
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE

LICITAÇÃO DA CONCORRÉNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE POTIM — SP

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 53/2019

CONCORRÉNCIA Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 210/2019

TERRACOM CONCESSÓES E PARTICIPAÇÓES LTDA.,

vem, a presença de V. SA., em atenção ao recurso administrativo interposto por

CONSÓRCIO ÁGUAS CRISTALINAS DE POTIM, composto por General Water

&& e Água Forte Saneamento Ambiental Ltda., ofertar as presentes

CONTRARRAZÓES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 0 que passa a fazer

com fundamento nos argumentos que doravante seguem:
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I - BREVE SÍNTESE

A recorrida é empresa de engenharia atuante no mercado de

infraestrutura e com larga expertise em processos de concessão de serviços públicos

variados e, especialmente, em concessões de serviços públicos de abastecimento de

água e esgotamento sanitário.

Tomando conhecimento do edital da Concorrência Pública nº

001/2019 a recorrida elaborou e apresentou suas propostas e documentos de

habilitação na data aprazada no edital.

Tanto a recorrida quanto o consórcio recorrente chegaram à

fase de análise de propostas técnicas com análise técnica divulgada em meados de

abril de 2020. Na ocasião à proposta técnica da recorrente foi atribuída a maior nota

técnica após julgamento de recursos adnúnistrativos interpostos pelos interessados.

Ato contínuo, foram impetrados 3 (três) Mandados de

Segurança visando & invalidação do julgamento originário das propostas técnicas

sob argumentação de existência de vício de motivação no julgamento originário.

O Judiciário do Município de Potim concedeu a segurança

perseguida pelas proponentes que impetraram ação mandamental e invalidou o

julgamento técnico havido em abril de 2019, determinando fossem reavaliadas as

propostas técnicas ofertadas.

A D .  Comissão de Licitações do Município de Potim, então, a

fim de dar pleno, integral e inconstete atendimento às ordens judiciais, procedeu à



contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE, Fundaçao de

apoio institucional da Universidade de São Paulo — USP.

Sobreveio então, reforce-se, conforme o determinado em juízo

nos autos dos 3 (três) mandados de segurança impetrados, novo julgamento das

propostas técnicas, realizado com espeque no relatório elaborado pela Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE, sendo em face desta decisão que & ora

recorrente novamente se insurge.

Com todas as vênías, conforme se evidenciará ao longo das

presentes contrarrazões recursais, & recorrente nesta ocasião, para, de forma

ilegítima, buscar se consagrar vencedora da disputa independentemente do

conteúdo (ou da  falta de conteúdo) de sua proposta:

(i) ignora e desvirtua o entendimento e o sentido de decisões judiciais;

(ii) desconsidera informações e análises técnicas aprofundadase elaboradas

pela Fundaçao de inequívoco renome; e

(iii) ignora o verdadeiro conteúdo das propostas técnicas analisadas.

E o descabímento e a ausência de fundamentos do recurso

interposto pelo Consórcio que se passa a detalhar adiante:

II — DO PLENO ATENDIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO

MANDADO DE SEGURANÇA INIPETRADO PELA RECORRENTE

A primeira questão tratada nas razões de recurso foi no

sentido de que teria havido o desatendimento ao quanto determinado nos autos do



MS nº 1000920-72.2020.8.26.0028, impetrado pela recorrente, porquanto do decisum

teria constado determinação para ”inversão” dos conceitos atribuídos aos quesitos

referenciados na impetração.

Ou seja, segundo o alegado, caberia à Comissão, sem qualquer

análise ou reanálise (nem pelo próprio Judiciário), simplesmente atribuir o conceito

positivo aos quesitos por ela referenciados em seu Mandado de Segurança como

hipóteses nos quais a r .  decisão teria sido eivada por Vício de motivação.

O argumento em questão é pueril e não condiz nem com a

natureza da Via judicial adotada pela impetrante, nem com o teor das decisões

judiciais que trataram do julgamento originário das propostas técnicas.

Consoante se verifica de leitura da  petição inicial do Mandado

de Segurança e da própria sentença que concedeu a segurança, o fundamento -

causa de pedir — da ação mandamental foi a existência de Vício de motivação na

atribuição das notas técnicas aos quesitos referenciados pela recorrente.

Foram exatamente na mesma linha, aliás, os Mandados de

Segurança nº 1000915-50.2020.8.26.0028 e 1000924—12.2020.8.26.0028, impetrados

respectivamente por Planex S.A Consultoria de Planejamento e Execução e Aviva

Ambiental S.A..

A fundamentação da própria recorrente na ação foi no sentido

de que o critério de julgamento adotado, pautado no julgamento binário, se

mostrara equivocado, porquanto segundo o edital caberia à Comissão de Licitações

, 7
4 “É



I I I

a aferição, em cada quesito, dos parâmetros ”clareza”, ”objetividade' , coerência”

e ”consistência”.

De fato, o julgamento originário da Comissão de Licitações

não foi realizado mediante análise de cada um dos referidos parâmetros, tendo em

relação a cada um dos quesitos das propostas técnicas apenas sido atribuídos os

conceitos de  satisfatório/insatisfatório.

Destarte, é certo que a proposta técnica da recorrente, assim

como as propostas técnicas de  todas as demais licitantes, até o novo julgamento ora

realizado pela Comissão de Licitações com o apoio da Fundação Instituto de

Pesquisas Econômicas — FIPE, jamais havia sido analisada sob o enfoque dos

parâmetros ”clareza”, ”objetividade”, ”coerência" e ”consistência", reputados

como adequados pela própria impetrante.

