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SEÇÃO I – PREÂMBULO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º DVLI 1020140150-A/2014 – Belo Horizonte/MG. 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA. 

TIPO: Menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

 

OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para ampliação e operação parcial do SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. 

PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: 26 anos, prorrogáveis na forma da Lei e deste EDITAL. 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, sociedade de economia mista estadual, 

com sede na Rua Mar de Espanha, 525, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais, torna 

pública a abertura de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo critério de 

menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, para a seleção de proposta mais vantajosa destinada 

à ampliação e operação parcial do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

DIVINÓPOLIS, por meio de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, em conformidade com a legislação 

atinente, de acordo com Plano de Saneamento Básico do Município de Divinópolis aprovado pelo 

Decreto Municipal Nº 9843/2011demais cláusulas deste EDITAL. 

O Projeto de Parceria Público-Privada objeto deste EDITAL foi incluído no Plano Estadual de Parcerias 

Público-Privadas, por meio do Decreto Estadual n.º 46.601, de 17 de setembro de 2014, conforme 

Deliberação n.º 05 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, 

publicada em 09 de setembro de 2014 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOE. 

A justificativa para a vigência do CONTRATO pelo prazo de 26 anos foi publicada, conforme exige 

o artigo 10°, I, (a) da Lei Federal n.º 11.079/2004, na edição do DOE, de 16 de setembro de 2014. 

A CONCORRÊNCIA foi precedida de audiências públicas realizadas no dia 21/08/2013, na sede da 

COPASA em Belo Horizonte, e no dia 13/09/2013, no Município de Divinópolis, informadas ao público 

por meio de publicação no DOE em 20/07/2013 e 20/08/2013, respectivamente, bem como de 

consulta pública, no período de 25/07/2013 a 23/08/2013, informada ao público por meio de 

publicação no DOE de 20/07/2013, em jornais de grande circulação do Estado de Minas Gerais, 

sendo que todos os atos supracitados foram divulgados no sítio eletrônico 

http://www.copasa.com.br, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 10, VI, da Lei 

Federal n.º 11.079/04. 

O presente EDITAL e seus ANEXOS, bem como as informações e estudos disponíveis sobre a Parceria 

Público-Privada do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS poderão 
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ser retirados no seguinte sítio da rede mundial de computadores: www.copasa.com.br, ou no 

endereço da sede da COPASA, na Divisão de Licitações - DVLI, a partir do dia 18 de setembro de 

2014, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 17h, por meio de CD-ROM. 

Os envelopes contendo a GARANTIA DE PROPOSTA, a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO serão recebidos por ocasião da sessão pública de recebimento dos envelopes, no 

dia 04 de novembro de 2014, às 9horas, na Rua Carangola, 606, Santo Antônio, Belo Horizonte/MG. 

O início dos procedimentos de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 04 de novembro de 2014, a 

partir das 9 horas, no endereço da COPASA, localizado na Rua Carangola, 606, Santo Antônio, Belo 

Horizonte/MG, nos termos deste EDITAL.  

Somente será admitida a entrega dos envelopes pessoalmente, sendo expressamente vedada 

qualquer outra forma de apresentação, inclusive por via postal. 

O aviso sobre este EDITAL será publicado no DOE e em outros jornais de grande circulação. As 

publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas somente no DOE. 
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SEÇÃO II – DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS 

A presente CONCORRÊNCIA reger-se-á pelo disposto na Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro 

de 2004, nas Leis Estaduais n.º 14.868, de 16 de dezembro de 2003, e n.º 14.869, de 16 de dezembro 

de 2003, pelo Decreto Estadual n.º 43.702, de 16 de dezembro de 2003, e, subsidiariamente, pelo 

disposto nas Leis Federais n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sem prejuízo dos demais dispositivos legais aplicáveis, obedecendo, ainda, às determinações do 

EDITAL e seus ANEXOS. 

As referências às normas aplicáveis no Brasil deverão também ser compreendidas como referências 

à eventual legislação que as substitua, complemente, ou modifique. 

 

SEÇÃO III - DEFINIÇÕES 

Neste EDITAL e nos seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os 

termos constantes do ANEXO – DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA serão grafados 

sempre em maiúsculas e terão seu significado devidamente explicitado no mesmo. 

 

SEÇÃO IV – ANEXOS 

Constituem parte integrante do presente EDITAL os seguintes ANEXOS: 

 ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 ANEXO II – DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA  

 APÊNDICE 1 – LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 APÊNDICE 2 – PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

 APÊNDICE 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 APÊNDICE 4 – PLANO DE AUTOMAÇÃO 

 APÊNDICE 5 – PLANO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 APÊNDICE 6 – PLANO DE MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES 

 APÊNDICE 7 – PLANO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

 APÊNDICE 8 – PLANO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 
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 APÊNDICE 9 – PROGRAMA CAÇA-ESGOTO 

 APÊNDICE 10 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 APÊNDICE 11 – NORMAS, PADRÕES E DIRETRIZES 

 ANEXO IV – PROJETO REFERENCIAL  

 ANEXO V – LICENÇAS AMBIENTAIS 

 ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

 ANEXO VII - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 ANEXO VIII - INDICADORES DE DESEMPENHO  

 ANEXO IX – REMUNERAÇÃO E MECANISMO DE PAGAMENTO 

 ANEXO X – MODELOS DO EDITAL  

 ANEXO XI – CONDIÇÕES INDICATIVAS DO BNDES  
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SEÇÃO V – CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

 

1. OBJETO 

1.1.  O OBJETO do presente EDITAL é a licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, para a 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA da ampliação e operação parcial do SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, nos termos, prazo e condições 

estabelecidas na minuta do CONTRATO e ANEXOS. 

 

2. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

2.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, é de 

R$ 482.064.636,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e 

trinta e seis Reais), correspondente ao valor presente líquido do somatório das receitas 

provenientes da CONTRAPRESTAÇÃO MÁXIMA, projetadas para todo o prazo da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, descontado à taxa SELIC. 

 

3. EDITAL E INFORMAÇÕES DA CONCORRÊNCIA 

3.1. A obtenção deste EDITAL não será condição para participação na CONCORRÊNCIA. A 

apresentação de PROPOSTAS implicará na presunção de conhecimento e aceitação, por 

parte da PROPONENTE, de todos os termos e condições deste EDITAL e seus ANEXOS. 

