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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 a resposta ao
pedido de esclarecimento ao Edital, promovido pela empresa ABSAN ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA, na forma a seguir delineada:

Dos esclarecimentos solicitados.

01.Atestado de captação de recursos.
Consoante o item 38 do edital, “Para a comprovação da experiência prevista nos itens 37.1 e
37.2, será admitida a apresentação de atestados emitidos em nome de empresa controlada,
controladora, coligada e/ou empresas sob controle comum das LICITANTE, direta ou
indiretamente, caso em que somente serão considerados os quantitativos proporcionais ao
percentual de participação da LICITANTE, ou de sua afiliada, nas sociedades ou consórcios
responsáveis pelo empreendimento objeto da atestação”. A entidade gestora de Fundo de
Investimento enquadra-se no conceito de controladora, de modo a permitir a apresentação de
atestado emitido em favor de uma empresa sob seu controle por outra empresa sob seu
controle (coligada), que participará da licitação, isoladamente ou em consórcio. Está correto
este entendimento?
R: O entendimento está incorreto, pois, nos termos da Resolução CVM n. 555, o gestor é
um terceiro prestador de serviços que administra recursos dos titulares das cotas do
fundo, o que não caracteriza controle de acordo com a legislação em vigor.
Consoante o item 42 do edital, “Os atestados de comprovação da experiência exigida no
subitem 37.1 deverão ser fornecidos pelas instituições de direito público ou privado que
tenham concedido os financiamentos, informando o montante de recursos captado e o
empreendimento para o qual os recursos tenham sido direcionados”. Considerando que será
aceita a comprovação de captação recursos por meio de emissão de debêntures, o atestado
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poderá ser emitido pela entidade que figurou como agente fiduciário na operação,
representando a comunhão de debenturistas, enquadrando-se no conceito de instituição que
tenha concedido o financiamento. Está correto este entendimento?
R: Sim, está correto.
02.Critério de julgamento das propostas.
Consoante o item 80 do edital, “o julgamento final das PROPOSTAS será efetuado mediante
cálculo da pontuação final, considerando as notas da PROPOSTA COMERCIAL e da
PROPOSTA TÉCNICA, que terão, respectivamente, pesos 30% (trinta por cento) e 70%
(setenta por cento) conforme a seguinte fórmula: NF = [30% (NC) + 70% (NT)]”. Há uma
evidente desproporcionalidade entre os percentuais das notas, desfavorecendo o critério
comercial, que é essencial para assegurar o cumprimento de metas e obrigações e, também, a
modicidade das tarifas, e supervalorizando a proposta técnica, que será avaliada com certo
nível de subjetividade, mediante a atribuição de pontuação para os quesitos do Anexo III,
cujos critérios não são estritamente objetivos. A proporção das notas das propostas comercial
e técnica será revista?
R: Não, pois a proporção das notas está correta e reflete a prática usual do mercado de
concessões nos casos de utilização do critério técnica e preço, tendo sido adotadas, por
exemplo, em Erechim/RS, Xique-Xique/BA e Brodowski/SP. Além disso, os critérios são
objetivos e estão ostensivamente descritos no Anexo III – Informações para elaboração
da proposta técnica.
03.Direitos Remanescentes da EMBASA.
A cláusula 45 do Anexo I (Minuta do Contrato de Concessão) trata dos direitos remanescentes
