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ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO E CONTRARRAZÕES APRESENTADAS  

NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 003/2022 

 

Concorrência n. 003/2022: Concessão dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do Município de Araricá, RS. 

 

1. Breve relato sobre o processo em análise 

Em 29 de setembro de 2022, se deu o início da sessão pública da licitação 

em epígrafe, onde dois proponentes comparecerem ao ato, sendo um deles a 

LICITANTE consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ e a outra LICITANTE o consórcio 

SANEAMENTO BRASIL.  

Repisa-se que antes da abertura dos envelopes, conforme ata mencionada, o 

representante credenciado do consórcio SANEAMENTO BRASIL sustentou que os 

envelopes do consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ não atendem ao item 65 do EDITAL. 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO entendeu que as falhas apresentadas 

eram meramente formais e não ensejariam inabilitação ou desclassificação da 

LICITANTE consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ. Ato contínuo procedeu-se à abertura 

do Envelope 01, que trata da GARANTIA DA PROPOSTA e do Envelope 02 

PROPOSTA COMERCIAL. A PROPOSTA COMERCIAL melhor classificada foi a do 

consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ.   

Questionados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO sobre o ato, o 

representante do consórcio SANEAMENTO BRASIL sustentou que a LICITANTE 

consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ não apresentou a DOCUMENTAÇÃO exigida pelo 

EDITAL, ou seja, deixou de apresentar documentos em duas vias conforme exigido, 

havia deficiência na assinatura dos documentos, omissão de assinaturas e outras 

mencionadas na ata supramencionada.  

Após a suspensão da sessão para intervalo de almoço, com a sua retomada 

procedeu-se à abertura do Envelope n. 03 da LICITANTE melhor classificada, 

conforme determina o EDITAL.  
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 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO informou que suspenderia o 

certame para análise da documentação e questionou aos presentes se algum dos 

LICITANTES desejaria interpor recurso, sendo que o consórcio ÁGUAS DE 

ARARICÁ se manifestou no sentido que não querer que nada fosse constado em ata 

e que se manifestava no sentido de não interpor recurso, enquanto o consórcio 

SANEAMENTO BRASIL reiterou os apontamentos realizados e se manifestou no 

sentido de interpor recurso.  

A sessão foi suspensa.  

A Comissão requereu esclarecimentos para o consórcio ÁGUAS DE 

ARARICÁ nos seguintes termos: 

A Comissão Especial de Licitação, responsável pelo processo de 

Concorrência nº. 003/2022, referente ao Processo de Concessão 

Comum para Prestação dos Serviços de Água e Esgotamento 

Sanitário no Município de Araricá, em vistas de instruir diligência 

aberta, solicita que sejam esclarecidas as questões que seguem: 

A.   Referente ao item 105a 

1)      Não está claro no atestado fornecido pela empresa Senha 

Engenharia e Urbanismo SS o atendimento a questão da disposição 

final de esgoto nos serviços prestados.  Para atender por completo a 

solicitação do edital, encaminhar a Licença de Operação da ETE em 

vigor no período do atestado apresentado que comprove a 

responsabilidade da empresa quanto a disposição final do efluente e 

dos resíduos do tratamento. 

B.   Referente ao item 105b 

2)      O número de ligações domiciliares de água e esgoto não está 

claro nos atestados técnicos apresentados. Verifica-se o número de 

1320 unidades executados pela empresa Encalso e, 

complementarmente, vários atestados da empresa Fortnort citam 

remanejamento de ramais, com unidade de medidas em metros, não 

sendo específicos o número de ligações domiciliares. Como o 
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consórcio comprova o número mínimo de ligações domiciliares de 

água e esgoto solicitados em edital? 