Por“ sua vez, tampouco o Judiciário procedeu à análise e

avaliação técnica dos quesitos das propostas técnicas da impetrante ou de quaisquer

outras propostas técnicas, não constando dita análise (i) nem da sentença e (ii) muito

menos da instrução (sich!!!) do Mandado de Segurança impetrado.

A indevida referência à fase de instrução do Mandado de

Segurança, acima feita de forma proposital, se prestou apenas para chamar a

atenção para o evidente descabimento do pleito e propósito do recorrente, que

segundo sustenta teria postulado e indevidamente recebido ”nova valoração ou

avaliação dos quesitos técnicos” na impetração por ela manejada.
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Ora, eventual apreciação pelo Judiciário do conteúdo técnico

de quesitos técnicos de propostas técnicas somente seria — em tese — possível, em

ação que tramitasse sob o rito comum, com fase de instrução probatória na qual se

realizasse perícia, sob o crivo do contraditório, que permitisse ao órgão julgador

chegar a alguma conclusão quanto à questão técnica então debatida.

O caso dos autos, evidentemente, não é esse. Em sede de

Mandado de Segurança, por óbvio, não se fala em fase de instrução e muito menos

A em perícia (que no caso, evidentemente, não foi realizada), pelo que exsurge &

evidente constatação de que o Judiciário não poderia ter ”rejulgado", e_não_

”rejulgou”, o conteúdo dos quesitos técnicos constantes das propostas técnicas das

licitantes participantes da presente disputa.

A r. sentença do Mandado de Segurança nº 1000920—

72.2020.8.26.0028, explícita as razões e fundamentos da  conclusão alcançada:

(...)
Assim, saltam aos olhos que a Comissão de Licitações violou o dever de
motivação, porque apresentadas justificativas rasas no julgamento dos
quesitos apontados, não individualizou a porcentagem conferida a cada
um, deixando de detalhar ganhos e perdas.
Ressalte—se que o Município contratou pessoa jurídica especializada para
auxiliar na avaliação e julgamento das propostas, 0 que, em tese,
reforçaria a estrita análise das propostas e garantiria o cumprimento dos
critérios estabelecidos pela legislação pertinente, porém isso não ocorreu.
(...)

E da parte dispositiva da sentença se extrai direta

determinação para que se providenciasse a reavaliação das Notas Técnicas, sem os

vícios indicados, com a consequente ”reclassâcação das Propostas Técnicas e

e;!republicação do resultado dessa etapa da licitação ”.



A r .  sentença do Mandado de Segurança, pelo estreito limite

de cognição próprio e característico de tais ações, não poderia ir além, como de fato

não foi.

A recorrente então confere interpretação descabida e

desvirtuada do decisum para buscar convencer da ocorrência de análise de mérito

na sentença dos quesitos por ela apresentados em sua proposta técnica o que, por

sua vez, não existiu.

111 - DA ADEQUAÇÃO TÉCNICA DOS CONCEITOS E DO NOVO
JULGAMENTO REALIZADO PELA D. COMISSÃO DE LICITAÇÓES COM
APOIO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÓMICAS - FIPE

III.i — Das Alegações Inseridas no Item 3.a. do Recurso

em Relação à Recorrida

Quesito 2.b.3

Parte 2 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2b) Redes Coletoras e Ligações Prediais;

3) Descrição física das unidades;

A avaliação efetuada da Proposta Técnica da recorrida seguiu

textualmente o que está disposto no item 8.9, do Anexo H, reproduzido a seguir:

”A projeção de demandas para rede coletora e ligações prediais foi dividida em
extensão de rede e unidades a serem implantadas para atender ao déficit, à



expansão urbana e à manutenção. Os déficits de rede e de ligações prediais são
calculados em função do índice de atendimento e smiço,
—Rede coletora: 2% em.
— Ligações prediais: 1% aa. ”

Os percentuais estabelecidos para a projeçãº de demandas se

aplicam à extensão de rede e unidades a serem implantadas, à expansão e

manutenção.

A proposta fécrúca da recorrida! em suas folhas 214 a 216, em

forma de tabela, atende plenamente ao edital ao longo dos 35 anos do contrato de

concessão.

Quesito 1.3..5

1a) Manancial / Qualidade da Água;

5) Apresentação de parâmetros quantitativos de disponibilidade hídrica.,

Embora o Rio Paraíba do Sul seja de domínio da União, é

reconhecida a gestão efetivada pelos recursos hídricos das Bacias do Rio Paraíba do

Sul pelo Comitê de Bacias Hidrográficas da UGRHI 02, estabelecida no território

paulista e que promove relevantes estudos e análises atualizados sobre as condições

da bacia, incluindo sobre a calha principal do Rio Paraíba do Sul.

Assim, a análise das propostas técnicas considerou legítima a

utilização de dados de tais estudos, incluindº a Revisão! e Atualização do Plano de

Bacia da UGRHI 02 — Paraíba do Sul, de 2016.
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No caso da Proposta Técnica da recorrida, & empresa optou

por utilizar os dados apresentados pelo município em seu Plano Municipal de

Saneamento Básico, que é referência de planejamento reconhecida pelo Edital da

Licitação nº 059/2019,

Quesíto 2.d.6

2d) Sistema de afastamento de esgoto;

6) Avaliação dos aspectos ambientais e dos aspectos socioeconômicos.