3.2. As PROPONENTES serão responsáveis pela verificação e validação das condições do 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS e de todos os dados 

e informações sobre a exploração da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

3.2.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas 

e demais documentos ou dados disponibilizados pela COPASA foram realizados e 

obtidos para fins exclusivos de referência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, não 

apresentando qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da 

responsabilidade da COPASA perante às PROPONENTES ou perante à SPE contratada 

para execução dos SERVIÇOS OBJETO do presente EDITAL e do CONTRATO. 

3.3.  As PROPONENTES são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis a esta 

CONCORRÊNCIA e à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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3.4. As PROPONENTES arcarão com os respectivos custos e despesas que incorrerem para a 

realização de seus estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos 

relacionados à CONCORRÊNCIA e/ou ao processo de contratação. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderão participar desta CONCORRÊNCIA sociedades brasileiras ou estrangeiras, 

isoladamente ou em forma de CONSÓRCIO, que satisfaçam plenamente todos os termos e 

condições deste EDITAL. 

4.2. Não poderão participar desta CONCORRÊNCIA direta ou indiretamente, isoladamente ou 

em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas, bem como suas coligadas, controladas, controladoras 

ou outra sociedade sob controle comum: 

4.2.1.Que estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, por qualquer ente da federação, nos termos do artigo 87, III e 

IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993, da Lei Estadual n.º 13.994/2001 e do Decreto Estadual 

n.º 45.902/2012; 

4.2.2.Que estejam interditadas por crimes ambientais, nos termos do artigo 10 da Lei Federal 

n.º 9.605/98;  

4.2.3.Cujos representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, responsáveis 

técnicos ou legais sejam servidores ou dirigentes de quaisquer órgãos ou entidades 

vinculadas ao Governo do Estado de Minas Gerais; 

4.2.4.Que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência haja 

sido decretada por sentença judicial; 

4.2.5. Que estejam sob intervenção da Secretaria da Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social. 

4.3. Nos exatos termos do EDITAL, as atividades que compõem o OBJETO serão realizadas por 

meio de uma SPE, sendo permitida a subcontratação de empresas, conforme previsto no 

artigo 25 da Lei Federal n.º 8.987/1995, denominadas simplesmente SUBCONTRATADAS, para 

a prestação de parcela do OBJETO, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO. 
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5. EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

5.1. As sociedades estrangeiras deverão apresentar todos os documentos equivalentes aos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos das PROPONENTES nacionais e relacioná-los 

conforme modelos do ANEXO – MODELOS DO EDITAL.  

5.2. Quando se tratar de empresa estrangeira, as PROPONENTES deverão, como condição 

indispensável de participação nesta CONCORRÊNCIA, possuir representante residente no 

Brasil com mandato para representá-las em quaisquer atos relacionados à presente 

CONCORRÊNCIA, conforme previsto no item 16.2.2.1. 

5.3. Às sociedades estrangeiras aplicam-se todos os termos e condições contidos neste EDITAL, 

com as regras nele previstas para tais sociedades. Os documentos em língua estrangeira 

deverão ser apresentados com a(s) assinatura(s) devidamente reconhecida(s) como 

verdadeira(s) por notário ou outra entidade de acordo com a legislação aplicável aos 

documentos, que deverá ser reconhecida pela representação consular brasileira mais 

próxima, devidamente traduzidos ao português por tradutor público juramentado e 

registrados em Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do artigo 129 da Lei Federal n.º 

6.015/1973. 

5.4. As PROPONENTES estrangeiras poderão, para os fins de sua qualificação, apresentar 

documentos de suas matrizes ou respectivas filiais brasileiras que sejam equivalentes aos 

solicitados para qualificação de pessoas jurídicas brasileiras e que cumpram com os 

requisitos legais no país de constituição da PROPONENTE estrangeira e relacioná-los 

conforme Modelos do ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

5.4.1.Na hipótese de não existir, no país de origem da empresa estrangeira, documento 

equivalente, deverá ser apresentada declaração dessa inexistência, firmada pelo 

representante legal da empresa, sob as penas da lei, de acordo com o ANEXO – 

MODELOS DO EDITAL. 

5.5. Os atestados de capacidade técnico profissionais e técnico operacionais de empresas 

estrangeiras deverão atender às exigências constantes da Resolução nº 444/00, do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. 

 

6. FUNDOS E FUNDAÇÕES 

6.1. É permitida a participação na presente CONCORRÊNCIA, exclusivamente como membros 

de CONSÓRCIO cuja líder deverá ser detentora de um ou mais dos atestados apresentados 

para fim de atendimento do item 16.4.2 ou do item 16.4.3; 
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6.1.1.As fundações cujo objeto, segundo regulamento próprio e a correspondente 

legislação aplicável, permita-lhes desempenhar as atividades previstas neste EDITAL; e 

6.1.2.Os Fundos de Investimento, devidamente regulares junto à CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários. 

 

7. CONSÓRCIOS 

7.1. Em se tratando de CONSÓRCIO, a participação fica condicionada, além das exigências 

contidas neste EDITAL, ao atendimento dos seguintes requisitos: 

7.1.1. Composição do CONSÓRCIO limitada a 3 (três) empresas;  

7.1.2.Apresentação, por cada uma das sociedades consorciadas, dos respectivos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no presente EDITAL, exceto quando o EDITAL 

expressamente permitir a entrega do documento em causa por apenas 1 (um) dos 

membros do CONSÓRCIO; 

7.1.3. Inclusão, no Envelope n.º 03 do CONSÓRCIO, adicionalmente aos documentos 

exigidos neste EDITAL, do competente instrumento de compromisso, público ou 

particular, de constituição de CONSÓRCIO, subscrito pelas consorciadas, por meio de 

seus representantes legais investidos de poderes para tanto; 

7.1.4. Indicação, no instrumento de constituição de CONSÓRCIO referido no item 7.1.3 

acima, da sociedade responsável pelo CONSÓRCIO perante a COPASA, sendo que 

tal liderança deverá necessariamente incumbir a uma sociedade brasileira, caso haja 

sociedades brasileiras e estrangeiras em um mesmo CONSÓRCIO, nos termos do artigo 

33, §1.º da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

7.1.5.A sociedade líder do CONSÓRCIO deverá ser detentora de um ou mais dos atestados 

apresentados para fim de atendimento do item 16.4.2 ou do item 16.4.3; 

7.1.6.Vedação à participação de uma mesma sociedade (incluindo suas coligadas, 

controladas, controladoras ou outra sociedade sob controle comum) ou de um mesmo 

fundo de investimento (incluindo seus gestores) em mais de um CONSÓRCIO, bem 

como de qualquer outro arranjo empresarial que resulte na apresentação de mais de 

uma proposta por parte de uma mesma sociedade ou fundo de investimento. 

