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RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES APRESENTADAS 

EM ÂMBITO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

Período de contribuição: 25/06/2020 a 31/07/2020. 

Objetivo: Obter subsídio para aprimoramento da minuta do Edital de 

Concessão Comum para Exploração dos Serviços Públicos de Abastecimento 

de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Petrolina/PE. 

 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente, cumpre informar que, visando conferir legitimidade às ações 

administrativas, a minuta do Edital de Concessão Comum para Exploração dos 

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de 

Petrolina e seus respectivos anexos foram disponibilizados no endereço 

eletrônico https://petrolina.pe.gov.br/category/abastecimento-de-agua-e-esgoto-

sanitario/, para fins de consulta, a qual teve início em 25 de junho de 2020, 

perdurando até o dia 31 de julho do corrente ano. 

Para recolher as contribuições fora disponibilizado o e-mail: 

audienciapublica.saneamentopmp@gmail.com, por meio do qual o público 

interessado poderia efetuar o registro e enviar suas contribuições.  

Além do caráter consultivo, a consulta pública também teve um caráter 

informativo, com o objetivo de apresentar a situação atual dos serviços públicos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de 

Petrolina/PE, com apontamento dos principais problemas e as soluções 

estudadas para equacioná-los de forma eficiente. 

Considere-se, ainda, que todos os pontos relevantes passaram pelo crivo 

técnico da consultoria Fundação Getúlio Vargas – FGV e foram debatidos pela 

equipe técnica da Prefeitura Municipal de Petrolina, a qual promoveu a 

realização de 02 (duas) audiências públicas, legitimando a garantia de 

acessibilidade a todas as informações atinentes à concessão em referência. 

mailto:audienciapublica.saneamentopmp@gmail.com
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ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
 
Contribuição 01: Referente à previsão de outorga e julgamento por menor 

preço 

 
O presente projeto prevê o pagamento de outorgas fixa e variável (concession 

fee), em função de que o modelo foi considerado superavitário e, portanto, 

capaz de gerar valor excedente passível de captura em favor do interesse 

público. Embora louvável, é importante anotar que sempre há um tradeoff na 

exigência de pagamentos ao Poder Concedente pela outorga: naturalmente, 

ela agrega custo de capital ao projeto e, por isso, aumenta o risco de não 

cumprimento ótimo do princípioda modicidade tarifária. Nesse contexto, entra 

em cena o critério de julgamento, que éde menor "fator K", o que exige 

algumas cautelas. 

Como dito, há um fator de risco: a outorga encarece o serviço e, ao mesmo 

tempo, quando o julgamento é por maior desconto (no caso, sobre o fator K), 

isso promove um "achatamento" da "margem". Isso pode resultar num cenário 

de propostas temerárias, dado que licitantes pouco experientes podem 

"mergulhar" no preço e, depois, não conseguir levantar o funding necessário 

ou, pior, não se comprometerem com a qualidade esperada em função da 

redução dos resultados líquidos do projeto. Isso tudo, claro, sem mencionar o 

risco de quebra de continuidade. 

A contribuição que se pretende fazer, então, é no sentido de que o Poder 

Concedente promova uma revisão crítica dos valores previstos à título de 

outorga, para se certificar do limiar aceitável de desconto que pode tornar as 

propostas inexequíveis. Colher a impressão dos potenciais fornecedores de 

dívida para o projeto é também importante, para que haja plena segurança 

quanto à "bankability" do projeto em termos de alavancagem. Por fim, seria 

conveniente estabelecer critérios objetivos para análise de exequibilidade das 

propostas, para mitigar o risco de que descontos excessivamente agressivos 

resultem numa contratação com alto risco de insucesso. 
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Comentários da FGV: 

Primeiramente, o colaborador sugere que o Poder Concedente promova uma 

“revisão crítica dos valores previstos à título de outorga, para se certificar do 

limiar aceitável de desconto que pode tornar as propostas inexequíveis.” 

O Poder Concedente já se certificou durante todo o período que antecedeu a 

divulgação da minuta do Edital de Licitação através de consulta pública, quais 

seriam os valores a título de outorga fixa e variável, portanto, descarta-se a 

sugestão. 

Já referente à sugestão de se “estabelecer critérios objetivos para análise de 

exequibilidade das propostas, para mitigar o risco de que descontos 

excessivamente agressivos resultem numa contratação com alto risco de 

insucesso”, pode-se dizer que é bem vista, contudo, teria sido interessante o 

colaborador apontar quais são os “critérios objetivos” para uma avaliação e 

possível contemplação no Edital de Licitação. 

No Edital restou fixado no item 13.1.3 que “o percentual a ser ofertado a título 

de OUTORGA VARIÁVEL evidenciado no FATOR K não poderá ser inferior à 

4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro por cento) e deverá ser apresentado 

com no máximo duas casas decimais”, ou seja, os potenciais licitantes terão 

que ofertar percentual superior ao mínimo aceitável, logo, compete a cada 

participante avaliar suas condições econômicas-financeiras, sua capacidade na 

obtenção de recursos de terceiros e a viabilidade do negócio quando da 

apresentação de sua proposta comercial, considerando que o Poder 

Concedente já definiu o valor mínimo aceitável para a OUTORGA VARIÁVEL. 

Portanto, recomenda-se manter o texto e dar prosseguimento a tramitação. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

Contribuição 02: Exigência de comprovação referente a serviços não 

essenciais - restrição à competição (item 12.4.1) 
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O item 12.4.1. da Minuta de Edital traz a seguinte redação: 

12.4.1. A documentação relativa à qualificação técnica da 
LICITANTE deverá consistir no seguinte: 

(...) 

d.1) Sistema de Abastecimento de Água: 

d,1.1) Operação e manutenção de sistema de captação, 
bombeamento e adução de água bruta, tratamento, adução, 
bombeamento, reservação e distribuição de água tratada com 
população atendida igual ou superior a 142.000 (cento e quarenta e 
dois mil) habitantes; 

d.2) Sistema de Esgotamento Sanitário: 

d.2.1) Operação e manutenção de sistema de coleta, afastamento, 
bombeamento, interceptação, transporte e tratamento de esgoto 
sanitário que atenda município com população igual ou superior a 
142.000 (cento e quarenta e dois mil) habitantes;  

d.3) Sistema de Gestão Comercial: 

d.3.1) Operação e gestão dos serviços de leitura de hidrômetro, 
faturamento, cobrança e atendimento ao público em sistema de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário com população 
atendida igual ou superior a 142.000 (cento e quarenta e dois mil) 
habitantes. 

A redação do item 12.4.1. exige a comprovação minuciosa da execução de 

praticamente a totalidade dos serviços relativos ao objeto da licitação, 

chegando à minúcia de exigir a apresentação de atestação da realização de 

serviço de atendimento ao público. 

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal é taxativo ao disciplinar que as 

exigências de qualificação técnica de certames licitatórios devem ser apenas 

as indispensáveis à garantia do cumprimento do objeto da Licitação, bem 

assim dispõe a Lei Federal nº. 8.666/1993, em seu artigo 30, § 1º, que os 

atestados devem se limitar exclusivamente às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação. 

A redação proposta para o item 12.4.1., por seu excessivo detalhamento, não 

se limita a exigir a comprovação de qualificação técnica para os serviços 

indispensáveis de maior relevância e valor significativo da licitação, fazendo-o 
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também com relação a serviços acessórios, estando em desacordo com a 

exigência legal insculpida nos arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 

30, parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/1993, e consoante entendimento 

pacificado na Súmula nº 263/2011 do TCU, in verbis: 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcerias de 

maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado,é 

legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 

mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado. 

Em adição, o Acórdão nº. 1891/2006 do TCU assevera que deve ser 

cumulativa a comprovação da capacidade técnica das licitantes, desde que, 

para a realização dos serviços de maior relevância, nunca de serviços 

secundários. 

Enunciado: As exigências de comprovação de capacitação técnico-

profissional devem restringir-se às parcelas que sejam, 

cumulativamente, de maior relevância e valor significativo e 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, devendo 

tais requisitos ser tecnicamente demonstrados no processo 

administrativo da licitação ou no próprio edital. 

Acórdão 1891/2006-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR 

Assim, considerando a legislação e jurisprudência consolidada sobre o tema, 

sugeriu-se a seguinte redação para o item 12.4.1: 

REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

12.4.1, A documentação 
relativa à qualificação 
técnica da LICITANTE 
deverá consistir no 
seguinte: 

(...) 

d.1) Sistema de 
Abastecimento de Água: 

d.1.1) Operação e 
manutenção de sistema 

d.1) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONJUNTA DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM POPULAÇÃO 
ATENDIDA IGUAL OU SUPERIOR A 142.000 
HABITANTES, INCLUÍDA SUA GESTÃO COMERCIAL 
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REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

decaptação, bombeamento 
e adução de água bruta, 
tratamento, adução, 
bombeamento, reservação 
e distribuição de água 
tratada com população 
atendida igual ou superior a 
142.000 (cento e quarenta 
e dois mil) habitantes; 

d.2) Sistema de 
Esgotamento Sanitário: 

d.2.1) Operação e 
manutenção de sistema de 
coleta, afastamento, 
bombeamento, 
interceptação, transporte e 
tratamento de esgoto 
sanitário que atenda 
município com população 
igual ou superior a 142.000 
(cento e quarenta e dois 
mil) habitantes; 

d.3) Sistema de Gestão 
Comercial: 

d.3.1) Operação e gestão 
dos serviços de leitura de 
hidrômetro, faturamento, 
cobrança e atendimento ao 
público em sistema de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário com 
população atendida igual 
ou superior a 142.000 
(cento e quarenta e dois 
mil) habitantes. 