3)      Os itens i e ix podem ser identificados nos atestados da 

empresa Senha, mas na análise das datas de registro e baixa da 

ART, são prazos muito curtos e fora dos prazos indicados em 

contrato, não ficando explícita a atuação do profissional nas 

atividades descritas. O atestado da ART 1020150080275 foi 

registrada em 08/05/2015 e baixada em 11/05/2015. Já a ART 

1020120079648 apresenta as atividades de supervisão e 

coordenação, registrada em 22/10/2012 e baixada em 08/03/2013, 

referente a um contrato executado em 01/07/2002 e finalizado em 

31/12/2012. Ambas formas de registro é substituição de ART e 

participação em equipe por um período muito curto ou fora do prazo 

de contrato, não esclarecendo a atuação do responsável técnico. 

Solicitamos esclarecimentos sobre os períodos de serviços 

executados e a responsabilidade técnica do profissional, 

apresentando a relação dos profissionais da equipe e suas 

respectivas ARTs vinculadas. 

4)      A empresa Fortnort apresenta atestado de montagem e 

operação de ETE, mas na ART respectiva é citado apenas a 

montagem. O profissional prestou o serviço de operação da ETE, 

comprovada por atestado técnico? 

5)      O edital no item ii, iii e iv pede a execução dos serviços. O 

contrato refere a "supervisão ou coordenação " de captação e 

adutora de água bruta no período de julho/1995 a dezembro/2020. 

Porém, a ART foi registrada em 08/05/2015 e baixada em 

11/05/2015, portanto anterior a data de emissão do atestado, apesar 

do contrato ter sido identificado na descrição da ART. Esclarecer a 

atuação do profissional no contrato apresentado no período de 

tempo da ART apresentada. 
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6)      Quanto à proposta apresentada no processo licitatório, fator k 

= 0,6072, a Comissão Especial de Licitação solicita o Plano de 

Negócios que gerou o valor do fator k. Solicita-se tal documento para 

comprovar a exequibilidade da proposta apresentada. 

Os esclarecimentos foram enviados para a COMISSÃO  ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO em 21 de outubro de 2022. 

Em 28/10/2022 foi reaberta a sessão de julgamento, a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO declarou  a inabilitação de desclassificação do certame 

do consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ por não atender ou violar dispositivos do 

EDITAL e da legislação aplicável à espécie, passando para a análise da 

DOCUMENTAÇÃO apresentada pelo CONSÓRCIO SANEAMENTO BRASIL, o qual 

atendeu aos requisitos do EDITAL, sendo respectivo consórcio declarado vencedor 

do certame nos termos do item 139 do EDITAL. 

Publicada a ata de julgamento, foram abertos os prazos para os respectivos 

recursos, tendo sido apresentado recurso pelo consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ, e 

juntadas contrarrazões de recurso pelo consórcio SANEAMENTO BRASIL, motivo 

pelo qual passamos a analisar os fatos apresentados: 

 

2. Dos fundamentos do recurso e contrarrazões: 

 O consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ se insurgiu contra a decisão da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO que decidiu, após a apresentação dos 

esclarecimentos,  pela desclassificação da LICITANTE por entender que a proposta 

de preço apresentada não cumpriu com os requisitos do Edital. 

Em primeiro lugar, defendeu que o desconto apresentado está em 

conformidade com o disposto no edital, eis que apresentou um fator K maior que 

“zero” e menor que “um”. E de que a informações trazidas no teor do plano de 

negócios não poderia ser argumento para justificar a desclassificação da proposta, já 

que trata-se de documento não obrigatório. 

Posteriormente, argumentou que houve por parte da COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÕES um equívoco na interpretação do plano de negócios, e que os 
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valores apresentados comprovam estar em conformidade com a proposta comercial 

ofertada, já que o valor de R$ 6,31 (seis reais e trinta e um centavos), foi 

apresentado de forma ilustrativa do VALOR MÉDIO DA TARIFA IMPLÍCITA TOTAL 

em R$/m³ calculado pelo LICITANTE. 