da EMBASA, oriundos do Contrato de Programa vencido em 11 de dezembro de 2016. Com
a finalidade de avaliação do VALOR BASE DE INDENIZAÇÃO, que impacta diretamente
na decisão pela participação na concorrência e na elaboração da proposta e tendo em vista a
ausência de informações detalhadas no Anexo XI (Ofícios trocados entre PODER
CONCEDENTE e EMBASA), solicita-se: (1) o detalhamento da indenização dos ativos não
amortizados e (2) a lista de ativos que EMBASA teria levantado, com dados de todos os
equipamentos.
R: O edital e seus anexos contêm todas as informações necessárias para elaboração das
propostas. Nos termos da cláusula 46 da minuta do contrato de concessão e do Anexo IV
– Informações para elaboração das Propostas Comerciais, o valor base de indenização
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deve ser considerado por todos os licitantes, sendo que, se o valor efetivo for inferior, a
diferença será revertida à título de outorga ao Poder Concedente e, se for superior, a
diferença será paga nos termos do item 46.6.2 da minuta do contrato.
04.Informações para elaboração da Proposta Comercial.
Conforme item 22 do edital, o “O Fator K é um multiplicador a ser aplicado linearmente pelas
LICITANTES, sobre as Tabelas Tarifárias Referenciais constante da Estrutura Tarifária
contida no ANEXO II do EDITAL. E, conforme o Anexo IV (Informações para Elaboração
da Proposta Comercial), o FATOR K (FK) será aplicado “sobre os valores das tarifas de água
e esgoto constantes do ANEXO II do EDITAL”. O Anexo II divide-se entre dois arquivos,
sendo um para a Estrutura Tarifária (A) e outro para a TABELA PARA SERVIÇOS
COMPLEMENTARES (B). Dada a aparente imprecisão dessas regras e em atenção aos
princípios da isonomia e do julgamento objetivo, questiona-se: o desconto ou FATOR K
incidirá apenas sobre a Estrutura Tarifária (Anexo II - A) ou também deverá incidir sobre a
tabela de serviços complementares (Anexo II – B)?
R: Embora não haja imprecisão ou ambiguidade, para que a interessada não alegue
posteriormente desconhecimento, o fator K deve ser aplicado sobre todos os valores
existentes no Anexo II.
05.Incorporação de localidades.
Consoante o item 2 do Anexo V (Termo de Referência), “Durante a execução do Contrato de
Concessão, outras localidades poderão ser incorporadas ao objeto da concessão, de comum
acordo entre Poder Concedente e Concessionária”. No mesmo sentido, a cláusula 21.3.1. do
Anexo I (Minuta de Contrato) prevê a “celebração de competente termo aditivo”. Nessa
hipótese, entende-se que incorporação não será unilateral e a celebração do termo aditivo
pressupõe a anuência da Concessionária em relação às localidades incorporadas e em relação
à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Está correto este
entendimento?
R: Sim, desde que nos termos do item 2 do Anexo V e nos termos do item 21.3.1 do
Anexo I.
06.Capacidade das ETE’s.
O item 5.3 do Anexo V (Termo de Referência, pág. 51 a 63) trata do sistema existente e
informa a existência de Estações de Tratamento de Esgoto. Qual é a capacidade de cada uma
das ETE’s?
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R: Toda a documentação necessária para elaboração das propostas está disponível
gratuitamente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura. O edital pode ser acessado, na
íntegra, no link: https://www.eunapolis.ba.gov.br/Site/Licitacao/64098?localConsulta=2.
Vide,