Posicionamento da Prefeitura: A Prefeitura Municipal de Petrolina/PE 

entende que a contribuição proposta pela Requerente é pertinente e 

informa que realizará a alteração no instrumento convocatório, haja vista 

que, ao exigir operação e manutenção conjunta de sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com população atendida 

igual ou superior a 142.000 habitantes, incluída sua gestão comercial, 
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será garantida uma ampliação da competitividade do certame licitatório, 

com a atração e qualificação de um maior número de empresas, 

assegurando-se, assim, a aptidão mínima necessária ao interesse da 

Administração Pública Municipal. 

Contribuição 03: Adequação do item 12.4.11 aos princípios da 

razoabilidade e do efetivo atendimento do interesse público  

O item 12.4.11 da Minuta de Edital traz a seguinte redação: 

12.4.11 - A experiência exigida neste EDITAL também poderá ser 

comprovada por meio de atestados emitidos em nome de empresa 

controlada, controladora, coligada e/ou empresas sob controle 

comum da LICITANTE e seus consorciados, direta e indiretamente, 

desde que a situação (de sociedade controlada, controladora, 

coligada e/ou empresas sob controle comum, direta ou 

indiretamente) seja devidamente comprovada e vigore desde data 

anterior à da publicação do presente EDITAL. 

No tocante ao item 12.4.11., muito embora tenha se tornado prática corrente 

em editais de concessão a aceitação da atestados de comprovação técnico-

operacional em nome de empresas afiliadas da Licitante, é de conhecimento 

que a admissão de tal forma de comprovação abre espaço para potenciais 

comprovações fraudulentas, conforme bem observado no estudo "OBRA 

TRANSPARENTE: MÉTODOS DE DETECÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", publicado pela Transparência Brasil: 

Embora as situações de fraude em contratações públicas costumam 

estar associadas à apropriação de recursos por meio de 

superfaturamento, existem situações em que as empresas parecem 

buscar outros objetivos. No projeto Obra Transparente, identificaram-

se casos de fraudes na participação de empreiteiras em algumas 

licitações nas quais o preço ofertado foi significativamente mais baixo 

do que as estimativas dos órgãos contratantes e, muitas vezes, do 

que as propostas das outras competidoras. A princípio, isso contraria 

a lógica da vantagem pecuniária. Nesses casos, a estratégia parece 

refletir a atuação de empresas novas que buscam ingressar no 

mercado das obras públicas. Para isso, porém, muitas vezes é 

necessário apresentar documentação atestando experiência prévia 

na execução de obra semelhante àquela pleiteada, o que essas 
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empresas de fato ainda não possuem, e a fraude ocorre na 

simulação ou falsificação desses atestados. Também há casos em 

que se trata de empresa aparentemente nova, porém constituída por 

empresários com histórico de atuação inidônea com outras 

empresas, que então se utilizam de empresas de fachada, muitas 

vezes registradas em nome de terceiros ("laranjas") para dar 

continuidade ao seu negócio. Aqui, a empresa fraudadora não busca 

o superfaturamento, mas o contrário, isto é, oferecer um desconto 

alto para ampliar suas chances de obter contratos que serão sua 

porta de entrada para o negócio da execução de obras públicas. 

O relaxamento na exigência de comprovação por parte da efetiva licitante de 

experiência direta na execução dos serviços, vai na contramão da segurança 

buscada por Petrolina no detalhamento do atestado de qualificação técnico-

operacional. 

Tem-se que os atestados exigidos para fins da qualificação técnico-operacional 

(ou seja, pertinente diretamente à licitante) visam precipuamente comprovar 

que a licitante detém capacidade suficiente para executar o objeto da licitação 

de forma satisfatória, razão pela qual os tribunais de contas dispõem o foco da 

exigência no que é essencial, possibilitando ampla competitividade com 

segurança ao interesse público, ou seja, a certeza que o vencedor de fato 

entregará sua obrigação. 

Nesse sentido, importante ter em consideração as restrições de ordem prática 

ao se considerar que as partes que integram os mesmos grupos societários, 

mesmo que se relacionando entre si por meio de vínculos de participação, 

compartilhariam no âmbito interno toda a experiência obtida por uma 

sociedade,transferindo para as demais sociedades coligadas e, direta ou 

indiretamente, a ela vinculadas. 

Tal raciocínio nega a distinção e autonomia patrimonial e subjetiva entre as 

diferentes sociedades integrantes de um mesmo grupo, supondo que os 

atributos atinentes a uma empresa seriam automaticamente absorvidos pelas 

demais, desconsiderando a própria personificação societária e os elementos 
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essenciais ao instituto jurídico da pessoa jurídica, um dos pilares da economia 

de Direito. 

A fragilidade dessa suposição fica ainda mais evidente ao se observar 

aexpressão “empresas sob controle comum direto ou indireto", vez que a 

amplitude da expressão acaba por permitir absolutamente todo e qualquer tipo 

de vínculo entre as pessoas jurídicas, o que não corrobora com a necessidade 

mínima de segurança jurídica que a atestação técnica confere à Administração. 

Com efeito, no intuito de se atender o interesse público, que é a efetiva 

segurança quanto à entrega da obrigação pela contratada, que é recomendável 

a exclusão do item 12.4.11 do Edital. 

Em assim não entendendo, sugere-se, ao menos, uma definição mais restritiva 

na Minuta do Edital acerca da natureza de vínculo entre a afiliada detentora do 

atestado de qualificação técnica-operacional e a licitante, evitando-se que 

liames frágeis sejam entendidos como suficientes para a comprovação de uma 

capacitação claramente inexistente. 

REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

12.4.11 - A experiência exigida neste 
EDITAL também poderá ser comprovada 
por meio de atestados emitidos em nome 
de empresa controlada, controladora, 
coligada e/ou empresas sob controle 
comum da LICITANTE e seus 
consorciados, direta e indiretamente, 
desde que a situação (de sociedade 
controlada, controladora, coligada e/ou 
empresas sob controle comum, direta ou 
indiretamente) seja devidamente 
comprovada e vigore desde data anterior 
à da publicação do presente EDITAL. 

EXCLUÍDA 

 

Comentários da FGV: 

Recomenda a colaboradora a exclusão do item 12.4.11 do Edital ou uma 

definição mais restritiva na Minuta do Edital acerca da natureza de vínculo 
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entre a afiliada detentora do atestado de qualificação técnica-operacional e a 

licitante. 

A recomendação de exclusão deve ser descartada, já que a Lei de Licitações 

autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-

operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II. Ademais, possibilidades de 

fraudes podem ocorrer em qualquer situação. Cabe à Comissão Especial de 

Licitação, em caso de suspeita de fraude, diligenciar para a averiguação da 

veracidade dos atestados e da união de empresas. 

No caso, a experiência a ser verificada, tanto pode ser da pessoa da licitante, 

como das controladas, coligadas ou sobre o controle comum desta, devendo-

se comprovar, enquanto organização empresarial, a aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. Exigir maiores restrições, seria 

criar obstáculos à formação de consórcios e desestimular as organizações 

empresariais de atuarem em vários segmentos com diferentes empresas. 

O Tribunal de Contas da União através da Súmula n. 263, reconheceu que 

“para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 

execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado”, portanto, a exigência é totalmente 

legal e não há razão para qualquer alteração, logo, recomenda-se que seja 

mantido o texto original do edital. 

Posição da Prefeitura: Com esteio no art. 30, II, da Lei Licitatória Federal, que 

autoriza a exigência de comprovação da capacitação técnico-operacional, a 

Prefeitura acata a recomendação da FGV.  

 
Contribuição 04: Aproveitamento dos atestados proporcionalmente ao 

quantitativo (item 12.4.4) 
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O item 12.4.4 da Minuta de Edital traz a seguinte redação: 

12.4.4. Para comprovação do atendimento ao quantitativo mínimo da 

subcláusula 12.4.1 acima, uma vez comprovada a efetiva 

participação da LICITANTE em CONSÓRCIO, ou na Sociedade de 

Propósito Específico ou das empresas coligadas detentoras da 

experiência aludida, de acordo com a subcláusula 12.4.1, será 

considerada a totalidade do quantitativo operação, 

independentemente da participação percentual, desde que 

comprovada, através de atestados e documentos, a efetiva 

participação da LICITANTE nas decisões e gestão operacional do 

consórcio, Sociedade de Propósito Específico ou das empresas 

coligadas detentoras da experiência aludida, dentre eles, acordos de 

acionistas, acordos de cotistas, contratos de serviços. Contratos de 

gestão, deliberações de assembleias, entre outros. Na ausência de 

tal comprovação, serão consideradas apenas as parcelas e os 

quantitativos na proporção da participação da LICITANTE na 

composição do CONSÓRCIO, da Sociedade de Propósito Específico 

ou nas empresas coligadas detentoras da experiência aludida. 