Que a Comissão aplicou a estrutura tarifária do Anexo V de modo totalmente 

aleatório, aplicando arbitrariamente o Fator K sobre o valor da Tarifa Residencial B 

ou da Comercial C1. E que o valor médio de R$ 6,31 não corresponde a nenhuma 

tarifa de qualquer das categorias de consumo individualmente consideradas. O valor 

de R$ 6,31 corresponde à da tarifa média implícita em R$/m³ de toda a receita 

calculada, incluído todas as categorias, todas as faixas de consumo e seus 

respectivos serviços básicos, com pequeno conhecimento do setor de saneamento, 

é simples entender como o valor de R$ 6,31 foi obtido, basta dividir a receita total 

pelo volume total. 

Aberto o prazo para manifestação do consórcio SANEAMENTO BRASIL, 

foram protocoladas contrarazões de recurso esclarecendo que a ESTRUTURA 

TARIFÁRIA do EDITAL estabelece um valor médio, já levando em consideração o 

percentual de representatividade de cada classe de consumo, de R$ 6,84/m³ para 

água e R$ 5,47/m³ para esgoto, ou seja, um FATOR K de 1,000 (sem desconto). A 

partir dessa estrutura tarifária as empresas licitantes deveriam aplicar o seu FATOR 

K de redução da TARIFA, que consistiria na proposta comercial submetida à etapa 

correspondente de avaliação do certame. 

Que considerando o FATOR K apresentado pelo CONSÓRCIO ÁGUAS DE 

ARARICÁ de 0,6072, na metodologia definida no edital, o resultado  referencial para 

água e esgotamento sanitário, respectivamente, é de  R$ 4,15/m3 e R$ 3,32/m³. 

Argumenta ainda que o valor apresentado no primeiro ano é da ordem de “R$ 

6,31/m³” para a TARIFA de água, valor este que não tem relação com o FATOR K 

apresentado pelo CONSÓRCIO ÁGUAS DE ARARICÁ, o qual deveria ser aplicado 

de forma linear em toda a ESTRUTURA TARIFÁRIA do EDITAL, o que também não 
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ocorre com o PLANO DE NEGÓCIOS do CONSÓRCIO em questão, o qual 

apresenta o valor de “R$ 3,39/m³” para a TARIFA de esgotamento sanitário. 

Ainda em sede de contrarrazões, o consórcio SANEAMENTO BRASIL 

contesta o PLANO DE NEGÓCIOS por não identificar a TIR do projeto de forma 

direta. Sendo este indicador fundamental para aferição dos índices econômico-

financeiros de CONTRATO, sendo o parâmetro que embasa as solicitações de 

REEQUILÍBRIO TARIFÁRIO e suas implementações ao longo da concessão, 

conforme apontam as cláusulas 26.8 e 27.1 da minuta do Contrato (Anexo XII). 

Nesse aspecto apresenta estudo para aferir a TIR e o VPL do PLANO DE 

NEGÓCIOS apresentado pelo CONSÓRCIO ÁGUAS DE ARARICÁ, cujo resultaro 

identificou a possibildiade de aferir uma TIR de 6,40% e um VPL, utilizando uma taxa 

de desconto de 7,44% (mesma taxa utilizada pelo ESTUDO DE VIABILIDADE 

ECONÔMICA-FINANCERIA do EDITAL, a fim de zerar o VPL), sendo ele de -R$ 

2.747.368,11, ou seja, negativo, concluindo por tratar-se de um plano de negócios 

com problemas estruturantes, que o tornam econômica e financeiramente inviável, 

podendo acarretar em falta de capital para arcar com os investimentos necessários 

para a correta prestação dos serviços OBJETO do EDITAL, perda de qualidade e 

falta de regularidade no abastecimento bem como sucessivas solicitações de 

REEQUILÍBRIO TARIFÁRIO. 

Ainda com relaçao ao PLANO DE NEGÓCIOS, o número de economias um 

consumo médio superior ao previsto no Termo de Referência (Anexo IX) e acima 

dos padrões de cidades de mesmo porte, o que acabou por ampliar, de forma 

artificial, a receita projetada, a fim de, ao que parece, dar um pretenso fundamento 

para a minoração, também artificial, da tarifa. A tese defendida pelo Recorrente, de 

que o PLANO DE NEGÓCIOS teria natureza meramente referencial, é equivocada. 