em

especial,

os

documentos

existentes

nos

links:

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Handler.ashx?f=f&query=4f19d149-bec9-46f8-b5892d2c2e88694a.xlsx&name=MODELO_ECONOMICO_FINANCEIRO_PMI_SAA_SES_EU
N%C3%81POLIS_BA_IX-A.xlsx

e

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Handler.ashx?f=f&query=a9deee4a-bfd3-4dcf-a3b18d602623ebcf.xlsx&name=OR%C3%87AMENTOS_E_RECEITAS_PMI_SAA_SES_E
UN%C3%81POLIS_BA_IX-B.xlsx.
07.Documento do PMI.
O item 6 do Anexo V (Termo de Referência) apresenta a projeção populacional e cita, na nota
de rodapé 5, que “Os estudos elaborados na PMI consideraram inicialmente o horizonte de
2050”. Solicita-se, portanto, a disponibilização da íntegra do documento aprovado no PMI. O
documento será disponibilizado?
R: Toda a documentação necessária para elaboração das propostas está disponível
gratuitamente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura. O edital pode ser acessado, na
íntegra, no link: https://www.eunapolis.ba.gov.br/Site/Licitacao/64098?localConsulta=2.
Vide,

em

especial,

os

documentos

existentes

nos

links:

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Handler.ashx?f=f&query=4f19d149-bec9-46f8-b5892d2c2e88694a.xlsx&name=MODELO_ECONOMICO_FINANCEIRO_PMI_SAA_SES_EU
N%C3%81POLIS_BA_IX-A.xlsx

e

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Handler.ashx?f=f&query=a9deee4a-bfd3-4dcf-a3b18d602623ebcf.xlsx&name=OR%C3%87AMENTOS_E_RECEITAS_PMI_SAA_SES_EUN
%C3%81POLIS_BA_IX-B.xlsx.
8.Intervenções no esgotamento sanitário.
O item 7.2.3 do Anexo V (Termo de Referência) apresenta o quadro resumo de intervenções
no esgotamento sanitário, de caráter “meramente referencial”, para cumprimento das metas
previstas “no item 7.2.1”. As metas do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO são as
do item 7.2.1. Está correto este entendimento? O mesmo item cita que as localidades Roça do
Povo, Gabiarra, Mundo Novo e Ponto do Maneca serão atendidas por sistemas individuais do
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tipo fossa séptica, sem a utilização de redes coletoras. Solicita-se, também, esclarecimento
com relação a um limitador na construção de fossas nestas localidades.
R: A definição da solução técnica para cumprimento dos níveis de serviço exigido é de
responsabilidade de cada licitante. Toda a documentação necessária para elaboração
das propostas está disponível gratuitamente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura. O
edital

pode

ser

acessado,

na

íntegra,

no

link:

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Site/Licitacao/64098?localConsulta=2.
09.Instalação de fossa séptica.
Consoante o item 7.2.3 do Anexo V (Termo de Referência), “Nas edificações não servidas por
rede de esgoto, enquanto a rede não for instalada e/ou não possuirviabilidade
técnica/econômica para construção, será obrigatória a instalação de fossa séptica. Se a
responsabilidade for da Concessionária, tendo em vista a necessidade de constar no plano
operacional e de negócio, podemos considerar a quantidade apresentada no item 7.2.3 do
Anexo V (Termo de Referência).
R: A definição da solução técnica para cumprimento dos níveis de serviço exigido é de
responsabilidade de cada licitante. Toda a documentação necessária para elaboração
das propostas está disponível gratuitamente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura. O
edital

pode

ser

acessado,

na

íntegra,

no

link:

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Site/Licitacao/64098?localConsulta=2.
10.Risco de impedimento de cobrança de tarifa de fossas sépticas
O Anexo X (Matriz de Riscos) atribui o risco “Impedimento de cobrança de tarifa de fossas
sépticas nos locais não atendidos por redes” à Prefeitura. A cobrança da tarifa de esgoto de
edificações que utilizam fossas é devida na área de abrangência do contrato, mesmo que não
construída pela Concessionária. Está correto este entendimento?
R: A definição da solução técnica para cumprimento dos níveis de serviço exigido é de
responsabilidade de cada licitante. Toda a documentação necessária para elaboração
das propostas está disponível gratuitamente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura. O
edital

pode

ser

acessado,

na

íntegra,

no

link:

https://www.eunapolis.ba.gov.br/Site/Licitacao/64098?localConsulta=2.
11.Matriz de riscos.
Consoante o Anexo X “Com base nos estudos realizados propõe-se, preliminarmente, a
seguinte matriz de repartição de riscos entre o PRIVADO e a PREFEITURA DE
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EUNÁPOLIS”. Considerando que uma proposta preliminar não condiz com os princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica e que uma matriz de riscos
tem natureza de cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes,
deve-se entender que não se trata de uma proposta preliminar, mas de alocação definitiva dos
riscos, a que se vinculará o contrato de concessão. Está correto este entendimento? Caso
contrário, quais seriam as hipóteses de modificação da matriz de riscos?
R: Está correto o entendimento.
Eunápolis –BA, 18 de novembro 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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À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO,

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA
CONCORRÊNCIA Nº 08/2022
PROCESSO Nº 329/2022

CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Requerente: ABSAN ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

ABSAN ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com
sede social na Av. Sete de Setembro, nº 3.574, loja A-2, Centro, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 08.094.555/0001-51, neste ato,
representada por seu sócio-diretor, doravante denominada simplesmente “ABSAN”
vem, respeitosamente, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao edital em
epígrafe, com sustentação no item 15 do edital, pelos fundamentos demonstrados
nesta peça.
Demonstra-se a tempestividade desta manifestação, considerando que a entrega dos
documentos será em 21.11.2022, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de
05 (cinco) dias úteis previsto no item 15 do ato convocatório.
A concorrência tem por objeto a “Seleção da proposta mais vantajosa para a
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, considerados, assim, espécies dos serviços de
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saneamento básico, no Município de Eunápolis-BA, mediante as condições
estipuladas neste EDITAL, e na minuta de Contrato, obedecida a legislação vigente”.
A presente manifestação pretende apontar pontos que merecem ser esclarecidos, a
fim de facilitar a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações
equivocadas, permitindo-se, assim, a avaliação de participação da interessada, bem
como a correta formulação da proposta.
01. Atestado de captação de recursos.