Extrai-se da redação do item acima que, no caso de experiência resultante da 

participação da licitante em consórcio ou SPE, ou mesmo no caso de 

participação de sua coligada, será considerada a totalidade do quantitativo do 

atestado, independentemente da participação percentual da licitante, bastando 

a comprovação, por qualquer meio, da participação da LICITANTE nas 

decisões e gestão operacional. 

Com efeito, esse entendimento está na contramão da razão essencial para a 

exigência de comprovação da capacidade técnica da licitante, qual seja, a de 

conferir segurança à administração de que a licitante tem condições de cumprir 

o objeto do contrato. 

Ora, uma licitante que teve participação mínima em um consórcio ou SPE 

anterior somente pode comprovar a capacidade de executar a proporção que 

efetivamente participou e não sua integralidade. Pensar o contrário seria 

esvaziar o próprio sentido de existir da habilitação técnica, porquanto viraria 

mera formalidade desconectada da realidade. 
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Pior ainda é a possibilidade de utilização do quantitativo integral da 

participação de empresas coligadas em consórcios ou SPE’s, na medida em 

que a licitante não teria absolutamente qualquer vinculação com a experiência 

vivenciada, denotando um liame de experiência insustentavelmente frágil, 

quase fictício. É que a sobreposição de personalidades jurídicas e a diluição 

das proporções de participação tornam a atestação da licitante uma verdadeira 

suposição, o que não se admite. 

Noutro giro, complementando a fragilidade com que foi tratado o tema no edital, 

admitiu-se a comprovação da experiência das licitantes por meio de qualquer 

documento que indique a sua participação nas decisões ou tão somente na 

gestão. Data vênia, simplesmente participar de decisões não é ter experiência, 

muito menos participar da gestão, cujo escopo é bem inespecífico, 

Em homenagem ao princípio da isonomia, da imparcialidade e da própria 

vinculação ao edital, caso não fosse retirada a previsão de comprovação por 

meio de empresa coligada, seria fortemente recomendável que a norma 

editalícia especificasse taxativamente o(s) documento(s) que serviriam a 

comprovar a exigência, elegendo aquele(s) que melhor represente(m) a 

realidade buscada, sob pena de a abstração ferir de morte a objetividade do 

julgamento, atentando contra o interesse público. 

Portanto, entende-se pertinente considerar na Minuta do Edital que o atestado 

deverá ser avaliado consoante a natureza da forma de participação da 

Consorciada vis-à-vis à respectiva proporção da responsabilidade assumida no 

consórcio no SPE, não se admitindo a comprovação por meio da participação 

de coligada em outro consórcio ou SPE. 

Em assim não sendo, recomenda-se, ao menos, restringir a comprovação da 

participação da licitante nas decisões apenas por meio de acordo de quotistas 

ou acionistas, devidamente registrados na junta comercial competente. 

Nesse sentido, a redação mais adequada do item 12.4.4. seria a seguinte: 
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REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

12.4.4. Para comprovação do 
atendimento ao quantitativo mínimo da 
subcláusula 12.4.1 acima, uma vez 
comprovada a efetiva participação da 
LICITANTE em CONSÓRCIO, ou na 
Sociedade de Propósito Específico ou 
das empresas coligadas detentoras da 
experiência aludida,de acordo com a 
subcláusula 12.4.1, será considerada a 
totalidade do quantitativo de tal 
operação, independentemente 
daparticipação percentual, desde que 
comprovada, através de atestados e 
documentos, a efetiva participação da 
LICITANTE nas decisões e gestão 
operacional do consórcio, Sociedade de 
Propósito Específico ou das empresas 
coligadas detentoras da experiência 
aludida, dentre eles, acordos de 
acionistas, acordos de cotistas, 
contratos de serviços. Contratos de 
gestão, deliberações de assembleias, 
entre outros. Na ausência de tal 
comprovação, serão consideradas 
apenas as parcelas e os quantitativos na 
proporção da participação da 
LICITANTE na composição do 
CONSÓRCIO, da Sociedade de 
Propósito Específico ou nas empresas 
coligadas detentoras da experiência 
aludida. 

12.4.4. PARA COMPROVAÇÃO DO 
ATENDIMENTO AO QUANTITATIVO 
MÍNIMO DA SUBCLÁUSULA 12.4.1 
ACIMA, UMA VEZ COMPROVADA A 
EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA 
LICITANTE EM CONSÓRCIO, OU NA 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO, SERÁ CONSIDERADO 
TÃO SOMENTE O PERCENTUAL DO 
QUANTITATIVO EQUIVALENTE A 
EFETIVA RESPONSABILIDADE, EM 
NATUREZA E EM PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL, ASSUMIDA PELA LICITANTE 
NA RESPECTIVA OPERAÇÃO, 
CONSOANTE RESPECTIVO 
INSTRUMENTO DE CONSÓRCIO OU DE 
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO ESPECIFICO. 

Comentários da FGV: 

Sugere a colaboradora alteração da redação do item 12.4.4 da Minuta do 

Edital, para conferir mais segurança à Administração, de que a licitante tem 

condições de cumprir o objeto do contrato. Para tanto, recomenda que a norma 

editalícia especificasse taxativamente o documento que serviriam a comprovar 

a exigência, elegendo aquele que melhor represente a realidade buscada. 

Contudo, a redação sugerida pela colaboradora não representa o exposto em 

sua conclusão, já que recomenda restringir a comprovação da participação da 

licitante nas decisões apenas por meio de acordo de quotista ou acionista, 
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devidamente registrados na junta comercial, porém, na redação sugerida para 

o edital sequer faz constar tal condição restritiva. 

A redação do item 12.4.4 da minuta do Edital menciona que será considerada a 

totalidade do quantitativo da operação, independente da participação 

percentual, desde que a empresa detentora da experiência demonstrada 

através do atestado exigido, tenha efetiva participação nas decisões e gestão 

operacional do consórcio, o que, segundo o entendimento da equipe da FGV, é 

seguro para a Administração Pública, já que a empresa que detém experiência 

comprovada terá participação efetiva nas decisões. Portanto, recomenda-se 

manter a redação original que, inclusive, especifica quais são os documentos 

que servem a comprovar a exigência buscada. 

 Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 05: Adequação dos itens 11.1.1 e 12.4.10 aos objetivos do 

desenvolvimento nacional sustentável insculpido no artigo 3º da Lei 

Federal n°. 8.666/1993 

 

O item 12.4.10 da Minuta de Edital traz a seguinte redação: 

12.4.10. Os atestados técnicos de obras e serviços prestados no 

exterior devem ser devidamente registrados no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, de acordo com as disposições 

do art. 65 e seguintes da Resolução CREA nº 1.025, de 30 de 

outubro de 2009, ou, no caso de empresas estrangeiras, inscrição 

junto ao órgão competente no país de origem, conforme a legislação 

local. No caso de CONSÓRCIO, ao menos uma das entidades 

consorciadas, ou empresa controlada, controladora, coligada e/ou 

empresas sob controle comum da LICITANTE e seus consorciados, 

direta e indiretamente, deverá apresentar o Registro em questão, 

desde que a situação (de sociedade controlada, controladora, 

coligada elou empresas sob controle comum, direta ou 

indiretamente) seja devidamente comprovada e vigore desde data 

anterior à da publicação do presente EDITAL. Na hipótese de não ser 

exigido no país de origem a inscrição da empresa em órgão 

equivalente ao CREA, a LICITANTE deverá apresentar declaração 

firmada por seu representante legal, declarando a dispensa da 
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inscrição, observadas as regras do EDITAL aplicáveis aos 

documentos estrangeiros. 

O item 12.4.10 do Edital é coerente com o quanto disposto na Resolução 

CONFEA 1.025/2009, no tocante à exigência de registro dos atestados 

técnicos de obras e serviços prestados no exterior perante o CREA. 

Todavia, ao estabelecer que, no caso de empresas estrangeiras, bastaria a 

inscrição junto ao órgão competente no país de origem, coloca em risco a 

isonomia dos licitantes do certame, haja vista que os critérios de aceitação dos 

atestados técnicos do "órgão competente no país de origem" podem ser 

diversos daqueles adotados pelo CREA, ou mesmo pode sequer existir tal 

órgão, 

Nesse diapasão, visando garantir condições igualitárias a todas as 

competidoras, é imperativo que se exija o registro no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia — CREA de todos os atestados técnicos de 

obras e serviços prestados no Brasil e no exterior independentemente da 

origem da licitante ou dos critérios adotados pelo órgão competente do país de 

origem. 

Ademais, a limitação do cumprimento de tal exigência a apenas uma das 

consorciadas ou a dispensa no caso de inexistência de órgão similar ao CREA 

no país de origem viola as exigências pertinentes à qualificação técnica 

insculpidos do art. 30, inciso l, da Lei 8.666/1993, no tocante que apenas 

podem ser admitidos atestados reconhecidos, no caso, pelo CREA. 