Isso porque, a discussão não é sobre – ou não pode ser reduzida – a necessidade 

de sua apresentação. A questão, nesse particular, é outra, pois refere-se à 

demonstração da sustentabilidade econômico-financeira da Proposta Comercial, o 
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que é absolutamente justificável em se tratando de contrato de longo prazo que 

envolve serviço público essencial de inegável impacto na população local.  

 

3. PRELIMINARMENTE do não conhecimento do recurso  

Dá análise preliminar dos documentos protocolados, não há como conhecer 

do presente recurso apresentado pelo Consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ, em razão 

da falta de procuração outorgada aos advogados signatários do mesmo. 

O recurso foi assinado pelo procurador João Luis de Matos. Em anexo, foi 

juntado instrumento de mandato em nome da empresa ENCALSO, líder do 

consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ, concedendo poderes de representação. 

O respectivo instrumento de mandato foi assinado por Luiz Augusto Corrêa 

Galvão Rossi.  

Depreende-se da análise que o documento não foi assinado pelos 

representantes da pessoa jurídica Encalso Construções Ltda e sim pela pessoa 

física de Luiz Augusto Corrêa Rossi. Consta no contrato social da Encalso que seus 

sócios são RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e GED PARTICIPAÇÕES 

LTDA., e consta como administradores com mandato por prazo indeterminado as 

pessoas que seguem: 
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Nenhuma das pessoas acima assinou o instrumento de procuração, logo, a 

REPRESENTAÇÃO  pela LICITANTE é irregular. 

Ademais, a procuração acostada pela LICITANTE Encalso, prevê como um 

de seus procuradores a pessoas de Luiz Augusto Corrêa Galvão Rossi (Grupo A), 

sendo que prevê poderes para: 

 

 

 

 

Os poderes do Grupo A somente poderão ser exercidos em conjunto de dois 

procuradores. Portanto, ainda que fosse legítima a representação por  Luiz Augusto 
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Corrêa Galvão Rossi, ainda assim, o mesmo não tem poderes para agir 

ISOLADAMENTE.  

Assim, entende-se pelo não conhecimento do recurso firmado por profissional 

sem poderes de representação da empresa líder ENCALSO e, portanto, sem 

poderes para representar o consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ.  

  

4. O MÉRITO 

Sem razão os argumentos ora trazidos em sede de recurso pelo consórcio 

ÁGUAS DE ARARICÁ. 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO requereu esclarecimentos onde o 

CONSÓRCIO ÁGUAS DE ARARICÁ apresentou no seu plano de negócio tarifa de 

R$ 6,31 no primeiro ano apenas para o serviço de abastecimento de água e de R$ 

5,81 a partir do segundo ano e R$ 3,39 de esgotamento sanitário a partir do 

segundo ano, num total de R$ 9,20 a partir do segundo ano de vigência do contrato, 

conforme abaixo: 

 

 

 

Com os esclarecimentos apresentados pelo consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ 

a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO verificou, acertadamente, que a mesma 
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não atendeu ao previsto no EDITAL, pois o fator K em realidade é diferente do de 

0,6072 conforme constou na PROPOSTA COMERCIAL. A estrutura tarifária 

apresentada se baseia em aumento de tarifa substancial a partir do segundo ano de 

vigência do contrato que supera o fator K de 1,0000 sendo, portanto, 

desclassificada. 

A estrutura tarifária apresentada no edital e abaixo transcrita, baliza as 

propostas apresentadas pelas empresas participantes do processo licitatório 

003/2022 – Concessão para os serviços de água e esgoto no Município de Araricá: 

 

 

 

Ressalta-se que sobre a tarifa base apresentada no Edital em questão, as licitantes 

concorrentes aplicaram os descontos apresentados em suas propostas comerciais 

(fator multiplicador K), ou seja, a tarifa a ser praticada pela licitante vencedora será 

inferior à tarifa praticada na estrutura tarifária da CORSAN em Junho de 2022. 