Neste quesito, & recorrida, & partir da  página 272 de sua

proposta téctúca, analisa os aspectos ambientais de forma detalhada, utilizando-se

para isso o Plano Diretor da  Bacia do Rio Paraíba, Sistema Nacional de  Informações

sobre Recursos Hídricos da Agência Nacional de  Águas (ANA, 2013, utiliza-se de

infomações da CETESB, e ainda apresenta as condições ambientais do murúcípiof

de Potim através de fotos, destacando um ponto de lançamento de esgoto in

natura”.

Já para os aspectos socioeconômicos, foram consideradas as

projeções do IBGE através de números e gráficos, para atendimento ao mesmo

quesito.

Quesito 3.b.1

Quesíto 3.01

3.b) Operação e manutenção do sistema de abastecimento de água potável;

1) Estratégia para implantação das manutenções preventivas, preditivas e

corretivas;

3.c) Operação e manutenção da sistema de esgotamento sanitário; a



1) Estratégia para implantação das manutenções preventivas, preditivas e

corretivas;

O questionamento efetuado no recurso Administrativo

demonstra a efetividade com que a avaliação foi efetuada. O texto proposto pela

recorrida dera adequado ao Sistema de Abastecimento de Água, 0 que fica evidente

na avaliação atribuída, e se aplica ao Sistema de Esgotamento Sanitário.

O questionamento proposto omite parte da proposta da

empresa recorrida que descreve as estratégias e procedimentos que serão adotados

para os distintos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Quesito 3.b.8

Quesito 3.c.6

3.b) Operação e manutenção do sistema de abastecimento de água potável;

8) Programa de controle de qualidade;

3.c) Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário;

6) Programa de controle de qualidade;

Para os itens em questão, não foram identificadas cópias de

textos para a proposta da recorrida o que, embora apontado pela recorrente, não foi

evidenciado com a informação de que dados e textos foram plagiados e de onde.

Quanto à avaliação efetuada, mais uma vez, fica evidente que

o texto apresentado pela recorrida era adequado a um sistema e não era para o.
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PARTE 4 — PROGRAMA DE GESTÃO COMERCIAL

Da Inexistência de conluio com a EPPO — Da Má-Fé da EPPO e do Consórcio

Recorrente

Por fim, cabe evidenciar de forma veemente a patente má—fé

da recorrente ao imputar a prática de conluio entre a recorrida e outra das empresas

participantes da disputa (empresa EPPO).

A recorrente afirma que parcela da proposta técnica da

recorrida teria sido reproduzida literalmente por parte da EPPO, o que sugeriria

que as propostas teriam sido elaboradas em conjunto.

Tal afirmação é verdadeiramente caluniosa pelo seu notório e

conhecido (por parte da recorrente) caráter inverídico.

Para comprovação do quanto afirmado se faz necessária a

apresentação de um breve histórico de eventos ocorridos nos últimos meses e que,

repita—se, eram de conhecimento da recorrente.

Conforme ata de sessão pública abaixo reproduzida, em 10 de

Íunho de 2019 foi realizada a sessão pública de entrega das propostas na

Concorrência Pública nº 01/2018 deflagrada pelo Município de Luiz Antônio para a

concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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Conforme se infere da referida ata, tanto a recorrida quanto as

consorciadas do consórcio recorrente (General Water S.A. e Água Forte Saneamento

Ambiental Ltda) participaram daquela disputa, sendo certo que a referida licitação

também foi deflagrada sob a modalidade técnica e preço.

Ou seja, também naquele certame coube às proponentes

apresentar suas propostas técnicas.

Por sua vez, todas as propostas técnicas apresentadas no

referido certame foram tomadas públicas e, destaque-se, disponibilizadas para

acesso a todo e qualquer interessado no site da Prefeitura Municipal de  Luiz

º ?



Antônio, estando inclusive disponível para acesso até a data hoje (08 de novembro

de 2021) por meio do link abaixo:

Concorrência Pública nº 00112018 | Portal de Licitações | Prefeitura Municipal de

Luiz Antônio-SP luizantoníos . ov.br

Cabe neste diapasão repetir que era de conhecimento

inequívoco das recorrentes tanto o teor da proposta técnica da recorrente quanto o

fato de que as propostas apresentadas naquele certame estavam disponíveis na

internet, Visto que, conforme ata acima reproduzida, as suas consorciadas

participaram daquela disputa.

Pois bem, neste cenário, o que se dá é que, sem o

conhecimento, orientação ou comunicação à recorrida, a EPPO teve acesso ao teor

da proposta técnica ofertada naquela licitação e, com o propósito direto ou não de

prejudicar a recorrida e com conhecimento ou não do consórcio recorrente, se

utilizou de trechos idênticos daquela proposta para apresentação no presente

certame em relação aos softwares de gestão.

Assim, o que se vislumbrou no caso presente foi que houve

verdadeira apropriação indevida de material intelectual da recorrida TERRACOM

porquanto & EPPO simplesmente reproduziu, repita-se, sem o conhecimento,

orientação ou comunicação à recorrida, o teor da proposta técnica apresentada ao

Município de Luiz Antônio.
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E é por esta razão que se identifica a verdadeira ação maliciosa

da recorrente no presente certame, o que deve levar ao desprovimento do presente

recurso.