Com efeito, independentemente de o país de origem da licitante ter ou não 

órgão equivalente ao CREA, é imprescindível que TODAS as licitantes tenham 

registro ou autorização deste órgão para participar do certame, mormente 

porque, além de ser um critério isonômico, assegura o atendimento aos 

padrões mínimos de competência técnica adotados no Brasil, 

Não por outro motivo, a Resolução CONFEA 444/2000 exige a adoção de 

procedimento prévio à participação de empresas estrangeiras em licitações no 
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Brasil, bem como dispõe sobre os procedimentos relativos à validação do 

acervo técnico de obras e serviços realizados no exterior. 

Art. 1º Os Consórcios de empresas constituídos com a finalidade de 

participação em licitações no país, devem informar ao CREA da 

jurisdição da execução do empreendimento, sua intenção de 

participar em licitação, juntando cópia dos seguintes documentos: 

I- cópia autenticada do compromisso de constituição do consórcio, 

devidamente registrado por escritura pública ou documento particular 

registrado em cartório de registro de títulos e documentos, com a 

indicação da empresa líder, caso houver; II - cópia do Edital de 

Licitação que pretende participar; e III - certidão de registro, junto ao 

CREA, da(s) empresa(s) brasileira(s) consorciada(s), 

Art. 2º O CREA, através de suas Câmaras Especializadas 

competentes, analisará a documentação apresentada, bem como 

os processos de registros das empresas envolvidas, onde conste os 

objetivos sociais e quadros técnicos, com o intuito de certificar-se 

quanto à compatibilidade entre estas e as atividades pleiteadas 

pelo consórcio com base nas informações constantes do Edital. 

Nesses termos, a redação mais conveniente do item 12.4.10 seria a seguinte: 

REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

12.4.10. Os atestados técnicos de obras 

e serviços prestados no exterior devem 

ser devidamente registrados no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia — 

CREA, de acordo com as disposições do 

art. 65 e seguintes daResolução CREA nº 

1.025, de 30 de outubro de 2009, ou, no 

caso de empresas estrangeiras, inscrição 

junto ao órgão competente no país de 

origem, conforme a legislação local. No 

caso de CONSÓRCIO) ao menos uma 

das entidades consorciada, ou empresa 

controlada, controladora, coligada e/ou 

empresas sob controle comum da 

LICITANTE e seus consorciados, direta e 

12.4.10. OS ATESTADOS TÉCNICOS DE 

OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO 

EXTERIOR DEVEM SER DEVIDAMENTE 

REGISTRADOS NO CONSELHO 

REGIONAL DEENGENHARIA E 

AGRONOMIA - CREA, DEACORDO COM 

AS DISPOSIÇÕES DO ART. 65 E 

SEGUINTES DA RESOLUÇÃO CREA Nº 

1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. 

NO CASO DE PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESAS ESTRANGEIRAS, AINDA 

QUE COMO CONSORCIADA, DEVE SER 

APRESENTADA INSCRIÇÃO JUNTO AO 

ÓRGÃO COMPETENTE NO PAÍS DE 

ORIGEM,CONFORME A LEGISLAÇÃO 
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REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

indiretamente, deverá apresentar o 

Registro em questão, desde que a 

situação (de sociedade controlada, 

controladora, coligada e/ou empresas sob 

controle comum, direta ou indiretamente) 

seja devidamente comprovada e vigore 

desde data anterior à da publicação do 

presente EDITAL. Na hipótese de não ser 

exigido no país de origem a inscrição da 

empresa em órgão equivalente ao CREA, 

a LICITANTE deverá apresentar 

declaração firmada por seu representante 

legal, declarando a dispensa da inscrição, 

observadas as regras do EDITAL 

aplicáveis aos documentos. 

LOCAL, BEM COMO SER 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO 

FAVORÁVEL DO CREA, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 

CONFEA 444/2000. 

 
Comentários da FGV: 

A sugestão do colaborador é extremamente importante diante da exigência 

contida na Resolução n. 444/2000 do CONFEA, devendo ser acatada em parte. 

Ao nosso entender, não deve ser suprimida qualquer parte do texto, mas, tão 

somente, inserido que seja observado o disposto no artigo 1º da Resolução n. 

444/2000 do CONFEA, em caso de empresa estrangeira, conforme segue: 

“12.4.10. Os atestados técnicos de obras e serviços prestados no exterior 

devem ser devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia — CREA, de acordo com as disposições do art. 65 e 

seguintes da Resolução CREA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, ou, no 

caso de empresas estrangeiras, inscrição junto ao órgão competente no 

país de origem, conforme a legislação local, bem como, a comprovação 

do cumprimento do artigo 1º da Resolução CONFEA nº 444/2000. No caso 

de CONSÓRCIO ao menos uma das entidades consorciada, ou empresa 

controlada, controladora, coligada e/ou empresas sob controle comum da 

LICITANTE e seus consorciados, direta e indiretamente, deverá 

apresentar o Registro em questão, desde que a situação (de sociedade 

controlada, controladora, coligada e/ou empresas sob controle comum, 

direta ou indiretamente) seja devidamente comprovada e vigore desde 

data anterior à da publicação do presente EDITAL. Na hipótese de não ser 
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exigido no país de origem a inscrição da empresa em órgão equivalente 

ao CREA, a LICITANTE deverá apresentar declaração firmada por seu 

representante legal, declarando a dispensa da inscrição, observadas 

asregras do EDITAL aplicáveis aos documentos.” 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura, em atendimento à recomendação da 

FGV, acata parcialmente a sugestão da Colaboradora, no sentido de inserir no 

instrumento convocatório a necessidade de observância do art. 1º, da 

Resolução n°. 444/2000, do CONFEA, no caso de empresa estrangeira. 

  
Contribuição 06: Item 10.4.1 – Minuta do Contrato 

Com o máximo acatamento, notou-se que, no item 10.4.1 da Cláusula 10, há 

uma regra que se aplicaria, perfeitamente, para uma contratação tradicional de 

empreitada. Todavia, para um projeto regido pela lógica financeira da 

concessão, ela não faz tanto sentido. Uma vez que a norma do artigo 25 da Lei 

de Concessões autoriza que o concessionário adote uma estrutura de 

contratos subordinados (downstream contracts) para execução das 

atividades inerentes ao projeto, é indiferente que o controle seja exercido por 

um operador. Deve-se facultar que qualquer consorciado tenha o poder de 

controle, porque o foco é a adequada estruturação de capital do projeto para 

garantir a gestão dos riscos transferidos, inclusive, por meio de contratados 

subordinados para O&M. 

Comentários da FGV: 

O item 10.4.1 consta da Cláusula Décima da Minuta do Contrato de Concessão 

e está assim redigido: 

“10.4.1. No caso de a LICITANTE VENCEDORA ser consórcio, a titularidade 

do controle efetivo da CONCESSIONÁRIA deverá ser exercida pelos 

controladores do consórcio na data de apresentação das PROPOSTAS, 

devendo pelo menos um dos participantes do consórcio obrigatoriamente 

explorar o ramo de atividade, objeto da presente concessão.” 
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O colaborador menciona que no item 10.4.1, há uma regra que se aplicaria, 

perfeitamente, para uma contratação tradicional de empreitada e que “para um 

projeto regido pela lógica financeira da concessão, ela não faz tanto sentido.” 

Sugere o colaborador “facultar que qualquer consorciado tenha o poder de 

controle”. 

O dispositivo acima transcrito faculta que qualquer consorciado tenha o poder 

de controle da Concessionária, porém, determina que este poder de controle 

seja informado ao Poder Concedente na data de apresentação das propostas. 

O Poder Público geralmente determina que as sociedades consorciadas 

atribuam a uma delas o poder de liderança. Nesse caso, a direção, a 

representação e a administração do consórcio recairão sobre a escolhida, 

ficando esta responsável pelas demais consorciadas, perante terceiros e 

perante a própria contratante pelas responsabilidades assumidas pelo 

consórcio. 

Ademais, o item 10.5 da mesma Cláusula Décima da Minuta do Contrato de 

Concessão, permite que o controle societário efetivo da CONCESSIONÁRIA 

seja transferido, desde que, o CONCEDENTE concorde previamente. 

Desta forma, a equipe da FGV recomenda que seja mantido o texto original. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 

Contribuição 07: Direito dos Mutuantes – step-in (item 10.9) - Minuta do 

Contrato de Concessão 

Como é corrente em projetos de infraestrutura, uma das partes interessadas 

mais importantes é o mutuante (comumente referido como financiador). 

Nada obstante, o item 10.9 requer autorização prévia para o exercício de step-

in. Como o foco desse recurso é permitir agilidade para que o mutuante possa 

reestruturar a dívida em caso de risco de default pela futura SPE, é 
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recomendável que seu exercício seja pré-autorizado e condicionado, apenas, à 

notificação do Poder Concedente que, naturalmente, continuará a monitorar e 

fiscalizar os níveis de serviço. 

Comentários da FGV: 

Referente ao item 10.9 da Minuta do Contrato de Concessão, que consta da 

Cláusula Décima, o colaborador recomenda que a autorização do Poder 

Concedente para a assunção do controle da Concessionária pelos seus 

financiadores, “seja pré-autorizada e condicionado, apenas, à notificação do 

Poder Concedente.” 