 

Observações: 

• O Preço Base do m³ de água é variável, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, 

apresentada no subitem 4.1.1 da Estrutura Tarifária. 
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• O Valor de água é calculado de acordo com a Fórmula PB x Cn acrescido do 

Serviço Básico, sendo PB o Preço Base, C o consumo e n o valor na tabela 

exponencial relativo ao consumo. 

• Nas categorias Res. A e A1 cujo consumo exceder a 10 m³, o Preço Base do m³ 

excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Res. B. 

• Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m³, o Preço Base do m³ excedente 

será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Comercial. 

• O Esgoto será cobrado de acordo com o consumo ou volume mínimo da categoria. 

• A cobrança pela disponibilidade do esgoto está de acordo com a Resolução da 

AGESAN-RS de nº 007/2019 ou outra que vier a substitui-la. 

• Os critérios para obtenção do benefício da tarifa residencial social são: 

a. Unidade usuária classificada como residencial; 

b. Consumo mensal até 10m³ (dez metros cúbicos) de água por mês; 

c. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CADUNICO); 

d. Renda classificada como baixa renda (até meio salário-mínimo mensal vigente à 

época por pessoa). 

 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ 
 

 Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas. 

Av. José Antônio de Oliveira Neto, 355 - Araricá - RS - CEP: 93.880-000 - CNPJ: 01.612.918/0001-54 

 

 

12 

 

 

Nesse sentido, o projeto definiu que a tarifa média de água, que pode ser 

extraída do cálculo da projeção da receita bruta, que considerou um consumo per 

capita médio de 153l/hab/dia, e um consumo por economia médio de 

9,91m³/economia, conforme especificado na Análise Econômica Financeira do Edital 

de Concorrência nº 03/2022, é de R$ 69,27/economia mês. Já a tarifa média de 
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esgoto, que corresponde a 80% da tarifa média de água, é de R$ 55,42/economia 

mês.  

Ressalta-se que para chegar ao valor de faturamento total bruto projetado da 

concessão, além do faturamento relativo ao consumo de água e esgoto, calculados 

em função das respectivas tarifas médias, foi considerado também o valor de 

faturamento relativo ao serviço básico (valor fixo mensal que depende de cada 

categoria) e aos serviços diversos realizados, conforme especificado na Análise 

Econômica Financeira do Edital de Concorrência nº 03/2022. 

 

 O consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ apresentou o fator 0,6072.  Com isso, o 

preço base para a tarifa básica residencial B seria: 

 Tarifa água = 6,99 x 0,6072 = R$ 4,24 (quatro reais, vinte e quatro 

centavos) 

De igual forma, a tarifa de esgoto, considerada 80% da tarifa básica de água 

seria: 

 Tarifa esgoto: R$ 4,24 x 0,80 = R$ 3,39 (três reais, trinta e nove 

centavos) 

 No quadro de Receita Operacional, a planilha é calculada sobre o valor 

de custo unitário de água de R$ 6,31 (seis reais, trinta e um centavos), diferente dos 

R$ 4,24 calculados pelo fator k expresso na proposta comercial. E os R$ 5,81 no 

segundo ano já demonstram uma necessidade de acréscimo de 37% no valor da 

tarifa de água, o que demonstra, por si só, a insuficiência da tarifa da proposta, ou 

seja, depende de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para ter 

sustentabilidade. A título argumentativo, se considerássemos a inflação do IPCA no 

período de 12 meses (6,47%), o valor de R$ 4,24, iria para R$ 4,51, ou seja, bem 

aquém do valor proposto (R$ 5,81). 

O FATOR K apresentado pelas LICITANTES deveria ser aplicado de forma 

linear em toda a ESTRUTURA TARIFÁRIA do EDITAL, o que também não ocorre 

com o PLANO DE NEGÓCIOS do CONSÓRCIO em questão, o qual apresenta o 

valor de “R$ 3,39/m³” para a TARIFA de esgotamento sanitário. 
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Afora isso, analisando-se o PLANO DE NEGÓCIOS fornecido pelo 

CONSÓRCIO ÁGUAS DE ARARICÁ, não é possível identificar a TIR de projeto de 

forma direta. E, este indicador é fundamental para aferição dos índices econômico-

financeiros de CONTRATO, sendo o parâmetro que embasa as solicitações de 

REEQUILÍBRIO TARIFÁRIO e suas implementações ao longo da concessão, 

conforme apontam as cláusulas 26.8 e 27.1 da minuta do Contrato. 