7.2. As sociedades integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, perante o 

Poder Público, pelos atos praticados no âmbito do CONSÓRCIO ou do compromisso de sua 

constituição. 



 

11 

7.3. A PROPONENTE vencedora deverá promover, antes da celebração do CONTRATO, a 

constituição da SPE, conforme previsto neste EDITAL, observando, na composição de seu 

capital social, o estabelecido no CONTRATO e participações idênticas àquelas constantes 

do instrumento de constituição do CONSÓRCIO. 

7.4. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de consorciados até 

a data de assinatura do CONTRATO. 

7.5. A desclassificação ou a inabilitação de qualquer consorciado acarretará a 

desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente 

CONCORRÊNCIA. 

7.6. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, por 

intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente ou pela soma das qualificações 

técnicas apresentadas pelos consorciados, sendo igualmente admitido o somatório de 

atestados  pela PROPONENTE individual, nos termos deste EDITAL. 

7.7. A responsabilidade solidária dos consorciados cessará, para fins das obrigações assumidas 

em virtude da presente CONCORRÊNCIA: 

7.7.1.No caso de o CONSÓRCIO ter sido a PROPONENTE vencedora, após a data de 

assinatura do CONTRATO; 

7.7.2.No caso de o CONSÓRCIO não ter sido a PROPONENTE vencedora, em 30 (trinta) dias 

contados da data de publicação do CONTRATO no DOE. 

 

8. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

8.1. As PROPONENTES que necessitarem de informações e esclarecimentos complementares 

relativamente ao presente EDITAL deverão fazê-los por escrito, por meio de protocolo na 

sede da COPASA ou e-mail para o endereço eletrônico dvli@copasa.com.br. Os pedidos 

devem ser protocolados, no máximo, até 10 (dez) dias úteis antes da data final fixada neste 

EDITAL para o recebimento dos envelopes, aos cuidados da COMISSÃO. 

8.1.1.Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social 

e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informações 

para contato (endereço completo, telefone e e-mail), conforme modelo contido no 

ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

8.1.2.A COMISSÃO não responderá questões que tenham sido formuladas de forma 

diferente da estabelecida no EDITAL.  
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8.1.3.Os esclarecimentos às consultas serão divulgados exclusivamente pela Internet, na 

página da COPASA – www.copasa.com.br, em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

final fixada neste EDITAL para o recebimento dos envelopes. 

8.2. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre a 

CONCORRÊNCIA, pressupõe-se que os elementos fornecidos no EDITAL são suficientemente 

claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito da CONCORRÊNCIA, não 

restando direito às PROPONENTES de qualquer reclamação ulterior, dado que a 

participação na CONCORRÊNCIA implica a integral e incondicional aceitação de todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

8.3. O presente EDITAL poderá ser impugnado, na forma estabelecida neste item, quanto a 

possíveis falhas ou irregularidades, por qualquer cidadão até 05 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a sessão pública de abertura dos envelopes, devendo a COMISSÃO julgar 

e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

8.4. A impugnação do EDITAL por PROPONENTE deverá ser feita até 02 (dois) dias úteis 

antecedentes à sessão pública de abertura dos envelopes. 

8.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL a PROPONENTE que não o 

fizer consoante os itens deste EDITAL pertinentes. 

 

9. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEAMENTO DE FALHAS 

9.1. A COMISSÃO pode, a seu critério, em qualquer fase da CONCORRÊNCIA, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da CONCORRÊNCIA, nos 

termos do artigo 43, §3.º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

9.2. A PROPONENTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas nas legislações civil, 

administrativa e penal. 

9.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 12, inciso IV, da Lei Federal n.º 

11.079/2004, poderá facultar às PROPONENTES a possibilidade de saneamento de falhas, 

de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso 

do procedimento, desde que a PROPONENTE satisfaça as exigências no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, após notificação formal e por escrito. 

9.4.  Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das PROPONENTES terão 

sempre a forma escrita e estarão a qualquer tempo disponíveis no processo administrativo 

da CONCORRÊNCIA. 

http://www.copasa.com.br/
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10. VISITA TÉCNICA 

10.1.  As PROPONENTES deverão participar de visita técnica à área concernente à execução 

do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para verificação das características e 

condições locais, com o propósito de obter, para si e às suas expensas, as demais 

informações que entenderem pertinentes para a elaboração de sua DOCUMENTAÇÃO. 

10.2. Informações e esclarecimentos acerca da visita técnica poderão ser solicitados pelos 

interessados, a partir de 19 de setembro de 2014, por meio do e-mail 

joao.martins4@copasa.com.br, endereçado ao Sr. João Martins Resende Neto. 

10.3. As visitas técnicas serão conduzidas pela COPASA e o agendamento deverá ser feito com, 

no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data, pelo e-mail 

joao.martins4@copasa.com.br, endereçado ao Sr. João Martins Resende Neto, devendo 

ser informados os dados da presente CONCORRÊNCIA, bem como a denominação social, 

o endereço, o número de telefone, e-mail, a indicação do responsável que participará da 

visita técnica e a data de interesse para realização da visita, dentre aquelas elencadas no 

item abaixo.  

10.4. As visitas técnicas serão realizadas na COPASA – Departamento Operacional Centro 

Oeste, situado na Rua Monteiro Lobato, 299, Bairro Bela Vista, no Município de Divinópolis, 

Estado de Minas Gerais, nos seguintes dias e horários: 24 de setembro de 2014, às 9 horas; 

08 de outubro de 2014, às 9 horas; ou 20 de outubro de 2014, às 9 horas, conforme roteiro 

determinado pela COPASA. 

10.5. Na data agendada para a realização da visita técnica, deverá o representante da 

PROPONENTE apresentar ao representante da COPASA documento de identificação 

pessoal, bem como carta contendo sua indicação para realizar a visita, devidamente 

assinada pelos representantes legais da respectiva PROPONENTE.  

10.6. Ao término da visita técnica, o representante da COPASA assinará e entregará o respectivo 

Atestado de Visita Técnica ao representante da PROPONENTE que participou da visita, 

documento este que deverá constar do envelope referente aos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

10.7. No caso de CONSÓRCIO, a visita técnica à área concernente à execução do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA deverá ser feita por todas as empresas integrantes do 

CONSÓRCIO.  

10.8. A visita técnica tem o propósito de permitir que as PROPONENTES realizem análise e 

avaliação próprias das condições da área e da natureza dos trabalhos, materiais e 

mailto:joao.martins4@copasa.com.br
mailto:joao.martins4@copasa.com.br
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equipamentos necessários à execução do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem 

como obtenham quaisquer outros dados que entendam importantes e necessários para a 

preparação e a elaboração de sua DOCUMENTAÇÃO e posterior execução do 

CONTRATO. 