A recomendação não é positiva para o Poder Concedente por restringir sua 

atuação e controle sobre a assunção, já que não poderia sequer examinar o 

pedido, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à Concessionária, 

convocar os acionistas controladores da SPE e promover quaisquer diligências 

consideradas adequadas, conforme restou previsto no item 10.10. 

Ademais, se o próprio Poder Concedente entender que a alteração de controle 

efetivo da Concessionária lhe seja favorável poderá permanecer em silêncio, 

conforme faculta o item 10.11. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 08: Metodologia de cálculo para indenização de 

investimentos não amortizados (item 11.4) 

Visando contribuir positivamente, seria ideal que todos os critérios tidos por 

relevantes estejam exaustivamente previstos nesta cláusula, de modo que a 

expressão "além de outros que se entendam relevantes" possa ser suprimida. 

Isso evitará conflitos futuros sobre qual o critério adequado, Além disso, é boa 

prática que a indenização considere: a) a provisão de valores para quitação 

integral de contratos de mútuo (bancários, debêntures etc.) e b) a definição de 

um benchmark para indenização do equity residual a valor de mercado 
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mediante comparação de projetos similares. Sugere-se, pois a revisão integral 

desta cláusula considerando-se as sugestões propostas, 

Comentários da FGV: 

Denota-se que o item 11.4 da Minuta do Edital de Licitação indicado pelo 

colaborador não corresponde com a sua exposição, consequentemente fica 

prejudicada a análise da colaboração deste item. 

Já o item 11.4 da Minuta do Contrato de Concessão reza o seguinte: 

“11.4. Os bens da CONCESSIONÁRIA que não estejam afetos à 
CONCESSÃO e, portanto, não sejam considerados como essenciais à 
execução dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, poderão ser onerados ou alienados por ela, 
CONCESSIONÁRIA, desde que tal onerosidade ou alienação não afete a 
qualidade da PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO e não 
causem a diminuição das condições econômicas, técnicas ou operacionais 
dela, para continuidade da adequada prestação do serviço.” 

Diante desta verificação, fica prejudicada a análise da colaboração. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende que a análise da sugestão 

referente ao item 11.4 da Minuta do Edital de Licitação restou prejudicada, 

como fora exposto pela FGV. 

Contribuição 09: Especificações de input (meios, processos e projetos de 

engenharia) (itens 27.2 e 27.8) 

A principal diferença entre as contratações tradicionais de obras públicas e de 

concessões reside na transferência da gestão do risco quanto às 

especificações de input (meios e processos e projetos de engenharia). Nesse 

sentido, os "elementos de projeto básico" (expressão adotada pela Lei de 

Concessão) não devem ser vinculantes; não cabe ao Poder Público definir a 

solução técnica, tampouco condicionar a execução de investimentos à prévia 

aprovação de projetos de engenharia. Isso resulta, simultaneamente, no 

engessamento da gestão privada focada em desempenho e na retenção 
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indireta do risco associado, o que diminui o espaço para inovação e geração de 

resultados positivos e pode comprometer o orçamento contingente do governo. 

Sugere-se que as cláusulas em questão sejam suprimidas e que, em lugar 

dela, seja previsto que o Poder Público monitorará e fiscalizará o cumprimento 

nos indicadores-chave de desempenho previstos contratualmente. Com isso, 

abre-se espaço adequado para que o risco transferido seja efetivamente gerido 

com a plena capacidadeempresarial privada de inovar e gerar eficiência, 

sempre, claro, com observância plena do nível de serviço contratualmente 

definido. 

Comentários da FGV:  

A previsão contida na minuta do edital não impõe solução técnica pré-

selecionada (portanto não há “engessamento da gestão privada”, mas apenas 

contempla que a solução de engenharia adotada seja apresentada e submetida 

análise e aprovação do Poder Concedente. 

Esta formalidade considera entre outros aspectos, que a concessão não é 

definitiva (eterna), e que, ao seu termo, o Poder Concedente poderá vir 

alternativamente operar as estruturas implantadas. Os itens 27.2 a 27.8 

constam da Minuta do Contrato de Concessão, Anexo I do Edital de Licitação. 

Segundo a colaboradora, os elementos de projeto básico não devem ser 

vinculantes, não cabendo ao Poder Público definir a solução técnica, tampouco 

condicionar a execução de investimentos à prévia aprovação de projetos de 

engenharia, por resultar no engessamento da gestão privada focada em 

desempenho e na retenção indireta do risco associado, o que no seu entender, 

diminui o espaço para inovação e geração de resultados positivos, podendo 

comprometer o orçamento contingente do governo. 

A sugestão da colaboradora é no sentido de que as cláusulas em questão 

sejam suprimidas, dando lugar a monitoração e fiscalização pelo Poder Público 

do cumprimento nos indicadores-chave de desempenho previstos 
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contratualmente, abrindo espaço adequado para que o risco transferido seja 

efetivamente gerido com a plena capacidade empresarial privada de inovar e 

gerar eficiência, com observância plena do nível de serviço contratualmente 

definido. 

O item 27.2, deve permanecer intacto, por prever que a realização das obras e 

investimentos deverá respeitar todas as disposições, prazos e especificações 

técnicas constantes do EDITAL, seus Anexos e Plano de Negócios, justamente 

para que sejam cumpridas as metas estabelecidas. 

Não há razão para suprimir este item ou mesmo alterá-lo, no EDITAL há 

previsão de realização de obras e melhorias no sistema, como também metas 

e prazos a serem atingidos e cumpridos, respectivamente, exigências 

necessárias num EDITAL de licitação de concessão de serviços púbicos de 

água e esgoto, portanto, não está diferente dos inúmeros já publicados no 

Brasil. 

Já o item 27.3, prevê que a Concessionária deverá submeter à apreciação da 

Agência Reguladora, os projetos e demais peças dele integrantes, bem como 

as licenças, autorizações ou aprovações das autoridades competentes. 

Novamente, não há nada de novo, considerando que é dever da Agência 

Reguladora verificar os projetos, licenças, autorizações e aprovações, 

objetivando conferir se a Concessionária está cumprindo com as exigências 

previstas no EDITAL de Licitação e na legislação aplicável. 

A análise prévia pela Agência Reguladora evita vários transtornos futuros, isto 

porque lhe dá autonomia de vetar a implantação de projetos que não atendem 

as exigências do EDITAL e principalmente o interesse da Administração 

Pública, antes mesmo do início das obras. O fato do projeto ser submetido a 

Agência não irá causar o engessamento da gestão privada, apenas evitará que 

obras iniciem sem terem sido aprovadas pelos órgãos competentes, 

principalmente, os ambientais. 
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Desta forma, a preocupação da colaboradora é desnecessária, mesmo porque, 

na hipótese de a Agência Reguladora não concordar com os projetos, deverá 

fundamentar a razão da não aprovação e, caso não se manifeste no prazo 

previsto no item 27.4, a Concessionária poderá implementá-lo. 

Ademais, a Agência Reguladora tem obrigação de fiscalizar a prestadora de 

serviços, não sendo razoável que ela seja excluída ativamente de certas 

decisões, por ter obrigação de opinar responsavelmente nos assuntos que são 

de sua competência. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 10: Recusa de Apólices (item 28.7) 

É boa prática que o poder público se reserve a prerrogativa de recusar apólices 

que não sejam adequadas. Sugere-se, apenas, que seja incluído um critério 

objetivo, utilizando-se algum sistema de rating aceito no mercado. Para efeito 

exemplificativo, veja-se a tabela abaixo, publicada em recentíssimo estudo da 

Standart & Poors. 

 

Comentários da FGV: 

O Poder Concedente poderia, por exemplo, determinar, que apenas serão 

aceitas apólices emitidas por seguradoras classificadas entre as colunas "1. 

Excelente" e "4. Satisfatório". Assim, o critério passa a ser totalmente objetivo, 

dando segurança adicional a todos os envolvidos. 
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O texto presente no Edital está apresentado em conformidade com a legislação 

pertinente e as práticas do setor. Apesar da sugestão ser válida, sua adoção 

poderá causar embaraços desnecessários no certame, inclusive, direcionar a 

licitação para empresas de renome e grande porte, que justamente são 

aquelas que frequentemente participam de licitações potenciais e tem mais 

facilidade na obtenção de apólices emitidas por seguradoras conceituadas no 

mercado financeiro.  

Para exemplificar, os documentos abaixo possuem textos bastante similares 

neste tópico em especial, que demonstram o que vem sendo praticado no 

setor: 

• CONTRATO DE CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNCÍPIO 
DE TUBARÃO1 
 
29.10. O CONCEDENTE poderá recusar as apólices de seguro 
apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, quando não atender os 
requisitos do edital, devendo manifestar sua decisão fundamentada e 
por escrito, determinando que a CONCESSIONÁRIA proceda às 
correções e adaptações que se façam necessárias, no prazo máximo e 
improrrogável de 15 (quinze) dias 
 

• CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVICOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM2 
 
28.7. O CONCEDENTE poderá recusar as apólices de seguro 
apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, devendo manifestar sua 
decisão fundamentada e por escrito, determinando que a 
CONCESSIONÁRIA proceda às correções e adaptações que se façam 
necessárias, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias. 
 