Consoante o item 38 do edital, “Para a comprovação da experiência prevista nos itens
37.1 e 37.2, será admitida a apresentação de atestados emitidos em nome de
empresa controlada, controladora, coligada e/ou empresas sob controle comum das
LICITANTE, direta ou indiretamente, caso em que somente serão considerados os
quantitativos proporcionais ao percentual de participação da LICITANTE, ou de sua
afiliada, nas sociedades ou consórcios responsáveis pelo empreendimento objeto da
atestação”. A entidade gestora de Fundo de Investimento enquadra-se no
conceito de controladora, de modo a permitir a apresentação de atestado
emitido em favor de uma empresa sob seu controle por outra empresa sob seu
controle (coligada), que participará da licitação, isoladamente ou em consórcio.
Está correto este entendimento?
Consoante o item 42 do edital, “Os atestados de comprovação da experiência exigida
no subitem 37.1 deverão ser fornecidos pelas instituições de direito público ou privado
que tenham concedido os financiamentos, informando o montante de recursos
captado e o empreendimento para o qual os recursos tenham sido direcionados”.
Considerando que será aceita a comprovação de captação recursos por meio
de emissão de debêntures, o atestado poderá ser emitido pela entidade que
figurou como agente fiduciário na operação, representando a comunhão de
debenturistas, enquadrando-se no conceito de instituição que tenha concedido
o financiamento. Está correto este entendimento?
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02. Critério de julgamento das propostas.

Consoante o item 80 do edital, “o julgamento final das PROPOSTAS será efetuado
mediante cálculo da pontuação final, considerando as notas da PROPOSTA
COMERCIAL e da PROPOSTA TÉCNICA, que terão, respectivamente, pesos 30%
(trinta por cento) e 70% (setenta por cento) conforme a seguinte fórmula: NF = [30%
(NC) + 70% (NT)]”. Há uma evidente desproporcionalidade entre os percentuais
das notas, desfavorecendo o critério comercial, que é essencial para assegurar
o cumprimento de metas e obrigações e, também, a modicidade das tarifas, e
supervalorizando a proposta técnica, que será avaliada com certo nível de
subjetividade, mediante a atribuição de pontuação para os quesitos do Anexo
III, cujos critérios não são estritamente objetivos. A proporção das notas das
propostas comercial e técnica será revista?
03. Direitos Remanescentes da EMBASA.

A cláusula 45 do Anexo I (Minuta do Contrato de Concessão) trata dos direitos
remanescentes da EMBASA, oriundos do Contrato de Programa vencido em 11 de
dezembro de 2016. Com a finalidade de avaliação do VALOR BASE DE
INDENIZAÇÃO, que impacta diretamente na decisão pela participação na
concorrência e na elaboração da proposta e tendo em vista a ausência de informações
detalhadas no Anexo XI (Ofícios trocados entre PODER CONCEDENTE e EMBASA),
solicita-se: (1) o detalhamento da indenização dos ativos não amortizados e (2)
a lista de ativos que EMBASA teria levantado, com dados de todos os
equipamentos.
04. Informações para elaboração da Proposta Comercial.

Conforme item 22 do edital, o “O Fator K é um multiplicador a ser aplicado linearmente
pelas LICITANTES, sobre as Tabelas Tarifárias Referenciais constante da Estrutura
Tarifária contida no ANEXO II do EDITAL. E, conforme o Anexo IV (Informações
para Elaboração da Proposta Comercial), o FATOR K (FK) será aplicado “sobre os
valores das tarifas de água e esgoto constantes do ANEXO II do EDITAL”. O Anexo
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II divide-se entre dois arquivos, sendo um para a Estrutura Tarifária (A) e outro para a
TABELA PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES (B). Dada a aparente imprecisão
dessas regras e em atenção aos princípios da isonomia e do julgamento
objetivo, questiona-se: o desconto ou FATOR K incidirá apenas sobre a
Estrutura Tarifária (Anexo II - A) ou também deverá incidir sobre a tabela de
serviços complementares (Anexo II – B)?
05. Incorporação de localidades.