10.9. A participação da visita técnica é obrigatória e condicionante da participação desta 

CONCORRÊNCIA. 

10.10. O não comparecimento do representante da PROPONENTE no horário e data agendado 

para a realização de sua visita técnica implicará no não fornecimento, pela COPASA, do 

Atestado de Visita Técnica. 

10.11. A COPASA considerará que a DOCUMENTAÇÃO apresentada foi elaborada com perfeito 

conhecimento da área destinada à execução do OBJETO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, não podendo a PROPONENTE ou a futura SPE alegar qualquer prejuízo ou 

reivindicar qualquer benefício, nem tampouco requerer modificação nos preços, prazos ou 

condições do CONTRATO, com fundamento na insuficiência de dados ou informações 

acerca desse OBJETO. 

 

11. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

11.1. Esta CONCORRÊNCIA será processada e julgada pela COMISSÃO, designada por ato da 

COPASA, obedecidas as regras gerais estabelecidas nos itens seguintes. 

11.2. A CONCORRÊNCIA será processada e julgada com inversão das fases de habilitação e 

de julgamento. 

11.3. Na fase de julgamento serão analisadas as GARANTIAS DE PROPOSTA e as PROPOSTAS 

COMERCIAIS conforme as diretrizes constantes deste EDITAL. 

11.4. A fase de habilitação consistirá na análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da 

PROPONENTE classificada em primeiro lugar, e das demais PROPONENTES na hipótese de 

inabilitação da PROPONENTE anterior, seguindo a ordem crescente de classificação das 

propostas. 

11.5. A sessão para abertura dos envelopes poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas 

somente serão permitidas a participação e a manifestação dos representantes 

credenciados das PROPONENTES, vedada a interferência de assistentes ou de quaisquer 

outras pessoas que não estejam devidamente credenciadas. 

11.6. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da COMISSÃO e pelos 

representantes credenciados das PROPONENTES presentes na respectiva sessão. 
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11.7. A intimação e a divulgação dos atos desta CONCORRÊNCIA serão feitas por publicação 

no DOE, podendo também a COMISSÃO fazê-lo por outros meios de comunicação 

previstos neste EDITAL. 

11.8. As PROPONENTES devem examinar todas as disposições deste EDITAL e seus ANEXOS, 

implicando a apresentação de DOCUMENTAÇÃO e respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS 

na aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório. 

11.9. Após a entrega da DOCUMENTAÇÃO, não caberá à PROPONENTE desistir de sua 

PROPOSTA COMERCIAL, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pela COMISSÃO. 

11.10. Não serão aceitos, para efeito de atendimento aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

exigidos, comprovante(s) de solicitação(ões) de certidão(ões). 

 

12. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1. Para todos os efeitos, ao participar da CONCORRÊNCIA, entregando os envelopes com 

sua DOCUMENTAÇÃO, considera-se que as PROPONENTES têm pleno conhecimento da 

natureza e do escopo dos serviços, obras, atividades, fornecimentos, condições 

hidrológicas e climáticas que possam afetar a execução das OBRAS e a prestação dos 

SERVIÇOS, não podendo alegar posteriormente a insuficiência e/ou a imprecisão de dados 

e informações sobre os locais e as condições pertinentes ao OBJETO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

12.2. A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada conforme se segue: 

12.2.1. As folhas deverão estar numeradas em ordem crescente, da primeira à última, e 

deverão estar encadernadas, vistadas em todas as folhas e assinadas, sempre que 

couber e na última página, pelo representante legal da PROPONENTE; 

12.2.2. Todos os documentos apresentados na presente CONCORRÊNCIA deverão ser 

entregues em língua portuguesa, datilografados ou impressos de forma legível; 

 

12.2.3. A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em original ou cópia por qualquer 

processo de autenticação, sem emendas ou rasuras, com exceção da GARANTIA DE 

PROPOSTA, que deverá ser obrigatoriamente apresentada no original; 

12.2.4. Deve ser apresentada única e exclusivamente a DOCUMENTAÇÃO exigida neste 

EDITAL, evitando-se duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não 

solicitados; 
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12.2.5. É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da DOCUMENTAÇÃO. 

12.3. Os envelopes deverão ser opacos, lacrados e indevassáveis, fechados e rubricados sobre 

o fecho, contendo, cada envelope, em sua parte externa fronteira o seguinte: 

12.3.1. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS –COPASA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [     ] 

ENVELOPE Nº 01 –GARANTIA DE PROPOSTA 

PROPONENTE: [     ] 

12.3.2. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS –COPASA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [     ] 

ENVELOPE Nº 02 –PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: [     ] 

12.3.3. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS –COPASA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [     ] 

ENVELOPE Nº 03 –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: [     ] 

12.4. De todos os envelopes, deverá constar também a razão social, o endereço completo da 

PROPONENTE, seu telefone e e-mail. 

12.5. Quando da apresentação da DOCUMENTAÇÃO, as PROPONENTES expressam pleno 

conhecimento de que:  

12.5.1. Respondem pela veracidade e pela autenticidade das informações constantes dos 

documentos que apresentarem; 

12.5.2. Autorizam a COMISSÃO a proceder, em qualquer fase da CONCORRÊNCIA, às 

diligências que entender necessárias, destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente dos envelopes; 

12.5.3. As OBRAS e os SERVIÇOS OBJETO da presente CONCORRÊNCIA estão perfeitamente 

caracterizados e definidos neste EDITAL, sendo suficientes para sua total e exata 

compreensão; 
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12.5.4. Conhecem as condições da área em que se localiza o SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS e onde serão executadas as OBRAS e 

prestados os SERVIÇOS. 

12.6. A COMISSÃO, a seu exclusivo critério, poderá solicitar das PROPONENTES, a qualquer 

momento, esclarecimentos sobre a DOCUMENTAÇÃO. 

 

13. CREDENCIAMENTO 

13.1. O início da sessão pública de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 04 de novembro 

de 2014, às 9 horas, no endereço e condições do preâmbulo deste EDITAL. 

13.2. O representante da PROPONENTE deverá se apresentar para credenciamento perante a 

COMISSÃO no mesmo dia, local e horário designado para o início da sessão pública de 

abertura dos envelopes, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente, além da comprovação de sua representação, por meio do documento 

constante no item 13.2.1 ou pelo item 13.2.2 a seguir: 

13.2.1. Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos 

referentes a esta CONCORRÊNCIA, tais como formular ofertas de preços, interpor e 

desistir de recursos, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os poderes 

do(s) outorgante(s). 

