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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: TERRACOM CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

DECISÃO  

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL 

1. Da admissibilidade da Impugnação 

Trata-se de impugnação ao edital, apresentada no prazo do Art. 
41, § 2° da Lei 8666/93 questionando, em apertada síntese, que em decorrência da decisão 
proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mairinque, a Prefeitura Municipal de 
Mairinque deveria de retificar o edital da Concorrência n° 003/2019, para incluir a 
obrigatoriedade "(...) do novo licitante arcar com eventual pagamento solidário conforme termo de 
contrato assinado com a concessionária requerente, com desembolso mensal de 20% dos valores 
recebidos até a quitação de eventual débito anterior, bem como, a obrigatoriedade de terminar a 
estação de tratamento de água e esgoto que está em fase final de obras". 

Preliminarmente, verifica-se a tempestividade da impugnação, pois 
apresentada no dia 31/01/2020, conforme prevê o Art. 41, § 2° da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

2. Das razões da impugnante 

Alega a impugnante que a Administração Pública está adstrita aos 
termos do edital, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório e legalidade, 
deve sustentar a determinação para que as licitantes não arquem e não considerem em suas 
propostas comerciais eventuais valores pagos a título de indenização à SANEAQUA 
MAIRINQUE S/A, conforme prevê item 102 do Edital. 

Ocorre que, em 21/01/2020, foi proferida decisão no bojo do 
processo n° 1000089-67.2020.8.26.0337, que determina a retificação do edital para constar 

a "obrigatoriedade do novo licitante em arcar com eventual pagamento solidário conforme termo de 
contrato assinado com a concessionária requerente, com desembolso mensal de 20% dos valores 
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recebidos até a quitação de eventual débito anterior, bem como, a obrigatoriedade de terminar a 
estação de tratamento de água e esgoto que está em fase final de obras." . 

Desta feita, a impugnante requer da Comissão Permanente de 
Licitação uma resposta impositiva acerca da alternativa entre manter os termos do edital e 
cumprir a determinação judicial. 

3. Da análise do mérito 

De fato, a determinação contida no item 102 do Edital da 
Concorrência 003/2019, que estipula às eventuais licitantes a não considerarem em suas 
propostas comerciais eventuais valores devidos à SANEAQUA MAIRINQUE S/A à título 
de ressarcimento de investimentos foi fruto de Ação Cautelar Preparatória à Instauração de 
Procedimento Arbitral n° 1000089-67.2020.8.26.0337, sendo proferida em seu bojo decisão 
que determina a retificação do edital a fim de fazer constar que porcentagem específica dos 
rendimentos obtidos seja redirecionada ao pagamento da atual concessionária. 

A este respeito, temos a informar que a Procuradoria Jurídica do 
Município de Mairinque tomou as providências cabíveis para reverter tal entendimento, 
cujo julgamento do recurso proposto está sendo aguardado pela Administração até a data 
anterior à abertura dos envelopes. 

4. 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. 

Mairinque, 03 de fevereiro de 2020. 

11,1  

Denise Milchert Lambiazzi 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Pela fundamentação jurídica, dé acordo. 

\ Maria Eduard -cite Amaral 
PrC\curadora Ju dica do Município 

OAB/ P 178.633 
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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: 

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. 

/ \ 
/---\ 

Mairinque, 03 de fevereiro de 2020. \ 	 1 
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