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Concorrência Pública n° 003/2019 

Referência: Edital da Concorrência Pública n° 003/2019 

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

Impugnante: RIOVIVO AMBIENTAL LTDA. 

DECISÃO  

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL 

1. Da admissibilidade da Impugnação 

Trata-se de impugnação ao edital, apresentada no dia 31/01/2020, 
às 16:36, em apertada síntese, que existem pontos do edital supostamente eivados de vício, 
o que ensejaria sua correção por parte do Poder Público Municipal e a suspensão da sessão 
para recebimento dos envelopes. 

Preliminarmente, verifica-se a tempestividade da impugnação, pois 
apresentada no prazo estabelecido no artigo 41, §2° da Lei Federal n° 8.666/93. 

2. Do mérito da Impugnação 

Entende a impugnante que quatro pontos conduziriam à 
suspensão do certame e retificação do edital. Por orientação doutrinária', é imprescindível 
haver manifestação específica desta Administração acerca das questões suscitadas pela 
impugnante, ainda que de maneira superficial, a fim de elidir quaisquer dúvidas da 
escorreita aplicação da lei e regularidade das disposições contidas no instrumento 
convocatório da Concorrência n° 003/2019. 

Primeiramente, sustenta a impugnante que não há respaldo 
jurídico para que o Poder Público Municipal impusesse limitação ao número de 
participantes de cada consórcio. Para tanto, colaciona jurisprudência emanada pelo 
Tribunal de Contas da União. Ocorre que o Município só é fiscalizado pelo TCU quando a 
licitação ou gasto público envolve transferência ou utilização de verbas federais, não sendo 
tal competência verificada no caso em comento. 

Assim, ao presente certame paira a égide da fiscalização e 
entendimento jurisprudencial emanado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o 
qual por diversas vezes opinou pela possibilidade e discricionariedade da Administração 

1 
"O vício de ilegalidade não pode ser superado apenas porque o particular deixou de aponta-lo antes de ser derrotado. (...) A 

Administração tem o dever de pronunciá-la, até mesmo de oficio, tão logo tenha conhecimento de sua existência" JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações. 13' ed. São Paulo: Dialética, 2009. fls. 547; 
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Municipal em estipular ou limitar o quantitativo de empresas aptas a integrar o consórcio e 
concorrer na licitação2. 

Da mesma forma, entende a Colenda Corte de Contas Paulista 
que há possibilidade em realizar licitação para concessão dos serviços de fornecimento de 
água e tratamento esgoto mediante a adoção do tipo "técnica e preço', o que contraria a 
irresignação da impugnante neste quesito. 

Igualmente descabida a manifestação acerca da suposta "irregular 
atribuição de pesos às propostas técnica e comercial", tendo em vista residir apenas no 
entendimento que a "preponderância da nota técnica sem evidenciação dos benefícios de tal critério 
para competitividade do certame" ante a "inexistência de estudos demonstrando a necessidade em se 
privilegiar a proposta técnica", haja a vista esta Prefeitura ter perpetrado o certame após a 
realização de estudos conduzidos por consórcio de empresas cuja expertise produziu não 	"IN 
menos que 500 laudas de investigação jurídica, operacional, financeira e técnica acerca do 
tema, os quais evidenciaram ser o serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto 
altamente dependente do cumprimento de normativas técnicas e profissionais 
interdisciplinares a fim de executá-lo a contento e com segurança à população. 

Além do que, tais estudos foram amplamente divulgados pela 
Administração, o que denota o compromisso e reforço ao peso que a proposta técnica 
detém, conforme imagem abaixo: 

Quanto ao contrato de financiamento entre a Saneaqua Mairinque 
S/A e a Caixa Econômica Federal ter sido colacionado pela metade no edital, a própria 
Lei de Licitações elege o processo fisico do certame como o meio oficial de obtenção das 
informações a ele relacionadas, bem como o edital estipulou que a publicação no site da 
Prefeitura Municipal de Mairinque era meio alternativo' e facilitador do conteúdo, não 
vinculando as licitantes ao conhecimento de todas as obrigações apenas e exclusivamente 

2  TC-000281.989.12-9, TC-3435.989.13-2 e TC-008264.989.16-1; 
3  TC-013841/026/06 e TC-1942/010/10; 
4  Art. 3', §3° c/c 21, §1° da Lei Federal ri° 8.666/93; 

Item 12 do Edital da Concorrência n° 003/2019 
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por seu meio, sendo o inteiro teor do contrato constante dos autos e facilmente obtido pelas 
licitantes que se propusessem em realizar a visita técnica obrigatória. 

Ora, no intuito de atender ao princípio da publicidade e tendo 
conhecimento que o teor do edital se tornou deveras extenso, retirou do corpo de edital os 
maiores anexos e os disponibilizou as eventuais licitantes em arquivos separados, inclusive 
a tabela de fluxo de caixa, que no edital saiu quase ilegível, conforme se observa abaixo: 

e 

Portanto, resta evidente a má-fé da impugnante, no intuito de 
embaraçar o andamento da licitação. Por fim, quanto aos erros materiais, restou clara a 
compreensão do seu teor, residindo estes no campo dos meros lapsos formais, incapazes de 
eivar em vício a presente licitação. 

1. Decisão 

Feitas essas considerações, REJEITO a presente impugnação ao 
edital da Concorrência n° 003/2019, opinando pelo prosseguimento do certame e 
realização da sessão pública na data e nos termos estipulados anteriormente. 

	 ) 4 I •i-ez 	

ix:( 17 	1141\41, 	03 de fevereiro de 2020. ) 	/ 

Denise Milchert Lambiazziti, 
Presidente daornissão Permanente de Licitações 

Pela fundamentação jurídica, de .cordo. 

Í 	 _ --- 
Maria Edua a Leite Amaral 

Prokradora Jur dica do Município 
OAB/SP 178.633 
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