13.2.1.1. No caso de CONSÓRCIO, a procuração deverá ser outorgada pela líder do 

CONSÓRCIO e deverá ser acompanhada de procurações das consorciadas à 

líder, outorgando poderes para que esta as represente na CONCORRÊNCIA. 

13.2.1.2. Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser 

apresentado com firma reconhecida. 

13.2.1.3. Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não 

contemplem claramente a presente CONCORRÊNCIA ou que se refiram a outras 

licitações ou tarefas. 

 

13.2.2. Contrato social, estatuto social ou documento equivalente, nos casos de 

representante legal da sociedade. 

13.2.2.1. Em se tratando de CONSÓRCIO, a representação se dará pela líder do 

CONSÓRCIO, devendo acompanhar o contrato social ou documento 
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equivalente às procurações das consorciadas à líder, outorgando poderes para 

que esta as represente na presente CONCORRÊNCIA. 

13.3. Serão admitidos no máximo 02 (dois) representantes credenciados por PROPONENTE. 

 

14. GARANTIA DE PROPOSTA 

14.1. A PROPONENTE deverá apresentar no Envelope n.º 01 a GARANTIA DE PROPOSTA no valor 

equivalente a 1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, em qualquer uma 

das seguintes modalidades: 

14.1.1.  Caução em dinheiro; 

14.1.2. Títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusula de inalienabilidade e 

impenhorabilidade ou adquiridos compulsoriamente; 

14.1.3. Fiança bancária emitida em favor da COPASA por instituição financeira de primeira 

linha, autorizada a funcionar no país, cujo patrimônio líquido no exercício de 2013 seja 

superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), conforme comprovado por meio 

das últimas demonstrações financeiras disponíveis, devidamente publicadas; ou 

14.1.4. Seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor da COPASA, 

nos moldes do modelo apresentado no ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

14.1.4.1. As apólices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de 

primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de força financeira em 

escala nacional seja superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme 

divulgado pelas agências de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch. 

14.2. No caso de oferecimento em garantia de títulos da dívida pública ou caução em 

dinheiro, a PROPONENTE deverá constituir caução bancária e depositar o documento 

original dirigido à COPASA diretamente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

14.2.1. Comprovante emitido pela instituição financeira na qual estejam depositados os 

títulos a serem oferecidos em garantia, dele devendo constar que: 

14.2.1.1. Os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor 

da COPASA, como garantia de manutenção da PROPOSTA da PROPONENTE 

relativa a este EDITAL; 

14.2.1.2. A COPASA poderá executar a caução nas condições previstas neste EDITAL; 

e 
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14.2.1.3. Os títulos da dívida pública deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade 

atual quanto à liquidez e valor. 

14.3. A caução em dinheiro ficará retida pelo prazo de 1 (um) ano, e as GARANTIAS DE 

PROPOSTA nas outras modalidades somente serão aceitas com prazo de validade mínima 

de 1 (um) ano a partir de sua apresentação. Qualquer proposta não garantida em 

conformidade com o disposto neste EDITAL acarretará na inabilitação da PROPONENTE. 

14.4. A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser apresentada em sua forma original, não se 

admitindo cópias. 

14.5. No caso de CONSÓRCIO, deverá ser apresentada uma única GARANTIA DE PROPOSTA, 

emitida em nome da líder do CONSÓRCIO. 

14.6. As GARANTIAS DE PROPOSTA das PROPONENTES serão devolvidas em até 30 (trinta) dias 

após: 

14.6.1. A publicação do CONTRATO; ou 

14.6.2. A revogação ou anulação da CONCORRÊNCIA. 

14.7. Havendo prorrogação do período de validade das PROPOSTAS, as PROPONENTES estão 

obrigadas a imediatamente apresentar à COMISSÃO o respectivo instrumento de 

prorrogação proporcional da GARANTIA DE PROPOSTA, ou a sua substituição por uma das 

outras modalidades previstas neste EDITAL, sob pena de inabilitação por motivo 

superveniente. 

14.8. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser executada se a PROPONENTE adjudicatária não 

assinar o CONTRATO, salvo por motivo de força maior, e assegurará, também, o pagamento 

correspondente às multas, penalidades e indenizações devidas pela PROPONENTE à 

COPASA, em virtude da CONCORRÊNCIA. 

14.9. Os documentos a que se refere o item 14.2, após o recebimento pela COMISSÃO, serão 

depositados pela COPASA, em instituição financeira, mediante lavratura de auto, que 

comporá o processo. 
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15. PROPOSTA COMERCIAL 

15.1. Caberá a cada PROPONENTE realizar, por sua própria conta e risco, as investigações, 

levantamentos, estudos e projetos necessários à elaboração e à apresentação de sua 

PROPOSTA COMERCIAL. 

15.2. A PROPOSTA COMERCIAL será apresentada no original, em uma única via, digitada em 

linguagem clara e objetiva, nos exatos termos do modelo constante do ANEXO – MODELOS 

DO EDITAL, sem erros ou rasuras, devendo ser assinada pelo representante legal da 

PROPONENTE ou por pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome desta. 

15.3. A PROPOSTA COMERCIAL da PROPONENTE, a ser apresentada conforme o modelo fixado 

no ANEXO – MODELOS DO EDITAL, deve conter o percentual de desconto que será aplicado 

à PARCELA POR DISPONIBILIDADE MÁXIMA. 

15.4. Na elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, as PROPONENTES deverão considerar:  

15.4.1. A PARCELA POR DISPONIBILIDADE MÁXIMA, no valor mensal de R$ 1.128.324,00 (um 

milhão, cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte quatro Reais), sobre a qual incidirá o 

percentual de desconto da PROPONENTE;  

15.4.2. A PARCELA POR DEMANDA, calculada nos termos do CONTRATO, considerando-se o 

valor fixo de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por m³ de esgoto tratado, sobre 

a qual NÃO incidirá o percentual de desconto da PROPONENTE; 

15.4.3. Todos os custos referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, inclusive, mas sem se 

limitar a, tributários, trabalhistas e previdenciários. 

15.5. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus respectivos extensos, 

prevalecerão estes últimos. 

15.6. Não serão levados em consideração quaisquer valores ou ofertas não previstas neste 

EDITAL, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais PROPONENTES. 

15.7. Para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL não deverão ser considerados quaisquer 

benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à SPE pela União, Estado ou Município, 

durante o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

15.8. Para fins de aferir a regularidade do signatário da PROPOSTA COMERCIAL, esta deverá 

estar acompanhada dos documentos que comprovem ser o signatário o representante 

legal da PROPONENTE ou a pessoa legalmente habilitada para tanto. 