• CONTRATO DE CONCESSÃO Nº001/2012, Termo de Contrato de 
obras entre o Município do Rio de Janeiro através da Secretaria 
Municipal de Obras - SMO, como Contratante, e a empresa F. AB. 
ZONA OESTE S/A3 
 

 
1http://www.agr.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-DE-CONCESS%C3%83O-n.-038-2012.pdf 
2http://agerv.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Contrato-de-concess%C3%A3o-46-2012.pdf 
3http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4290214/4105676/00.CONTRATODECONCESSAON001_2012.pdf 

http://www.agr.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-DE-CONCESS%C3%83O-n.-038-2012.pdf
http://agerv.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Contrato-de-concess%C3%A3o-46-2012.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4290214/4105676/00.CONTRATODECONCESSAON001_2012.pdf
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27.7. A RIO-ÁGUAS poderá recusar as apólices de seguro apresentadas 
pela CONCESSIONÁRIA, devendo manifestar sua decisão 
fundamentada e por escrito, determinando que a CONCESSIONÁRIA 
proceda às correções e adaptações que se façam necessárias, no prazo 
máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias. 
 

• EDITAL de Concorrência Pública nº 006/2014 para a CONCESSÃO DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTODE 
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
PARÁ DE MINAS 4 
 
30.7. O CONCEDENTE poderá recusar as apólices de seguro 
apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, devendo manifestar sua 
decisão fundamentada e por escrito, determinando que a 
CONCESSIONÁRIA proceda às correções e adaptações que se façam 
necessárias, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias. 

Desta forma, a equipe da FGV recomenda a manutenção do texto original. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 11: Ônus financeiro da desapropriação (item 32.3) 

A aquisição de terrenos necessários ao projeto (land acquisition) é 

reconhecida, pelas boas práticas estabelecidas, como providência de 

preparação do projeto pelo Poder Público. Isso busca reduzir o espaço de 

incerteza quanto ao custo de capital do projeto e sua exposição a conflitos. 

Todavia, como alguma margem de incerteza sempre é carreada ao projeto, o 

cenário ideal seria definir uma "franquia" contratual das desapropriações já 

mapeadas pelo Poder Público nos Estudos de Viabilidade para que tal 

informação seja objetiva e isonomicamente apropriada pelos licitantes. 

Com isso, reduz-se o risco de propostas temerárias ao mesmo tempo em que 

se mitiga a incerteza sobre a exposição do projeto a despesas inesperadas. A 

providência mencionada também ajuda a mitigar os custos de transação ínsitos 

a processos de revisão contratual extraordinária. Sugere-se, para efeito 

 
4https://parademinas.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/1-EDITAL-Concorr%c3%aancia-%c3%81gua-e-
Esgoto-2014-Par%c3%a1-de-Minas-30.07.14-vers%c3%a3o-8.pdf 
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comparativo, a verificação do modelo adotado pela Agência Baiana de 

Regulação - AGERBA para o Contrato de Concessão do Sistema BA-093. 

Comentários da FGV: 

A necessidade de aquisição de terrenos (áreas e servidão) para instalação da 

infraestrutura necessária às diversas unidades operacionais está diretamente 

relacionada à solução proposta para a concepção dos sistemas. Nesse sentido, 

cabe ao futuro concessionário inserir no seu planejamento o dimensionamento 

das necessidades em cada projeto, sendo assim, a equipe da FGV, sugere a 

manutenção do texto original, previamente aprovado pelo TCE-PE. 

O colaborador sugere que seja definido pelo Poder Público “uma “franquia” 

contratual das desapropriações já mapeadas nos Estudos de Viabilidade para 

que tal informação seja objetiva e isonomicamente apropriada pelos licitantes.” 

A sugestão é válida, contudo, extemporânea e caso adotada atrasaria todo o 

procedimento licitatório em curso, já que demandaria de tempo para a 

avaliação de todos os imóveis que possivelmente estariam propícios a serem 

desapropriados. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 

Contribuição 12: Penalidades e Período de Cura (item 34) 

A previsão de um período de cura (rectification period) é considerada boa 

prática. Concessões são contratos que almejam o período de parceria, então, a 

aplicação direta de penalidades acaba por refletir um espírito adversarial mais 

típico das contratações tradicionais. Seria recomendável, então, que seja 

previsto período de cura, durante o qual a correção da falha exclui a aplicação 

da penalidade. Isso ajuda a fomentar o espírito de parceria voltado à prestação 

adequada do serviço público. 

Adicionalmente, nota-se que, de um lado, a cláusula de penalidades prevê, 

adequadamente, regras de proporcionalidade exigidas pela Lei de Introdução 
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às Normas de Direito brasileiro com as alterações que foram introduzidas pela 

Lei Federal nº 13.655/18. Todavia, nota-se que não foram materialmente 

descritas as condutas que são consideradas leves, médias, graves ou 

gravíssimas. Naturalmente, a linguagem conotativa tende a ser adequada para 

normas abstratas, mas, em contratos de concessão, é também preciso denotar 

os comportamentos sujeitos a penalidades. 

Percebe-se, todavia, que algumas condutas foram denotadas nas alíneas “a” e 

"l" do item 23.14. Porém, para um projeto complexo como o presente, a 

definição mais exaustiva das condutas ajudaria, sensivelmente, a mitigar a 

percepção de risco, especialmente, do ponto de vista dos mutuantes 

("financiadores") o que pode contribuir para melhorar o perfil de risco do projeto 

e, com isso, sua "bancabilidade". Explica-se: a maior exposição a incertezas 

quanto ao que pode, ou não, ser considerado infração afeta a percepção de 

risco dos bancos que, por isso, cobrarão juros mais altos pelo empréstimo, A 

exaustão das condutas típicas ajudará a reduzir esse risco e, com isso, tornar 

as propostas mais competitivas. 

Comentários da FGV: 

O colaborador recomenda para o item 34 da Minuta do Contrato de Concessão, 

que seja previsto período de cura, durante o qual a correção da falha exclui a 

aplicação da penalidade. 

Esta recomendação já está contemplada no item 34.3. 

Sugere, ainda, que algumas condutas tenham uma definição mais exaustiva, 

que ajudaria a mitigar a percepção de risco. 

Tal sugestão, apesar de válida, demandaria relacionar as inúmeras condutas 

que, diga-se, já estão devidamente previstas em todas as normas, 

regulamentos, decretos, leis, estatutos e afins, tanto no âmbito municipal, como 

no estadual e federal, sendo, portanto, desnecessário repeti-las. 
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Acredita-se que a Cláusula 34 da Minuta do Contrato de Concessão abrangeu 

várias condutas importantes numa concessão, e dá oportunidade de 

regularização e correção antes mesmo da punição, a qual, somente poderá vir 

a ocorrer em caso de riscos à saúde pública, danos diretos ao sistema, aos 

usuários, ao meio ambiente e quando comprometer a execução do contrato. 

Desta forma, a sugestão deve ser descartada. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 

Contribuição 13: Imposto sobre serviços, ISS (cláusula 46ª) 

Notou-se, na cláusula 46ª, que há menção ao fato de que a COMPESA 

recolhia ISS ao município. No termo de referência, no entanto, há a premissa 

de que o ISS não incide sobre o serviço. É importante esclarecer se haverá, ou 

não, isenção, ou se é caso de inexistência de previsão no código tributário 

municipal, pois isso pode gerar inúmeros transtornos para ambas as partes no 

curso do contrato. 

Comentários da FGV: 

A planilha da modelagem econômico financeira do estudo prevê o recolhimento 

do ISS (imposto sobre serviços) na alíquota máxima de 5% incidente apenas 

sobre a parcela de receita de serviços complementares. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

Contribuição 14: Rescisão por iniciativa da Concessionária e arbitragem 

(cláusulas 48ª e 55ª) 

O Poder Concedente adotou excelente prática ao prever que os direitos 

emergentes do futuro contrato são patrimoniais disponíveis e que, por isso, 

conflitos serão dirimidos por meio de arbitragem. É preciso, então, harmonizar 

a cláusula que trata da hipótese de rescisão por iniciativa da Concessionária, 

dado que ela também deverá se dar pela via arbitral. Adicionalmente, sugere-
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se a retificação da cláusula 55ª para prever que o Poder Judiciário somente 

decidirá sobre a imposição da obrigação de fazer consistente em cumprir 

o compromisso arbitral previsto no contrato e sobre a concessão de 

tutelas de urgência. 

Comentários da FGV: 

Qualquer previsão na minuta do Contrato de Concessão de restrição à atuação 

ao Poder Judiciário seria ineficaz e totalmente ilegal, portanto, a equipe da FGV 

não recomenda a adoção da sugestão. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV, em 

respeito ao denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição, também 

chamado de cláusula do acesso à justiça, ou do direito de ação, segundo o 

qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito.” Essa norma possui natureza constitucional e autoriza ao jurisdicionado 

o imediato acionamento do Poder Judiciário para analisar qualquer pleito 

oriundo de uma relação jurídico-administrativa, independentemente de prévio 

requerimento aos órgãos ou entidades públicas. 