Sintetizando a situação dos autos, a atuação maliciosa da

recorrente se dá, em síntese, porque: '

(i) A recorrente conhecia o teor da proposta técnica da TERRACOM

apresentada ao Município de Luiz Antônio;

(ii) Mesmo conhecendo o teor da proposta técnica da TERRACOM

apresentada ao Município de Luiz Antônio, imputou à recorrida a prática

de eventual conluio com empresa que transcreveu ipsis litteris, o teor

daquela para apresentação na presente licitação.

A TERRACOM jamais manteve qualquer tipo de relação,

comercial ou não, com a licitante EPPO, jamais realizou qualquer tipo de tratativa,

de qualquer natureza, com a referida empresa e, muito menos, jamais compartilhou

o conteúdo ou o teor de seus documentos e material técnico com a referida empresa.

Se afigura verdadeiramente inocente a acusação ou sugestão

formulada pela recorrente no sentido de que teria havido qualquer tipo de

associação entre as empresas para participação na presente licitação.

Diante deste cenário, a recorrida encaminhou todas as

providências ao seu alcance para responsabilização das empresas recorrentes

(consorciadas) tanto na esfera cível quanto na esfera criminal, nos termos do Art.

138 do Código Penal Brasileirol, além de ter procedido & lavratura de Boletim de

* Calúnia ,
14



Ocorrência, para fins de responsabilização da EPPO pela utilização não autorizada

de sua proposta técnica resultando, como de fato resultou, em questionamento

acerca da lisura d a  recorrida.

Nesta oportunidade, o que é imprescindível salientar é que &

recorrida não anuiu ou tampouco tinha conhecimento da utilização parcial de seu

texto de proposta técnica, utilizada em outra licitação , como base para apresentação

de proposta técnica na presente licitação.

Assim, fica clara a flagrante injustiça e ilegalidade que

constituiria a desclassificação da proposta da recorrida neste ponto.

III.ii — Das Alegªções Inseridas no Item 3.b. do Recurso

para Maioracão da Nota da Recorrente ou Redução da

Nota da Recorrida

Art. 138 — Caluniar alguém, ímputando—lhe falsamente fato definido como crime:
Pena — detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
ª 1 ª  — Na mesma pena incorre quem—, sabendo falsa a imputação, & propala ou divulga.
% 2ª - É punível a calúnia contra os mortos. &

15



Parte 2 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2e) Cronograma físico das obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário;

1) Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento

de água com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da

operação;

Parte 2 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2e) Cronograma físico das obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário;

2) Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas com

indicação do caminho crítico de implantação do programa.

A avaliação dos ditos ”erros formais” envolveu a releitura das

propostas técnicas referenciadas para os quesitos questionados e dos resultados

registrados na planilha Potím20211018-Ca1cu10-das-Notas—Tecnicas.xlsx.

A avaliação foi efetivamente adequada, realizada segundo

critérios técnicos e objetivos, devendo ser mantido o julgamento original, em

íntegra, tanto no tocante à recorrente, quanto no tocante à recorrida.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.a) Manancial/qualidade da água

2) Avaliação dos aspectos ambientais;

Sobre a proposta da Recorrente, destaca-se que, embora

objetiva e contemplando temas importantes para a caracterização ambiental de

Potim quanto ao abastecimento de água, existem pontos relevantes que justificaram

& atribuição da avaliação registrada:
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(i) a recorrente não justificou, em sua solicitação, a relação entre plantio de

eucalipto e a impermeabilização do solo, nem estabeleceu se existe

silvicultura em Potim (esta cobertura do  solo não está disponível no mapa

de Uso do Solo apresentado;

O texto se alonga na questão das áreas contaminadas, que não existem em

Potim e introduz o tema do índice poluidor sem chegar a conclusão para

a localidade.

Quanto ao questionamento referente à Proposta Técnica da

recorrida para o mesmo Quesito (1.a — Avaliação dos Aspectos ambientais), tem-se

que a empresa abordou aspectos como vegetação, clima, geomorfologia, águas

superficiais e subterrâneas, de maneira direta e objetiva. Realmente, há a inversão

dos valores de Q95 e Q7,10, o que justifica a nota atribuída ao critério consistência.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.a) Manancial/qualidade da  água

3) Avaliação dos aspectos socioeconômicos;

Neste quesito, o recorrente solicita a revisão dos critérios

Clareza e Objetívidade. Todavia a avaliação da proposta técnica permite verificar

que:

(i)

(i)

São apresentados dados demográficos para o município, sua Região de

Governo, Região Admirústrativa e para o Estado de São Paulo, sem

comentar os resultados e relacioná—los ao abastecimento de água, em

Potim;

Quanto à economia, é apresentado apenas o PIB municipal, sem

identificar principais setores econômicos e sem informar, por exemplo, se
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o comportamento do PIB de Potim está de acordo com tendências

regionais ou estaduais;

(iii) Quanto a indicadores sociais, é apresentado apenas o IDH-M, sem

informar qual a contribuição de cada componente (Longevidade,

Educação e Renda), como está em relação à média do Estado de São

Paulo.

(iv) A informação do IDH-M é misturada com a de receitas e despesas

municipais, cujos números são apresentados mas não discutidos, como

no restante do texto.

A discussão sobre os benefícios do incremento dos serviços de

saneamento, embora relevante, não colabora para a construção da avaliação do

quadro diagnóstico socioeconômico de Potim, trazendo um enfoque de cenário

potencial futuro.

