
remanescente será levantado pelo Poder Concedente à título de outorga.
c) Caso os custos indenizatórios ultrapassem o valor provisoriamente considerado, quem será
o responsável pelo débito?
RESPOSTA: A definição da responsabilidade em questão está no item 46.6.2 da Minuta do
Contrato.
2. Reajuste Tarifário
A minuta do contrato em sua cláusula 15ª, subitem 15.1., traz o seguinte trecho:
“Os valores das TARIFAS e dos valores relativos aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES
serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da DATA BASE DA PROPOSTA, em
conformidade
com
a
fórmula
paramétrica
prevista
no
CONTRATO.”
A minuta do contrato define a DATA BASE DA PROPOSTA como:
“data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE VENCEDORA, que
será utilizada como marco inicial para contagem dos prazos a serem aplicados para fins de
REAJUSTE
e
REVISÃO
das
TARIFAS,
nos
termos
deste
CONTRATO.”
Contudo o Anexo II-A apresenta a estrutura tarifaria com vigência a partir de 12 de junho
de 2019. Ocorre que a inflação acumulada entre o início da vigência da tarifa e o presente mês
é
de
22,18%.
Neste
contexto,
tem-se
o
seguinte
entendimento:
a) Entende-se que as tarifas constantes no Anexo II-A deverão ser corrigidas conforme a
inflação e posteriormente será utilizada como marco para futuros reajustes a data de
apresentação da proposta comercial da licitante vencedora, sendo reajustado a cada 12 (doze)
meses contados da DATA BASE DA PROPOSTA. Está correto o entendimento?
RESPOSTA: Não está correto o entendimento. De acordo com o item 15.1 da Minuta do
Contrato, o reajuste será aplicado a partir da data de apresentação da proposta.
3. Julgamento da proposta técnica
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O ANEXO III - Informações para elaboração da Proposta Técnica também apresenta
informações acerca dos critérios de pontuação dos tópicos a serem abordados.
Quanto mais relevante for a apresentação do conteúdo de cada tópico (conforme critérios de
nota estabelecidos no referido anexo), melhor será o desempenho da LICITANTE. Sabe-se,
no entanto, que as estruturas operacionais e comerciais do sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário pertencem à atual prestadora de serviços (EMBASA). Esta, por sua vez,
prefere por não permitir o livre acesso às estruturas físicas e dados comerciais referentes aos
serviços. Não sendo possível tomar outras ações legais que garantam maior riqueza de
detalhes da proposta técnica, restando somente a colaboração da prefeitura municipal para
com preposto da LICITANTE, bem como o acesso aos dados públicos e oficiais (planos
municipais,
termo
de
referência
e
outros
sistemas
públicos
de informações), entende-se que não poderá ser atribuído nota superior para licitantes que
obtiveram informações privilegiadas. Está correto o entendimento?
RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento.
Eunápolis –BA, 31 de outubro de 2022.

José Gonçalves de Oliveira - Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos;
Edson Carlos Pereira – Gestor do SAAE;

Rômulo de Carvalho Cavalcanti - Chefe de Relações do SAAE;

Antonio Pitanga Nogueira Neto – Procurador Jurídico Municipal.
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RETIFICAÇÃO DO LOCAL DE ABERTURA DO CERTAME
ONDE SE LÊ:
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022.

O Município de Eunápolis, através da
Comissão Especial de Licitação (Decreto 10881-A/2022), torna público, a quem possa interessar, a abertura de processo licitatório referente à Concorrência
Pública Nº. 008/2022, cujo a abertura ocorrerá às 09:00h do dia 21 de novembro de 2022, a realizar-se no endereço, Rua Arquimedes Martins, nº 30, Centauro,
CEP nº 45.821.900. Tem como Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – BA, CONFORME EDITAL. As divulgações dos outros atos
poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail:
copel@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia,
em 30 de setembro de 2022. José Gonçalves de Oliveira – Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.

LEIAM-SE:
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022.

O Município de Eunápolis, através da
Comissão Especial de Licitação (Decreto 10881-A/2022), torna público, a quem possa interessar, a abertura de processo licitatório referente à Concorrência
Pública Nº. 008/2022, cujo a abertura ocorrerá às 09:00h do dia 21 de novembro de 2022, a realizar-se no endereço, RUA DO CEASA, nº 30, Centauro, CEP
nº 45.821.900. Tem como Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – BA, CONFORME EDITAL. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas
no Diário Oficial do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail:
copel@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na RUA DO CEASA, nº 30, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, em 30
de setembro de 2022. José Gonçalves de Oliveira – Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.
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