Ademais, multiplicando as 2040 economias ligadas a um faturado 

economia/mês no valor de R$ 63,25 no período de 12 meses, obtém-se como 

resultado R$ 1.548.360,00, valor este que, considerando os arredondamentos no 

valor unitário pode ser considerado idêntico ao valor faturado no primeiro ano 

apresentado na planilha. 

 Portanto, o fator k pode ser recalculado como 

 Fator k=6,31/6,99=0,9027  

 O valor k obtido é diferente da proposta apresentada.   

 Ademais, se o valor da taxa de água é considerada R$ 6,31 e o valor 

da tarifa para esgoto é 80%, obtém-se R$ 5,04 (cinco reais, quatro centavos), 

diferente do valor apresentado em planilha, incorrendo na desclassificação da 

LICITANTE consórcio ÁGUAS DE ARARICÁ. 

 Portanto, correto o entendimento da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO que, baseado nos preços unitários das taxas de água e de esgoto 

apresentados no plano de negócios, os valores não estão compatíveis com a 

proposta apresentada e com isso, o plano de receitas torna-se incerto, não 

garantindo a prestação dos serviços no período proposto. 

 Pode-se acrescentar também que, na linha de investimentos CAPEX 

está 22% abaixo do previsto em edital. Em que pese cada empresa tenha sua 

planilha de custos para os investimentos, o total de investimentos apresentados pelo 

consórcio nos 35 anos de concessão é menor que o previsto em edital nos primeiros 

7 anos, onde deverá atingir a plenitude do abastecimento de água e coleta e 

tratamento do esgoto doméstico, o que também enseja sua desclassificação. 
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 Ressalta-se que todos os investimentos e custos elencados no Termo 

de Referência e na Análise de Viabilidade Econômica e Financeira devem ser 

incluídos obrigatoriamente nos cálculos da concessionária. Além disso, o Edital 

prevê uma série de obrigações e encargos a serem cumpridos pela concessionária, 

o que não ficou demonstrado no plano de negócios apresentado.  

Há incongruência entre a proposta apresentada e as diretrizes editalícias e o 

não atendimento das disposições no Edital de Licitação.  

Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, prevê a desclassificação 

de propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação (inciso 

I) e contendo preços inexequíveis (inciso II), assim considerados aqueles que “não 

se revelam capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima (ou 

compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente”1. Tal 

previsão legislativa destina-se, a um só tempo, a: a) minimizar riscos de uma futura 

inexecução contratual já que o particular, ao apresentar proposta com preços muito 

baixos, pode estar assumindo obrigação que não poderá cumprir e b) tutelar valor 

juridicamente relevante, qual seja, o de que as atividades econômicas sejam 

lucrativas, promovendo a circulação de riquezas no país. 

Como a proposta é um ato de vontade (art. 427 do CC), deve conter 

elementos objetivos e subjetivos que lhe caracterizem. Comentando o art. 427 do 

CC, Nelson Nery e Rosa de Nery2 , explicam que a proposta deve ser séria, 

completa, clara e dirigida à pessoa a quem se destina. 

Nas licitações, não seria diferente, pois estamos diante também de um 

negócio jurídico de caráter comercial. Logo, a proposta também está condicionada 

aos requisitos de validade da exteriorização da vontade para operar sua força 

vinculante, sem os quais, a Administração não pode aceitá-la. 

Marcelo Caetano3 já dizia, ainda ao tempo da vigência do Decreto Lei n. 