Assim, deve se manter a avaliação inicial.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

La) Manancial/qualidade da água

4) Descrição de parâmetros qualitativos da água bruta;

A Proposta Técnica apresentada pela Recorrente apresenta as

seguintes características justificadoras do conceito que lhe foi atribuído:

(í) Alonga—se na explicação e conceituação de indicadores consagrados como

IQA, IAP, IVA, entre outros, reduzindo a importância dos resultados

recentes para os pontos de controle mais próximos de Potim e seu

histórico;
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(ii) Os resultados apresentados para os índices IQA, IVA não são discutidos,

comentados ou comparados com a média — são apenas apresentado

através de sua classificação, após todo O esforço gasto em fórmulas,

conceitos e componentes dos índices;

(iii) No caso do IET, também consagrado, ele é apresentado com fórmula e

conceito, as os  resultados recentes não estão disponíveis no texto da

Proposta Técnica, 0 mesmo acontecendo com o ISTO;

(iv) Para as águas subterrâneas, o texto se alonga em apresentar parâmetros e

metodologias utilizadas para os órgãos competentes, além de trazer

pontos de monitoramento para todo o Estado. Essa proposta de

construção dilui a relevância dos resultados de monitoramento

disponíveis, que ficam dispersos em longos textos e tabelas muitas vezes

ilegíveis que, eventualmente, poderiam ser anexos.

Assim, mantem—se & avaliação de ”Não atendido” para o

critério Objetividade.

Quanto à discussão das propostas de outras licitantes,

apresentada pela recorrente, a Comissão de licitação considerou que, na ausência

do detalhamento do enfoque desejado no Edital de Licitação nº 059/2019, as

participantes tinham liberdade de construção de seus conteúdos, estruturas e

lógicas, desde que observando os critérios de avaliação: Clareza, Objetividade,

Consistência e Coerência.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

%
1.b) Captação e adução de água bruta;

1) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes;



Novamente, para o quesito 1.b.1, o recorrente questiona a

avaliação do critério técnico "Objetividade, considerado não atendido.

A proposta técnica do recorrente opta por construir um

diagnóstico da Captação e Adução de Água Bruta atualmente existente, trazendo

dados de localização, vazão, características litológicas do solo, características

construtivas dos poços, fotos ilustrando as instalações, entre outras informações.

Esse conjunto de dados, que dificulta ao leitor compreender o que é crítico em meio

ao volume de informações e ocupa 22 páginas, é posteriormente sintetizado em uma

página que relaciona os problemas críticos, cujas propostas de solução são trazidas

a seguir.

Quando da apresentação das referidas soluções, tem-se

inicialmente & Alternativa 1 — Captação Superficial, para a qual, a seguir, são

apresentadas ações para o sistema existente, que é subterrâneo, o que contribui para

a percepção de construção textual confusa e pouco objetiva.

Para a Alternativa 2 — Captação subterrânea, o recorrente

repete as ações enumeradas para & Alternativa 1, e acrescenta outras, tratando como

emergencial a reversão da determinação judicial para o encerramento da captação

subterrânea, em Potim, propondo inclusive a abertura de novos poços, entre outras

ações.

Assim, deve—se. manter a avaliação do critério Objetividade

como ”Não atendido”.
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Novamente, o recorrente opta por questionar a construção e

conteúdo de outros licitantes, ao qual a Comissão de Licitação responde que não era

obrigatório que todo os licitantes efetuassem o mesmo tipo de construção,

detalhamento e conteúdo apresentado pelo Consórcio Águas Cristalinas de Potim.

Adicionalmente, cabe ressaltar que o método de avaliação não

é a comparação das propostas para identificar a mais completa ou detalhada e sim

a aplicação dos critérios Clareza, Objetividade, Consistência e Coerência.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O_SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.c) Estação de tratamento de água, estação elevatória e adução de água tratada;

1) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes;

No quesito 1.c.1, o recorrente também solicita a revisão da

avaliação do critério Objetivídade, pontuado como ”não atendido”.

Assim como no quesito 1.b.1, a opção do recorrente é pela

elaboração de um diagnóstico da situação atual, para cada um dos poços e que

repete imagens do diagnóstico do item 1.b.1.

São apresentadas 15 páginas de diagnóstico, após uma

introdução que já relaciona o que seriam os principais problemas relacionados ao

tema Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória e Adução de Água

Tratada. Ao final do diagnóstico, tem-se um resumo dos problemas críticos que não

enumera a principal queixa da população, quanto ao odor da água.
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Após este resumo, ou seja, após 17 páginas do início do texto

do quesito, tem-se as propostas de solução para os problemas críticos,

Desta forma, deve—se manter a avaliação do quesito

Objetividade como ”não atendido”.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;

lc) Estação de tratamento de água, estação elevatória e adução de água tratada;

3) Descrição da  localização das unidades;

Para _o quesito 1.0.3, o recorrente Waters solicita a revisão da

avaliação do quesito Coerência.

O texto foi considerado não atendido na Coerência porque:

(i) Prevê & instalação de três ETAs: Central, Miguel Vieira e Vista Alegre; e

(ii) De apenas uma adutora de água tratada, para 0 caso da captação

superficial, levando água tratada da  sede até os reservatórios de Vista

Alegre e Miguel Vieira.

Uma vez que o texto não esclarece se as três ETAs

originalmente previstas são para captação subterrânea, fica difícil compreender a

proposta, que efetivamente nãº parece coerente.

Assim, deve—se manter a avaliaçãº do quesito.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

&
1.d) Reservação, redes de distribuição,. ligações prediais, hídrometração;



2) Apresentação dos critérios de dimensionamento;

Para o Quesito 1.d.2, o recorrente questiona a avaliação de

”não atendido” para o critério Coerência, destacando em sua argumentação que

estabeleceu parâmetros de planejamento para as redes de distribuição, ligações

prediais e Hidrometração, apontando a localização de tais informações em sua

proposta.

