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PARECER 

Esta secretaria analisou os documentos encaminhados pelo setor de licitação a fim de 

verificar o atendimento dos mesmos aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência para 

contratação de consultoria de análise técnica da Concorrência Pública 01/2019 de Concessão dos 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Dispensa do pedido n° 0268/2020, 

empenho 0653/2020). O setor de licitação encaminhou o Relatório Final, Planilhas com os cálculos 

das notas, ART do responsável técnico e oficio encaminhando os documentos da contratada FIPE.  

O método de análise foi realizado através da verificação do atendimento ao Termo de 

Referência em anexo. Salienta-se que por parte desta secretaria não foi analisado as Propostas 

Técnicas e Comerciais para a Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário e de Serviços Complementares apresentadas na Concorrência Pública n° 

001/2019, foi somente verificado se a contratada atendeu todos os quesitos do termo supracitado. 

De acordo com o Termo de Referência, item 2 – Descrição dos serviços, verificou-se que:  

a) A FIPE atendeu a este subitem, onde analisou e pontuou tecnicamente de acordo com o 

Edital, mais precisamente com o Anexo V.  

 

• Foi analisado o Relatório Final e as planilhas em excel, onde verificou-se 

divergências, dessa forma aos dias 06 de outubro de 2021 foi enviado a FIPE, via e-

mail solicitando esclarecimentos quanto a divergência de informações prestadas. Aos 

dias 07 de outubro de 2021 a instituição FIPE encaminhou via e-mail os documentos 

corrigidos e mencionou que também estava encaminhando-os em via física pelo 

correio. 
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b) A empresa contratada atendeu a este subitem, onde avaliou e emitiu parecer técnico das 

notas, entregando os documentos em arquivo excel com planilhas contendo as informações, 

notas e justificativas bem embasadas e detalhadas. 

Critério 
Quesito 

Avaliação 
Critério 
Quesito 

Nova 
Avaliação 
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justificativa 

Aborda 
Quesito 

Clareza      
Coerência       

Consistência       

Objetividade       

                  Figura 1 – Base de critérios utilizada para análise. 

Diante do exposto, esta secretaria entende que a contratada cumpriu com o que foi solicitado 

no termo de referência e nos demais documentos, também solucionou em tempo hábil a 

divergência das planilhas e do relatório final conforme notificação via e-mail e encaminhou a 

correção para a Prefeitura Municipal de Potim, conforme visto na Figura 5. 

Potim, 14 de outubro de 2021 
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