200/67 como norma reguladora das licitações no País, que as propostas deveriam 

                                                           
1 MENDES, Renato Geraldo. O processo de contratação pública – Fases, etapas e atos. Curitiba: Zênite, 2012, p. 

313. 
2 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 7ª. ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. 
3 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo, 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 539 
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ser sérias, firmes e concretas. A esses requisitos, Dallari4 acrescentou que as 

propostas devem estar “ajustadas às condições do edital”. 

Sobre tais elementos, Celso Antônio Bandeira de Mello5, com o habitual 

didatismo que marca a sua pena, esclarece que: 

“Proposta ajustada às condições do edital e da lei, como 

intuitivamente se percebe, é que se contém no interior das 

possibilidades de oferta neles permitida. 

Proposta séria é aquela feita não só com o intuito mas também a 

possibilidade de ser mantida e cumprida. (...) Proposta firme é 

aquela feita sem reservas, quais as de cláusulas condicional ou 

resolutiva. Proposta concreta é aquela cujo conteúdo ofertado está 

perfeitamente determinado nela mesma, sem estabelecer remissões 

a ofertas de terceiros, quais exempli gratia, o ‘preço que for mais 

baixo’ ou ‘tanto por cento a menos que a melhor oferta’ etc.” 

O festejado autor atribui às propostas inexequíveis a ausência do requisito da 

seriedade, porquanto representariam comportamento censurável nos termos do art. 

173, § 4º da Constituição Federal de 19886. 

As contrarrazões apresentadas demonstraram que a TIR e o VPL 

apresentados pela Recorrente são diferentes do especificado no projeto. Esses 

indicadores servem de parâmetro para verificação do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato de concessão. 

Sobre o VPL negativo e sua inviabilidade de equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato quando negativo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina7 

bem explicita: 

O VPL é uma função financeira utilizada na análise da viabilidade de 

um projeto de investimento. É definido como o somatório dos valores 

                                                           
4 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos Jurídicos da Licitação, Rio de Janeiro: São Paulo, 1992, p. 94 
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.17a, ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 

551 
6 “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação do mercado, à eliminação da concorrência 

e o aumento arbitrário dos lucros. 
7 Processo n. RLA-12/00252486 
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presentes dos fluxos estimados de uma aplicação, calculados a 

partir de uma taxa dada e de seu período de duração. 

O VPL negativo indica que o retorno do projeto será menor que o 

investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso ele 

seja positivo, o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, 

o que o torna viável. 

Portanto, ao se deparar com um contrato que deve resguardar os 

parâmetros da proposta apresentada pelo Consórcio vencedor, não 

é possível compreender como se dará a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro a partir de condição de contínua inviabilidade. 

Novamente, verifica-se impropriedade da proposta vencedora da 

licitação, por apresentar proposta sem viabilidade econômico-

financeira, devendo ter sido desclassificada por afronta ao art. 48, II 

da Lei Federal nº 8.666/93 e ao Princípio Constitucional da 

Isonomia, estabelecido no art. 3º do mesmo Diploma, já citados 

anteriormente.   

Assim, seja por uma óptica ou por outra a Recorrente não atende às 

exigências editalícias e legais, o que impõe a rejeição do seu recurso. Por 

conseguinte, a proposta apresentada, portanto, não cumpre os requisitos 

estabelecidos, em especial o item 86 do edital define que: 

“A PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE deverá conter a oferta 

do multiplicador K a ser aplicado sobre os valores da estrutura 

tarifária constante do Anexo V deste EDITAL, 4 (quatro) casas 

decimais, na forma estabelecida no referido anexo ao EDITAL, o 

qual deverá ser igual ou inferior a 1,0000 (um) e superior a 0,0000 

(zero).” 

Nesse sentido, a proposta será desclassificada, nos termos do que define o 

item 134, “a” do Edital.  
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5. Disposições Finais 

Na forma da exposição, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO entende 

pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO apresentado pelo consórcio ÁGUAS 

DE ARARICÁ, permanecendo mantida sua desclassificação e inabilitação, nos 

termos da decisão exarada por esta COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES, nos 

termos da fundamentação. 
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