A nova análise da proposta indica a presença das informações

destacadas pela Reclamante. Todavia, há incoerências entre as metas apresentadas

pelo consórcio Águas Cristalinas de Potim e o Anexo II do Edital de Licitação nº

059/2019, conforme descrito a seguir, com a utilização da Tabela 1.81 da respectiva

Proposta Técnica, bem como de seu texto de introdução:

Para taram“. a Concessionária âeverá: mamae: às metas às: SW
Adequado estabelecidas: '

Mªnteroindioede . , ,
Wma-zm 100% 130% Lºngopcm ,

Waªck mama , » “ª, ” ª º .  ' W i  ', , ; » ,. m m  ,

, . _ “fmz“ ªªimlmcf '

' mmm .. Í
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Note-se que o recorrente relaciona 4 (quatro) metas de serviço

adequado, para os seguintes objetivos:

(i) Manter o índice de abastecimento de água;

(ii) Reduzir perdas na rede;

(iii) Fornecer água de qualidade; e

(iv) Atingir 100% de Hidrometração.

Todavia, o Anexo II, no item 10.4. Indicadores de metas

qualitativas (páginas 55 a 57, para o Sistema de Abastecimento de Água), descreve

três objetivos que são:

(i) Universalizar o atendimento de água (índice IAAF);

(ii) Reduzir o índice de perdas (índice IP); e

(iii) Garantir o consumo sustentável (índice QPC_CA).

Assim, tem-se flagrante divergência entre as metas de serviço

adequado apresentadas pelo recorrente e o Plano Municipal de Saneamento Básico,

à exceção da redução de perdas, sendo mantida a avaliação de ”não atendido” para

o critério Coerência do Quesito 1.d.2.

PARTE 1 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.e) Cronograma físico das obras propostas para o sistema de abastecimento de

água;

1) Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento

de água com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da

operação;
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No que tange ao Quesito 1.e.1, () recorrente questiona a

qualificação de ”não atendido” atribuída ao critério Clareza.

Para tanto, o recorrente argumenta que se tratam das mesmas

intervenções, nas duas alternativas, o que não faz sentido, uma vez que parte dos

investimentos relacionados para & Alternativa 1 (Água Superficial) não seriam

efetivados para & Alternativa 2 (Captação Subterrânea).

A própria Proposta Técnica, no Quesito 1.b.1, informa que

existem ações emergenciais comuns às duas alternativas e outras que são aplicáveis

apenas à Alternativa 1, como a ”implantação de unidade de captação superficial no

Rio Paraíba do Sul” e ”implantação de adutora de água bruta superficial” (Tabela

1.14).

Assim, a unificação do cronograma sem a indicação de qual

alternativa se trata compromete sua compreensão, prejudicada também pela

diferença entre as relações de intervenções necessárias de cada componente do SAS

e as tabelas que dão suporte ao cronograma, como no caso das Tabelas 1.14 e 1.98.

Tal distinção ocasiona que ações relacionadas não estejam no cronograma, como o

caso do Tamponamento de Poços Desativados.

Desta forma, deve—se manter a classificação de N ão Atendido

para o critério Clareza no Quesíto 1.e.1 da Proposta Técnica do Consórcio Águas

Cristalinas de Potim.

PARTE 1 _ PROPOSIÇÓES PARA o SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,
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1.e) Cronograma físico das obras propostas para o sistema de abastecimento de

água;

2) Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas com

indicação.

No caso do Quesito 1.6.2, o recorrente questiona a atribuição

de valoração ”Não atendido” em todos os critérios de avaliação: Clareza,

Objetividade, Coerência e Consistência.

Analisando-se este Quesito, nota-se:

(i) a .  A ausência de indicações de quais alternativas (1 Captação Superficial

ou 2 Captação Subterrânea) torna a clareza e a coerência comprometidas

inclusive para a própria Reclamante. Vejamos:

a. Na Tabela 1.103 (captura de tela a seguir), & predecessora da atividade

”1.3. Captação no Rio Paraíba do Sul (balsa flutuante) é apontada

como sendo a atividade ”1.1.3.Tratativas jurídicas com embasamento

técnico para a reversão da sentença”, que se refere à manutenção da

captação subterrânea, o que não é coerente; e

b. Na mesma tabela, & predecessora da atividade ”1.4. Perfuração

emergencial do PS (região central) e do P10 (Vista Alegre) é indicada

como a atividade ”1.1.2. Obtenção e pagamento de outorga de uso

para captação superficial”, o que não é razoável, uma vez que P8 e PIO

tratam de captação subterrânea.

Assim, deve-se manter a avaliação de ”Não atendido” para os

critérios Clareza, Coerência e Consistência do Quesito 1.e.2.
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PARTE 2 — PROPOSIÇÓES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2d) Sistema de afastamento de esgoto: coletor-tronco, interceptor.

5) Descrição dos corpos receptores que serão utilizados para o lançamento dos

efluentes tratados;

Para o Quesíto 2.d.5, o recorrente questiona a avaliação ”não

atendido” para o critério Objetividade.