15.8.1. No caso de CONSÓRCIO, deverá constar do Envelope n.º 02, anexada à PROPOSTA 

COMERCIAL, cópia simples do instrumento de constituição de CONSÓRCIO ou de 
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compromisso de constituição de CONSÓRCIO, para fins de plena identificação das 

empresas integrantes do CONSÓRCIO PROPONENTE e de seu representante legal. 

15.9. A PROPONENTE deverá apresentar, ainda, em sua PROPOSTA COMERCIAL, declaração 

de instituição financeira de primeira linha, nacional ou estrangeira, conforme modelo 

constante do ANEXO – MODELOS DO EDITAL, emitida no papel timbrado da referida 

instituição, declarando, sob pena de responsabilidade, que: 

15.9.1. Examinou o EDITAL, o plano de negócios da PROPONENTE e sua PROPOSTA 

COMERCIAL; 

15.9.2. Considera que a PROPOSTA COMERCIAL da PROPONENTE e seu plano de negócios 

têm viabilidade econômico-financeira; e 

15.9.3. Considera viável a concessão dos financiamentos necessários ao cumprimento das 

obrigações da SPE, nos montantes e nas condições apresentadas pela PROPONENTE. 

15.10. Somente será aceita declaração emitida por instituição financeira (i) devidamente 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou órgão estrangeiro análogo, (ii) cujo 

patrimônio líquido no exercício de 2013 seja superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 

reais), conforme comprovado por meio das últimas demonstrações financeiras disponíveis, 

devidamente publicadas, (iii) devendo a declaração estar acompanhada do documento 

que comprove os poderes de representação legal do signatário. 

15.11. No caso de instituição financeira que esteja participando da CONCORRÊNCIA, como 

membro de CONSÓRCIO ou administrador de fundo membro de CONSÓRCIO, referida 

instituição financeira estará impedida de fornecer declaração para os fins do deste item. 

15.12. Deverá constar da PROPOSTA COMERCIAL, ainda, Termo de Confidencialidade firmado 

pela instituição financeira que emitir a declaração referida neste item, na forma do modelo 

constante no ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

15.13. O prazo de validade das PROPOSTAS COMERCIAIS deverá ser de 1 (um) ano, contado da 

data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO. 

15.14. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS:  

15.14.1. Apresentadas em desacordo com o previsto nos itens precedentes e no modelo 

contido no ANEXO – MODELOS DO EDITAL ou que não contiverem todos os documentos 

exigidos pelo EDITAL; 

15.14.2. Que contiverem rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata 

compreensão do enunciado ou quaisquer vícios capazes de comprometer a sua 

validade; 
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15.14.3. Que implicarem oferta submetida à condição ou termo não previsto neste EDITAL; 

15.14.4. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada; ou 

15.14.5. Que ofertarem desconto que resulte em CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL inexequível. 

 

16. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

16.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO consistirão na DOCUMENTACÃO DE CARÁTER GERAL, 

na HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICACÃO TÊCNICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, previstas neste item 16 e seus subitens. 

 

16.2. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL 

16.2.1. A DOCUMENTAÇÃO de caráter geral consistirá exclusivamente nas Declarações 

Previstas no Modelo III do ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

16.2.2. No caso de empresas estrangeiras, as PROPONENTES deverão apresentar, 

adicionalmente: 

16.2.2.1. Procuração para representante residente no Brasil com mandato para 

representá-las em quaisquer atos relacionados a presente CONCORRÊNCIA, nos 

termos do modelo do ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

16.2.2.2.  Declaração de submissão à legislação da República Federativa do Brasil e 

de renúncia a qualquer reclamação por via diplomática, conforme modelo do 

ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

16.2.2.3. No caso de existência de documentos equivalentes nos respectivos países de 

origem para atendimento das exigências previstas na habilitação, ou de 

documentos para as respectivas filiais brasileiras, as PROPONENTES estrangeiras 

deverão apresentar declaração assinalando tal circunstância, conforme modelo 

do ANEXO – MODELOS DO EDITAL;  

16.2.2.4. Por outro lado, em caso de inexistência de documentos equivalentes nos 

respectivos países de origem aptos ao atendimento das exigências previstas para 

habilitação, ou de documentos para as respectivas filiais brasileiras, as 

PROPONENTES estrangeiras deverão apresentar declaração assinalando tal 

circunstância, conforme modelo do ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 
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16.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

16.3.1. Certidão atualizada da PROPONENTE pessoa jurídica expedida pelo registro 

empresarial ou cartório competente. 

16.3.2. Ato constitutivo e Estatuto Social/Contrato Social da PROPONENTE pessoa jurídica, 

conforme última alteração arquivada no registro empresarial ou cartório competente. 

16.3.2.1. Caso a última alteração do estatuto social/contrato social não consolide as 

disposições do estatuto social/contrato social em vigor, deverão também ser 

apresentadas as alterações anteriores que contenham tais disposições. 

16.3.3. Prova de eleição dos administradores em exercício da PROPONENTE pessoa jurídica, 

devidamente arquivada no registro empresarial ou cartório competente. 

16.3.4. Em se tratando de pessoa jurídica ou sociedade estrangeira autorizada a funcionar 

no País, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para o seu 

funcionamento, expedido pelo órgão competente. 

16.3.5. Eventuais autorizações societárias e/ou demais autorizações dos órgãos internos 

necessárias nos termos do estatuto social/contrato social da PROPONENTE. 

16.3.6. Quando se tratar de entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a 

PROPONENTE deverá apresentar também comprovante de autorização expressa e 

específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de previdência 

complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente, e declaração de que 

os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou 

intervenção do órgão fiscalizador competente. 

16.3.7. Quando se tratar de instituição financeira, a PROPONENTE deverá apresentar 

também comprovação de que está autorizada a funcionar como instituição financeira 

pelo Banco Central do Brasil. 

16.3.8. Quando se tratar de fundo de investimento, a PROPONENTE deverá apresentar 

também: 

16.3.8.1. Ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão competente; 

16.3.8.2. Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício, com os devidos registros na CVM; 

16.3.8.3. Comprovante de registro do fundo de investimentos na CVM; 

16.3.8.4. Regulamento do fundo de investimentos (e suas posteriores alterações, se 

houver); 
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16.3.8.5. Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimentos perante 

o Registro de Títulos e Documentos competente; 

16.3.8.6. Comprovação de que o fundo de investimentos encontra-se devidamente 

autorizado a participar da CONCORRÊNCIA e que o seu administrador pode 

representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da CONCORRÊNCIA, 

assumindo em nome do fundo de investimentos todas as obrigações e direitos 

que decorrem da CONCORRÊNCIA; 

16.3.8.7. Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do 

fundo de investimentos, perante a CVM; 

16.3.8.8. Certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, 

expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede da(s) mesma(s), com data de 

até 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data de recebimento dos envelopes. 