 

Contribuição 15: Indicador ICSA – Índice de cobertura dos serviços de 

abastecimento de água (item 5.1 do Anexo 7 – Documento 7 – Anexo II do 

Edital – Termo de Referência) 

 

O Edital fornece a seguinte fórmula para esse indicador:  

 

Utilizando a fórmula como está no edital, o índice de atendimento calculado 

não será o efetivamente pretendido por um equívoco no texto da fórmula, 

propriamente em seu denominador, porque a ÁREA DE CONCESSÃO, nos 

termos do Edital, não engloba todos os habitantes do Município. 

 



 
 

 

 
Avenida Guararapes, n°. 2.114, Centro, Petrolina/PE.  

Portanto, o denominador da fórmula deve conter a seguinte descrição: número 

total de habitantes da ÁREA DE CONCESSÃO, conforme definido no item 1.2 

do edital de concorrência pública nº 010/2020.  

Ficando:  

ICSA = nº de habitantes atendidos pelos serviços de abastecimento de água X 

100 (%) /Número total de habitantes da ÁREA DA CONCESSÃO 

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

 
Contribuição 16: Indicador IQA – Índice de qualidade da água (item 5.1 do 

Anexo 7 – Documento 7 – Anexo II do Edital – Termo de Referência)  

 
O Edital fornece a seguinte fórmula para esse indicador: 

 

Quanto ao parâmetro Turbidez, o edital coloca como condição de atendimento 

que a turbidez na rede de distribuição seja inferior a 1,0 UT. No entanto, a 

Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, fixa esse limite em 

5,0 UT para a rede de distribuição (vide Anexo 10 do Anexo XX da referida 

Portaria). O valor de 1,0 UT é definido como limite apenas para as águas pós-

filtração ou pré-desinfecção e não para a rede de distribuição. 

 
Portanto, entende-se que, para atendimento da norma técnica atual, o valor 

para atendimento deve ser alterado para 5,0 UT em substituição ao atualmente 

indicado (1,0UT). 

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

 
Quanto ao parâmetro pH, o edital coloca como condição de atendimento que o 

pH esteja na faixa entre 6,5 a 8,5. No entanto, a Portaria de Consolidação nº 

5/2017 do Ministério da Saúde, fixa o intervalo de 6,0 a 9,5 (vide Art. 39 §1º da 
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referida Portaria). Portanto, o valor para atendimento deve ser alterado para o 

intervalo entre 6,0 e 9,5.  

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

Quanto ao parâmetro Bacteriologia, o edital define esse indicador como a 

“probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a bacteriologia na 

rede de distribuição, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo 

total de amostras.  

A condição aceitável exigida para BAC (bacteriologia) é que apresente 

resultado inferior a 1,0 (uma)”. A condição aceitável descrita no edital está 

equivocada, pois se todas as amostras forem “conformes” o valor seria igual a 

1 e, mesmo sendo a situação ideal, através da definição atual do indicador, o 

resultado não seria aceitável. 

Portanto, a condição aceitável deverá ser alterada para o intervalo de 0,9 a 1,0.  

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

 
Contribuição 17: Indicador IR – Índice de reservação (item 5.1 do Anexo 7 

– Documento 7 – Anexo II do Edital – Termo de Referência)  

 
O edital fornece a seguinte fórmula para esse indicador:  

 
Para a fórmula ficar completa faltou o intervalo de tempo do denominador. 

Desta forma, o denominador deve conter a seguinte expressão: Volume Médio 

Produzido Diário (M³).  

Confirma este entendimento? 
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Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

 
Contribuição 18: Indicador ICSE – Índice de cobertura dos serviços de 

esgotamento sanitário (item 5.2 do Anexo 7 – Documento 7 – Anexo II do 

Edital – Termo de Referência)  

O Edital fornece a seguinte fórmula para esse indicador:  

 

Utilizando a fórmula como está no edital, o índice de atendimento calculado 

não será o real, porque a área de concessão não engloba todos os habitantes 

do Município. 

 
Portanto, o denominador da fórmula deve conter a seguinte descrição: 

NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DA ÁREA DE CONCESSÃO, conforme 

definido no item 1.2 do edital de concorrência pública nº 010/2020. Confirma 

este entendimento? 

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

Contribuição 19: Indicador IQE – Índice de cobertura dos serviços de 

esgotamento sanitário (item 5.2 do Anexo 7 – Documento 7 – Anexo II do 

Edital – Termo de Referência)  

 
O Edital utiliza os seguintes parâmetros para o cálculo desse indicador:  
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Quanto ao parâmetro DBO, o valor para a condição exigida deve ser alterado 

para o constante na Seção III da Resolução CONAMA nº 430/2011, que 

determina na letra d) do Art. 21:  

 
d) Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, 

sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de 

sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou 

mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove 

atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. Está correto 

nosso entendimento? 

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

 
Contribuição 20: No anexo II do Edital - Termos de Referência, no subitem 

01, do Item 7.2  

 
Entendemos que a camada envoltória poderá ser de 10cm acima da geratriz 

superior, com areia lavada ou pedrisco/pó de pedra onde se constate a 

presença de solo saturado/lençol freático, conforme as boas práticas da 

engenharia adotadas inclusive no município Petrolina. O restante da vala 

deverá ser realizado com solo, areia ou saibro ou outro material granular. O 

material de reaterro deverá ser selecionado, de fácil compactação e estar 

isento de pedras, madeiras e outros detritos que possam danificar as 

tubulações.  

 
Desta forma a nova redação do subitem 1 será:  

1. As tubulações deverão receber camada envoltória de, no mínimo, 10 cm 

acima de sua geratriz superior, com areia lavada ou pedrisco/pó de brita onde 

se constate a presença de solo saturado/lençol freático. O reaterro do restante 

da vala deverá ser realizado com solo, areia, saibro ou outro material granular. 

O material de reaterro deverá ser selecionado, de fácil compactação e estar 
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isento de pedras, madeiras e outros detritos que possam danificar as 

tubulações.  

 
Confirma este entendimento?  

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

Contribuição 21: No anexo II do Edital – Termos de Referência, nos 

subitens 7 e 8 do item 7.2 

Entendemos que as instruções ali contidas se referem as vias com intenso 

fluxo de veículos no Distrito Sede. Nas demais vias secundárias e terciárias de 

baixo tráfego de veículos, obedecerá, na recomposição, as espessuras e 

matérias presentes no pavimento original, conforme as boas práticas da 

engenharia e das adotadas no município.  

 
Desta forma, a nova redação do subitem 7 será:  

 
7. A reconstrução das camadas de base deverá obedecer ao critério de 

recomposição das espessuras e materiais presentes no pavimento original, 

sendo que para pavimentos articulados a base deverá ter no mínimo de 15 cm 

(≥95% do PN) e sobre esta 10 cm de colchão de areia/pó de pedra para 

assentamento do pavimento. No caso de pavimentação asfáltica, nas vias com 

intenso fluxo de veículos no Distrito Sede deverá ser obedecido o disposto no 

subitem 1 acima. Nas demais vias secundárias e terciárias de baixo tráfego de 

veículos, obedecerá, na recomposição, as espessuras e materiais presentes no 

pavimento original. 

 
Confirma este entendimento?  

 
Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente parte da 

contribuição e fará alteração no Edital de Concessão, com a seguinte redação: 
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7. A reconstrução das camadas de base deverá obedecer ao critério de 
recomposição das espessuras e materiais presentes no pavimento 
original, sendo que para pavimentos articulados a base deverá ter no 
mínimo de 20 cm (100% do PN) e sobre esta 10 cm de colchão de 
areia/pó de pedra para assentamento do pavimento. No caso de 
pavimentação asfáltica, nas vias com intenso fluxo de veículos no 
Distrito Sede deverá ser obedecido o disposto no subitem 1 acima. Nas 
demais vias secundárias e terciárias de baixo tráfego de veículos, 
obedecerá, na recomposição, as espessuras e materiais presentes no 
pavimento original. 

 

Contribuição 22: No Anexo II do Edital – Termos de Referência, nos 

subitens 7 e 8, do item 7.2  

Tratam de pavimentos flexíveis, a base a ser recomposta e/ou executada, 

deverá ser do tipo flexível composta de material granular tipo base de brita 

graduada ou corrida, conforme Manual de Pavimentação do DNIT 719-2006 

(manual amplamente adotado como referência pelos DER estaduais, 

prefeituras e concessionárias, ao invés de concreto que é do tipo rígido).  

 
A execução do concreto magro como instruído irá retardar a liberação da via 

até a sua plena cura, causando transtorno ao trânsito local, além de ser um 

obstáculo para futuras intervenções, tais como novas ligações de água ou 

esgoto, ou mesmo a execução/reparo de ramais de drenagem urbana e demais 

serviços públicos.  