A análise da Proposta Técnica do Consórcio Águas Cristalinas
de Potim evidencia que:

(i) São apresentados dados de toda a bacia hidrográfica para falar do Rio

Paraíba do Sul,-

(ji) São utilizados dados com histórico de indicadores de qualidade (IQA,

IET, IAP) não só para o rio Paraíba do Sul como para outros corpos da

região como o rio Una, não tendo sido realizada a filtragem dos dados

pertinentes ao tema em tela;

(iii) Inclui um plano de monitoramento de efluente no texto de descrição do

corpo receptor, que não se refere ao Rio Paraíba do Sul em si e sim às

estratégias e variáveis a serem monitoradas segundo a licitante;

(iv) Discute longamente conceitos e metodologias para o cálculo da

autodepuração para, ao final, apresentar rapidamente a conclusão que o

Rio Paraíba do Sul está de acordo com seu enquadramento de como

Classe 2 .

Assim, deve-se manter a classificação de ”não atendido” para

27 &

o critériº Objetivídade, em relação ao Quesito 2.d.5.



PARTE 3 — PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3.a) Administração geral dos sistemas de abastecimento de água potável e

esgotamento sanitário;

1) Descrição dos sistemas informatizados & serem utilizados e automação dos

sistemas (SES e SAA).

Quanto ao Quesito 3.a.1, o recorrente questiona a classificação

de ”Não atendido” para o critério Objetividade.

A avaliação da Proposta Técnica do recorrente evidencia que:

(i) No caso do software AcquaGIS, o texto se alonga em justificativas para a

adoção de SIG em Potim e reserva apenas um parágrafo & falar do sistema

em si e de  sua função no âmbito dos sistemas informatizados propostos;

(ii) Apresenta duas vezes o sistema Scada, uma como software e outro como

elemento da automação planejada, o que poderia ser otimizado no texto;

(iii) Mais do que descrever a estratégia de automação, o que está disponível

nas páginas 541 a 543, abrange informações não requeridas como

processo de implantação da telegestão (páginas 543 a 547) e sua operação

(páginas 547 a 550).

Assim, deve-se manter a avaliação inicial de ”Não atendido”

para o critério Objetividade do Quesito 3.a.1.

PARTE 3 — PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3.b) Operação e manutenção do sistema de abastecimento de água potável;

1) Estratégia para implantação das manutenções preventivas, predih'vas e

47"
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Para o Quesito 3.b.1, o recorrente contesta as avaliações dos

critérios Coerência e Consistência, classificados como ”Não atendido”.

As estratégias de classificação e orgarúzação adotadas são

referidas para equipamentos, em alguns trechos com a especificidade de

Equipamentos eletromecânicos (pág. 577). A Proposta Técnica não expande para

instalações e redes as estratégias de classificação conforme Curva ABC direcionada

para equipamentos.

Apenas as diretrizes para a manutenção preventiva são

direcionadas para instalações.

Assim, a classificação ”Não atendido” deverá ser mantida

para o critério Coerência do Quesito 3.b.1.

PARTE 3 - PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3.c) Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário;

4) Estações de tratamento de esgoto;

A Reclamante questionou ainda a atribuição de classificação

”Não atendido” para o critério Consistência no Quesito 3.c.4.

(i) A reavaliação da  proposta técnica mostrou que:

(i) As atividades relacionadas à sua operação estão relacionadas na página

647;
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A discussão das condições de operação e manutenção deixam

de lado instalações previstas na Proposta Técnica, no Quesito 2.6.4, como a planta

de cogeração de energia, para aproveitamento do biogás e a unidade de

compostagem.

Assim, deve-se manter a avaliação como ”Não atendido” para

o critério consistência no Quesito 3.c.4.

PARTE 3 - PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3.c) Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário;

6) Programa de controle de qualidade.

No quesito 3.c 6 em análise, o critério de Consistência não foi

atendido, justificado: Programa de controle de qualidade consistente para o sistema

proposto, mas não cita a Resolução CONAMA 430/2011, que altera e complementa

a Resolução 357/2005 citada.

PARTE 3 - PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3.d) Equipe, máquinas e equipamentos para a operação dos sistemas de

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário;

1) Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos

Sistemas;

Para o Quesito 3.d.1, o recorrente questiona a atribuição de

classificação ”Não atendido” para o critério Coerência.

A atribuição se justifica por: 30%
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(i) São apresentadas em detalhes as funções da equipe da Gerência

Operacional;

(ii) Não são descritas as funções dos operadores de máquinas alocados na

Gerência Operacional (pág. 658);

(iii) Não são apresentadas as funções da equipe comercial, apenas suas

interfaces, mesmo sendo este setor responsável por atividades chave de

interação com o consumidor. Compreende-se que tal equipe pode não ser

considerada operacional. Neste caso, os cargos não deveriam estar no

capítulo;

(iv) A descrição das funções da área de Engenharia também é superficial,

mesmo no caso do Técnico de TI, que deve dar suporte ao CCO e aos

sistemas planejados, atuando na operação dos sistemas;

(v) O operador de retroescavadeira é alocado na Gerência Comercial (pág.

658), enquanto no Organograma (pág. 664) consta na Gerência

Operacional;

Assim, deve—se manter a avaliação original.

PARTE 4 — PROGRAMA DE GESTÃO COMERCIAL

4.a) Sistema de gestão comercial proposto.

5) Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato;

Para o Quesito 4.a.5, o recorrente requer a revisão da avaliação

do critério Objetividade, pontuado como ”Não atendido”.



u

0 recorrente argumenta que foram apresentados os cargos e

funções para a gestão comercial, o que é verificado pela avaliação ”Atendido” nos

critérios Coerência e Consistência.