16.3.9. No caso de empresas reunidas em CONSÓRCIO, este deverá apresentar todos os 

documentos equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos das 

PROPONENTES e, adicionalmente, Termo de Constituição de CONSÓRCIO, 

devidamente registrado no órgão competente ou Termo de Compromisso de 

Constituição de SPE, conforme a seguir, firmado de acordo com as leis brasileiras e 

subscrito pelos consorciados, contendo: 

16.3.9.1. Denominação do CONSÓRCIO; 

16.3.9.2. Qualificação dos consorciados; 

16.3.9.3. Composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de 

cada empresa consorciada no capital da futura SPE; 

16.3.9.4. Organização do CONSÓRCIO; 

16.3.9.5. Objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta 

CONCORRÊNCIA e com o OBJETO do CONTRATO; 

16.3.9.6. Indicação da líder do CONSÓRCIO como responsável pela execução do 

OBJETO junto à COPASA, respeitadas as disposições sobre o tema constantes 

deste EDITAL; 

16.3.9.7. Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a 

partir da data de apresentação das PROPOSTAS, de aceitação de 

responsabilidade solidária, nos termos do artigo 33 da Lei Federal n.º 8.666/1993, 

com suas alterações, no tocante ao OBJETO desta CONCORRÊNCIA, cobrindo 
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integralmente todas as obrigações assumidas na PROPOSTA, sendo que tal 

responsabilidade solidária somente cessará: 

16.3.9.7.1. No caso de o CONSÓRCIO ter sido a PROPONENTE vencedora, após a 

assinatura do CONTRATO; 

16.3.9.7.2. No caso de o CONSÓRCIO não ter sido a PROPONENTE vencedora, 

em 30 (trinta) dias contados da data de publicação do CONTRATO no DOE. 

 

16.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

16.4.1. Registro ou inscrição da empresa junto Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, por meio da respectiva certidão emitida em nome da pessoa 

jurídica, dentro da validade. 

16.4.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, passado por pessoa jurídica de 

direito privado ou por Órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito 

Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome de profissional comprovadamente 

integrante do quadro permanente da PROPONENTE, ou no caso de participação em 

CONSÓRCIO, da consorciada, como empregado ou como sócio administrador da 

sociedade, ou por meio de apresentação de contrato de prestação de serviços, 

comprovando ter o referido profissional (inscrito no CREA como Responsável Técnico 

da Empresa), sido responsável técnico pela execução de obras e serviços da mesma 

natureza dos aqui licitados, observando o abaixo mencionado: 

16.4.2.1. Rede de esgoto com diâmetro igual ou superior a 150 mm (cento e cinquenta 

milímetros); 

16.4.2.2. Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade igual ou superior a 300 L/s 

(trezentos litros por segundo). 

16.4.2.3. Adicionalmente à comprovação das experiências descritas nas subcláusulas 

acima, a PROPONENTE, ou no caso de participação em CONSÓRCIO, a 

consorciada, deverá comprovar vínculo com os profissionais indicados ou, 

alternativamente, que estes profissionais se comprometeram a constituir tal 

vínculo previamente a assinatura do CONTRATO, no caso de a PROPONENTE ser 

a vencedora desta CONCORRÊNCIA. 

16.4.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL passado por pessoa jurídica de 

direito privado ou por Órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito 

Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome da PROPONENTE, ou no caso de 

participação em CONSÓRCIO, da consorciada, comprovando ter a mesma 
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executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados, observando o 

abaixo mencionado: 

16.4.3.1. Rede de esgoto com diâmetro igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) 

mm e com extensão igual ou superior a 45.100 (quarenta e cinco mil e cem) 

metros; 

16.4.3.2. Rede de esgoto com tubulação de PVC com diâmetro igual ou superior a 150 

mm (cento e cinquenta milímetros) e com extensão igual ou superior a 33.000 

(trinta e três mil) metros; 

16.4.3.3. Rede de esgoto com tubulação de concreto, com diâmetro igual ou superior 

a 1.000 (um mil) mm e com extensão igual ou superior a 2.200 (dois mil e duzentos) 

metros; 

16.4.3.4. Rede de esgoto com tubulação de ferro fundido, com diâmetro igual ou 

superior a 700 (setecentos) mm e com extensão igual ou superior a 300 (trezentos) 

metros; 

16.4.3.5. Estação de Tratamento de Esgoto em concreto estrutural, com capacidade 

igual ou superior a 300 (trezentos) L/s compreendendo os seguintes equipamentos: 

16.4.3.5.1.  Tratamento preliminar; 

16.4.3.5.2.  Reator anaeróbio; 

16.4.3.5.3.  Sistema de desidratação de lodo por centrífuga; 

16.4.3.5.4.  Sistema de coleta e queima de gás. 

16.4.3.6. Estrutura de escoramento de vala, com quantidade igual ou superior a 

164.300 (cento e sessenta e quatro mil e trezentos) m²; 

16.4.3.7. Ter executado ou estar executando contrato de concessão ou subconcessão 

abrangendo operação e manutenção de sistema de Esgotamento Sanitário que 

atenda população igual ou superior a 106.000 (cento e seis mil) habitantes ou 

vazão igual ou superior a 300 (trezentos) L/s, em um único contrato, 

compreendendo no mínimo os seguintes serviços: 

16.4.3.7.1. Redes de esgoto; 

16.4.3.7.2.  Estações Elevatórias de Esgoto; 

16.4.3.7.3.  Estação de Tratamento de Esgoto; 

16.4.3.7.4.  Conservação de unidades; 

16.4.3.7.5.  Segurança patrimonial. 
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16.4.3.8. Para comprovação qualitativa das experiências de que trata os itens 16.4.2 e 

16.4.3, será admitida a somatória, pelas PROPONENTES individuais ou pelas 

empresas membro do CONSÓRCIO, de até 4 (quatro) atestados para 

capacidades técnico-profissional e até 4 (quatro) atestados de técnico-

operacional, desde que observado o quantitativo mínimo anteriormente 

estipulado.  