Consoante o item 2 do Anexo V (Termo de Referência), “Durante a execução do
Contrato de Concessão, outras localidades poderão ser incorporadas ao objeto da
concessão, de comum acordo entre Poder Concedente e Concessionária”. No mesmo
sentido, a cláusula 21.3.1. do Anexo I (Minuta de Contrato) prevê a “celebração de
competente termo aditivo”. Nessa hipótese, entende-se que incorporação não será
unilateral e a celebração do termo aditivo pressupõe a anuência da
Concessionária em relação às localidades incorporadas e em relação à
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Está correto este
entendimento?
06. Capacidade das ETE’s.

O item 5.3 do Anexo V (Termo de Referência, pág. 51 a 63) trata do sistema existente
e informa a existência de Estações de Tratamento de Esgoto. Qual é a capacidade
de cada uma das ETE’s?
07. Documento do PMI.

O item 6 do Anexo V (Termo de Referência) apresenta a projeção populacional e cita,
na nota de rodapé 5, que “Os estudos elaborados na PMI consideraram inicialmente
o horizonte de 2050”. Solicita-se, portanto, a disponibilização da íntegra do
documento aprovado no PMI. O documento será disponibilizado?
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08. Intervenções no esgotamento sanitário.
O item 7.2.3 do Anexo V (Termo de Referência) apresenta o quadro resumo de
intervenções no esgotamento sanitário, de caráter “meramente referencial”, para
cumprimento das metas previstas “no item 7.2.1”. As metas do SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO são as do item 7.2.1. Está correto este entendimento?
O mesmo item cita que as localidades Roça do Povo, Gabiarra, Mundo Novo e Ponto
do Maneca serão atendidas por sistemas individuais do tipo fossa séptica, sem a
utilização de redes coletoras. Solicita-se, também, esclarecimento com relação a
um limitador na construção de fossas nestas localidades.
09. Instalação de fossa séptica.
Consoante o item 7.2.3 do Anexo V (Termo de Referência), “Nas edificações não
servidas por rede de esgoto, enquanto a rede não for instalada e/ou não possuir
viabilidade técnica/econômica para construção, será obrigatória a instalação de fossa
séptica.
Se a responsabilidade for da Concessionária, tendo em vista a necessidade de
constar no plano operacional e de negócio, podemos considerar a quantidade
apresentada no item 7.2.3 do Anexo V (Termo de Referência) ?
10. Risco de impedimento de cobrança de tarifa de fossas sépticas

O Anexo X (Matriz de Riscos) atribui o risco “Impedimento de cobrança de tarifa de
fossas sépticas nos locais não atendidos por redes” à Prefeitura. A cobrança da tarifa
de esgoto de edificações que utilizam fossas é devida na área de abrangência
do contrato, mesmo que não construída pela Concessionária. Está correto este
entendimento?
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11. Matriz de riscos.
Consoante o Anexo X “Com base nos estudos realizados propõe-se, preliminarmente,
a seguinte matriz de repartição de riscos entre o PRIVADO e a PREFEITURA DE
EUNÁPOLIS”. Considerando que uma proposta preliminar não condiz com os
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica e que
uma matriz de riscos tem natureza de cláusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes, deve-se entender que não se trata de uma
proposta preliminar, mas de alocação definitiva dos riscos, a que se vinculará o
contrato de concessão. Está correto este entendimento?
Caso contrário, quais seriam as hipóteses de modificação da matriz de riscos?
Aguarda-se a resposta a todos os questionamentos acima.
Pelo que PEDE DEFERIMENTO,
Curitiba, 07 de novembro de 2022.
Atenciosamente,

ABSAN ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
CNPJ: 08.094.555/0001-51
Bruno Passos de Abreu
bruno@absan.com.br
(41) 3233-9519 / 9 9934-6115
CPF: 036.051.179-10 / CREA PR 82.798/D
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