Todavia, assim como no Quesito 3.d.1, o recorrente relaciona

todas as funções previstas, repetindo os cargos já mencionados anteriormente, além

de descrever interações com outras áreas, alongando o texto. Desta forma, será

mantida a avaliação de ”Não atendido” para o critério Objetividade.

A nova análise do conteúdo indicou também que não é

descrita a função do Cargo Operador de Retroescavadeira que, conforme a Proposta

Técnica (pág. 715), está alocado na equipe comercial. Assim, a avaliação do item

Coerência será revisada para ”Não atendido”.

PARTE 4 — PROGRAMA DE GESTÃO COMERCIAL

4.b) Sistema de atendimento ao usuário a ser implantado.

5) Implantação do sistema de SGI;

Neste Quesito, o critério de Consistência não atende às

diretrizes do TR quanto ao monitoramento de metas do SAA e SES, e indicadores

de desempenho definidos, para o Sistema de Atendimento ao Usuário a ser

Implantado, no caso o Sistema SGI.

Tais lapsos podem ser objetivamente verificados mediante

simples passar de  olhos sobre a proposta analisada, que é completamente vaga e

Iacunosa acerca da  matéria.
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IV — DO JULGAMENTO TÉCNICO, OBJETIVO E EM CONFORMIDADE COM

AS DIRETRIZES DO EDITAL

Diferentemente do que alega o recorrente, uma análise detida

e pormenorizada do julgamento empreendido pela D .  Comissão de Licitações com

base no relatório técnico que lhe fora encaminhado seguiu estritamente as diretrizes

estabelecidas no instrumento convocatório, não havendo como se falar na

ocorrência de subjetividade ou em Vício de motivação.

De plano, se destaca que o relatório elaborado pela consultoria

contratada, diversamente do que aponta o recorrente, foi absolutamente detalhado

e detalhista nas justificativas técnicas que subsidiaram cada um dos conceitos a cada

um dos quesitos de cada um dos tópicos integrantes de todas as partes das

propostas técnicas ofertadas por todas as proponentes.

No mais, atendendo à determinação judicial proferida nos

autos dos Mandados de Segurança impetrados e em atendimento ao que

preconizava o edital de Concessão e especialmente o seu Anexo V, o novo

julgamento foi realizado mediante análise específica dos critérios de clareza,

coerência, consistência e objetividade.

O julgamento de cada quesito, então, foi realizado sob estes 4

(quatro) enfoques diferentes, nos exatos termos estabelecidos no edital, aferíndo-se

o atendimento às metas fixadas para a concessão e demais disposições contidas no

edital e em seus anexos, além do atendimento às especificações técnicas aplicáveis

aos SEIVÍÇOS em apreço.
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Em relação a cada um destes aspectos o relatório técnico que

fundamenta o julgamento foi desdobrado em extensa e detalhada justificativa que

permitiu a todos os proponentes o conhecimento quanto aos fundamentos adotados

para a concessão de cada conceito dentro de cada quesito.

Verificado o pleno atendimento das características mínimas

de cada quesito, sob o enfoque da clareza, coerência, consistência e objetividade,

foram os resultados obtidos lançados nas fórmulas percentuais estabelecidas

objetiva e matematicamente no edital, quando então foram alcançadas as notas de

cada um dos tópicos da proposta e, subsequentemente, as notas de cada uma das

partes da  proposta.

Tal procedimento foi repetido, licitante & licitante, proposta a

proposta, com elaboração de extensa tabela na qual foi incluída justificação para

cada um dos conceitos analisados dentro de cada um dos múltiplos quesitos

integrantes das propostas técnicas.

Desta forma, cada quesito, que é a menor parte integrante de

cada proposta técnica [cada proposta deveria contemplar 70 — setenta — quesitos

no total! mereceu justificação específica sob 4 (quatro) enfoques diversos, na forma

exigida no edital e até então postulada pela recorrente.

E foi desta forma que a Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas — FIPE, diretamente Vinculada à Universidade de São Paulo — USP,

procedeu a aprofundada e detalhada análise sob 0 Viés técnico das propostas

técnicas ofertadas em todas as suas vertentes.
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Neste contexto, fica bastante claro que o que pretende o

recorrente, tanto ao sustentar o alegado desatendimento a mandamento judicial

(inexistente) para automática reversão da avaliação de seus quesitos quanto ao

imputar a existência de mácula no novo julgamento realizado pela FIPE é jogar uma

cortina de fumaça sobre a sua proposta lacunosa e defeituosa, Visando, por Vias

tortas, se sagrar vencedora do certame.

Ora, no contexto e cenário que se apresenta com o recurso

interposto, pode-se até mesmo imaginar que o recorrente somente deixaria de

alegar algum Vício no julgamento realizado, índependentemente de quantas vezes

venha este a ser realizado ou independentemente de qual seja a entidade de renome

que por ele se responsabilize, quando este atender aos seus interesses,

independentemente do conteúdo de sua proposta.

V - CONCLUSÃO E PEDIDO

Na linha e com base em tudo o que foi acima exposto,

portanto, é o caso de não prover o recurso administrativo interposto pelo Consórcio

Águas Cristalinas de Potim ante a completa ausência de fundamentos em relação a

todas as insurgências apresentadas, sendo assim mantida a pontuação técnica

originalmente atribuída por esta D. Comissão de Licitações.

Termos em que,

p .  deferimento.

Cubatão, 09 de novembro de 2021
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