 
Desta forma a nova redação do subitem 8 será: 

 
8. No caso do pavimento da via tratar-se de capeamento asfáltico sobre 

paralelepípedos estes não serão reaplicados sendo que, nas vias com 

intenso fluxo de veículos no Distrito Sede deverá ser obedecido o 

disposto no subitem 1 acima. Nas demais vias secundárias e terciárias de 

baixo tráfego de veículos, obedecerá, na recomposição, as espessuras e 

materiais presentes no pavimento. 

 
Confirma este entendimento? 
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Posição da Prefeitura: A Prefeitura entende como pertinente a contribuição e 

fará alteração no Edital de Concessão. 

 
Contribuição 23: Itens 1 e 2 - Referem-se à proposição de adoção de fórmula 

paramétrica para o cálculo do reajuste contratual em lugar do IPCA/IBGE. 

 

Comentários da Prefeitura: O IPCA/IBGE é o índice de inflação que reflete as 

oscilações de preços para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, 

abrangendo, assim, as variações de custo de vida de parcela relevante da 

população. 

 
Além se ser um índice amplamente utilizado em contratos de concessão Brasil 

afora, atrelar o reajuste ao IPCA/IBGE deixa pouco espaço para discussões 

comuns a fórmulas concebidas com diversos componentes, cujas atualizações 

futuras das ponderações e resultados finais nem sempre conseguem balancear 

de maneira justa a necessidade de reposição de custos da concessionária com 

a limitação econômico-financeira dos consumidores, além (a) de transmitir para 

os usuários do serviço uma volatilidade excessiva, (b) de trazer incertezas e 

insegurança jurídica para as discussões de reajustes anuais, por conta da 

pouca visibilidade dos fatores de ponderações a serem apresentados 

anualmente pela concessionária, e (c) da custosa auditoria e discussão para 

referendar os mesmos.  

 
Além disso, diversos índices propostos, como por exemplo, os referentes a 

Mao de Obra (IMO) e Construção Civil (INCC), refletem realidades de âmbito 

nacional, com grande peso dado a dinâmica econômico-social, oferta e 

demanda de trabalho e custos de construção das grandes cidades do Brasil, 

não necessariamente alinhados com as dinâmicas regionais. 

 
Entendemos que tão e somente ajustes inflacionários devam ser utilizados, e 

que quanto mais simples e objetivo for o índice de reajuste, menor será a 

necessidade de nova ponderação ou eventual judicialização do reajuste, 
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lembrando que dois dos estudos apresentados na PMI, AEGEA e PCE, 

concordam com a utilização do IPCA. 

 
Ademais, as cláusulas de revisões extraordinárias para eventual reequilíbrio 

econômico financeiro do contrato a serem incluídas no contrato de concessão 

em respeito à legislação vigente, já contemplam reajustes extraordinários na 

eventualidade de variação relevante de custos, sem o ônus de se subjetivar 

demasiadamente os reajustes anuais. 

Posição da Prefeitura: Na análise da contribuição, a equipe da Prefeitura 

opina pela manutenção do cálculo do reajuste contratual pelo IPCA/IBGE, 

tendo sido o mesmo objeto de análise e aprovação prévia do TCE-PE. 

 
Contribuição 24: Item 3 - Refere-se à cláusula 22 da minuta do contrato de 

concessão direitos e obrigações dos usuários, subitens 22.1 f) e i) que incluem 

como direitos dos usuários: 

 
a) obter informações por parte do Poder Concedente, da Concessionária e da 

Agência Reguladora sobre planos de expansão e investimentos para ouvir 

projetos que possam afetar o atendimento futuro;  

b) receber da Agência Reguladora e da Concessionária informações 

necessárias para a defesa de interesses individuais ou coletivos;  

A contribuição apresentada propõe a exclusão desses dois itens, apontando 

como argumentação a possibilidade de “índole tumultuária prejudicial ao 

interesse público” e ainda há previsão legal de obtenção de informações 

apenas individuais. 

 
Comentários da FGV: Na análise da contribuição, a equipe da FGV 

considerou o aspecto de ampla transparência de todo o processo de 

concessão pública recomendando a manutenção do texto proposto 

originalmente sem nenhuma alteração, tendo sido o mesmo validado pelo 
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Município (Poder Concedente), e, inclusive, já foi objeto de análise e aprovação 

prévia do TCE-PE. 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 

Contribuição 25: Item 4 - Refere-se às sanções administrativas. No texto 

original o cálculo é realizado com base no faturamento líquido e na proposição 

pretende-se alterar para a arrecadação efetiva.  

 

Comentários da FGV: A avaliação da equipe da FGV é que a aplicação de 

sanções eventuais só é realizada no caso de descumprimento de regras 

contratuais, motivo pelo qual se sugere a manutenção do texto original.  

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 26: Item 5 - Assim como no item anterior, a proposição 

apresentada refere-se à substituição do faturamento líquido pela arrecadação 

no item 1.20 acerca do fator k relacionado com a outorga variável. Esta 

alteração proposta, se acatada:  

- altera a viabilidade do modelo, ampliando, sob o ponto de vista do futuro 

concessionário;  

- reduz o valor da outorga a ser recebida pelo Município, podendo inviabilizar 

alguma ação já planejada;  

- altera os conceitos da análise e aprovação já realizada pelo TCE-PE;  

- exige alteração e nova consulta ao TCE-PE. Caso o Município pretenda 

transferir esses “ganhos “para a estrutura tarifaria;  

- pode comprometer o calendário e a agenda planejada pelo Município; e,  

- manutenção dos parâmetros propostos é legal e garante a viabilidade do 

modelo. 

 
Em função das relevantes considerações acima transcritas, a equipe da FGV 

sugere a manutenção do texto original já aprovado pelo TCE-PE. 
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Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 27:  Itens 6 e 7 - Referem-se à definição do faturamento líquido 

e ao item 13 da proposta comercial, fator k.  

 

Comentários da FGV: Em função das considerações já apresentadas em 

resposta às sugestões 4 e 5, a equipe da FGV sugere a manutenção do texto 

original já aprovado pelo TCE-PE.  

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV. 

 
Contribuição 28: Item 8 - Refere-se à representatividade do Município de 

Petrolina no ato de concessão de serviços públicos de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário. A contribuição apresentada questiona a legitimidade 

do Secretário Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, de 

firmar em nome do Município de Petrolina, Poder Concedente, o contrato de 

concessão.  

 

Sugere o colaborador a alteração do representante legal do Poder 

Concedente que figura na minuta de contrato de concessão (Anexo I), para 

que conste o Prefeito Municipal, considerando o texto do artigo 60 da Lei 

Orgânica do Município de Petrolina e outros dispositivos legais citados. 

 
Comentários da FGV: A avaliação da equipe da FGV é que se acate a 

sugestão e proceda-se a alteração, visto que compete privativamente ao 

Prefeito - Chefe do Poder Executivo Municipal, a representatividade do 

Município, conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Petrolina. O 

contrato de concessão de serviço público tem como objeto a transferência da 

gestão e execução de um Serviço do Poder Público ao particular, por sua conta 

e risco. O Prefeito Municipal exerce o executivo municipal e somente quando 

não pode governar, o município é substituído pelo Vice-Prefeito.  
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Os colaboradores que auxiliam o Prefeito são os Secretários Municipais. Como 

no presente caso, quem está licitando é o Município de Petrolina, por ser o 

titular deste serviço público conforme preveem as Lei n°. 8.987/95 e 11.445/07, 

e não uma de suas autarquias ou fundações municipais, compete 

privativamente ao Prefeito o ato 7 administrativo de contratar a prestadora dos 

serviços públicos, já que é o Chefe do Executivo Municipal quem tem 

legitimidade de representar o titular dos serviços públicos de água e esgoto que 

irá delegar através de concessão a terceiros tais serviços. Se o § 4º, do artigo 

8º da Lei n. 11.445/07, dispõe que “os Chefes dos Poderes Executivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão formalizar a 

gestão associada para o exercício de funções relativas aos serviços públicos 

de saneamento básico, ficando dispensada, em caso de convênio de 

cooperação, a necessidade de autorização legal”, resta claro, que somente o 

Chefe do Poder Executivo do Município pode delegar a terceiros a prestação 

dos serviços públicos de saneamento básico.  

Portanto, a equipe técnica da FGV sugere a alteração do preâmbulo da minuta 

do Contrato de Concessão, para fazer constar como representante do 

Município de Petrolina o Senhor Prefeito Municipal.  

 

Posição da Prefeitura: A Prefeitura acata a recomendação da FGV, fazendo 

constar como representante do Município de Petrolina o Senhor Prefeito 

Municipal. 

 

CONCLUSÃO: 

Importa ressaltar que todas as contribuições apresentadas foram amplamente 

debatidas e analisadas no contexto da modelagem de concessão apresentada, 

havendo o acolhimento das contribuições que se mostraram benéficas ao 

interesse público subjacente ao futuro contrato. 
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Vale consignar que as contribuições não acolhidas seguirão como fonte de 

reflexão, apresentando-se como relevantes elementos de diálogo e interação 

entre o Poder Público, os cidadãos e a iniciativa privada. 

Por fim, cabe agradecer a todos os participantes pelas sugestões 

apresentadas e pelo interesse em realizar o aprimoramento da minuta do 

Edital de Concessão Comum para Exploração dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de 

Petrolina/PE. 

 

 