16.4.3.9. Para comprovação de que trata o item 16.416.4, quando as experiências 

houverem sido realizadas no exterior por empresas brasileiras, deverão ser 

atendidas as exigências constantes da Resolução nº 444/00, do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia – CONFEA. 

16.4.4. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 

comprove(m) ter a PROPONENTE ou, no caso de participação na CONCORRÊNCIA em 

CONSÓRCIO, terem a(s) empresa(s) consorciada(s) participado de empreendimento 

de grande porte no qual tenha sido realizado investimento de, pelo menos, 

R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de Reais), proveniente de capital próprio e/ou 

de terceiros. 

16.4.4.1. Para fins do atendimento ao quantitativo previsto no subitem 16.4.4 acima, 

será admitida a somatória de atestados, pelas PROPONENTES individuais ou pelas 

empresas membro do CONSÓRCIO, desde que, ao menos, um dos 

empreendimentos referidos nos atestados tenha sido de, no mínimo, 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de Reais). 

16.4.4.2. Não serão admitidos atestados, mesmo para fins de somatório, de 

empreendimentos com investimento inferior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 

Reais). 

16.4.4.3. Quando os valores do(s) atestado(s) de que trata este item forem 

apresentado(s) em moeda estrangeira, os montantes relativos ao porte dos 

empreendimentos realizados serão convertidos em R$ (Reais) pela taxa de 

câmbio comercial em vigor na data de ocorrência da experiência relatada. 

16.4.4.4. Quando os atestados de que trata este item se refiram a experiência cuja 

data antecede em mais de 12 (doze) meses a data da entrega dos envelopes, 

os valores respectivos serão corrigidos pela COMISSÃO com base no IPCA, 

quando de sua avaliação. 

16.4.4.5. As experiências exigidas neste item também poderão ser comprovadas por 

meio de atestados emitidos em nome de empresa controlada, controladora ou 
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sob o mesmo controle comum da PROPONENTE, de forma direta ou indireta, 

desde que a empresa detentora do atestado figure como: 

16.4.4.5.1. Responsável direta pelo investimento e/ou execução do 

empreendimento objeto do atestado; ou 

16.4.4.5.2. Membro de CONSÓRCIO responsável pelo investimento e/ou execução 

direta do empreendimento objeto do atestado, sendo que, neste caso, a 

empresa detentora do atestado seja a líder daquele CONSÓRCIO; ou  

16.4.4.5.3. Acionista de SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO responsável pelo 

investimento e/ou execução do empreendimento objeto do atestado, 

sendo que, neste caso, o referido acionista deverá participar ou ter 

participado de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do capital social da 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. 

16.4.4.6. Na hipótese de serem apresentados atestados em nome de empresa 

controlada, controladora ou sob o mesmo controle comum, na forma do item 

acima, a PROPONENTE deverá apresentar: (a) o quadro de acionistas ou de 

sócios, conforme o caso, de modo a comprovar a relação existente entre a 

PROPONENTE e a titular do atestado e (b) declaração, sob as penas da lei, 

informado que a empresa detentora do atestado está regular perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

16.4.5. Declaração de compromisso de disponibilização de Corpo Técnico Especializado 

necessário à prestação das atividades relativas ao OBJETO DA CONCORRÊNCIA, 

conforme modelo do ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

16.4.6. Atestado de Visita Técnica previsto no item 10.6. 

16.4.7. No caso de participação em CONSÓRCIO, a sociedade líder deverá ser detentora 

de um ou mais dos atestados apresentados para fim de atendimento do item 16.4.2 ou 

do item 16.4.3. 

16.4.8. Os atestados exigidos neste subitem 16.4 deverão ser fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, em nome da empresa, individualmente, ou em nome de 

empresa componente do CONSÓRCIO PROPONENTE, devendo descrever 

objetivamente os serviços prestados, declarar que os resultados obtidos atenderam 

com qualidade e tempestividade as metas dos serviços, bem como conter as seguintes 

informações mínimas: 

16.4.8.1. Objeto; 

16.4.8.2. Características das atividades e serviços desenvolvidos;  
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16.4.8.3. Valor total do empreendimento; 

16.4.8.4. Percentual de participação da Licitante no empreendimento, quando o 

atestado tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO; 

16.4.8.5. Datas de início e de término da realização das atividades e serviços; 

16.4.8.6. Datas de início e término da participação da empresa no CONSÓRCIO, 

quando o atestado tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO; 

16.4.8.7. Descrição das atividades exercidas no CONSÓRCIO, quando o atestado tiver 

sido emitido em nome de CONSÓRCIO; 

16.4.8.8. Local da realização das atividades e serviços; 

16.4.8.9. Razão social do emitente; e 

16.4.8.10. Nome e identificação do signatário. 

 

16.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

16.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

– CNPJ/MF, nos moldes da Instrução Normativa n.º 1.005/2010 da Receita Federal do 

Brasil – RFB;  

16.5.2. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, que esteja dentro do prazo de validade nele atestado; 

16.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, por meio da apresentação 

das seguintes certidões: 

16.5.3.1. Certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos tributos 

administrados pela RFB e à dívida ativa da União administrada pela PGFN, dentro 

do prazo de validade nela atestado; e 

16.5.3.2. Certidão de regularidade de débitos relativos às contribuições 

previdenciárias, mediante a apresentação de certidão negativa de débito 

emitida pela Receita Federal. 

16.5.4. Prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal (esta 

referente ao ISSQN) todas do domicílio ou sede do PROPONENTE, datada de, no 

máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data inicial de recebimento dos 

envelopes. 
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16.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1º de maio de 1943, conforme disposto na Lei n.º 12.440, de 07 de julho de 

2011. 

16.5.6. No caso de PROPONENTE estrangeira, a comprovação de regularidade fiscal será 

aferida por meio da apresentação de documentos equivalentes ou, no caso de 

inexistência, Declaração de Inexistência de Documento Equivalente, conforme 

modelo do ANEXO – MODELOS DO EDITAL, sempre de acordo com a lei do país de 

origem da PROPONENTE e observadas as formalidades deste EDITAL 

16.5.7. Os documentos dispostos no item 16.5 poderão ser apresentados por meio de 

documento original, ou documentos emitidos pela Internet, de acordo com a 

legislação aplicável, desde que haja sistema que permita a conferência de 

autenticidade por parte da COMISSÃO. 

16.5.8. Serão aceitas, para os documentos dos itens 16.5.2 a 16.5.5, certidões negativas ou 

certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os débitos 

estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

16.5.9. Caso alguma certidão apresentada em conformidade com documentos dos itens 

16.5.2 a 16.5.5 seja positiva, ou nela não esteja consignada a situação atualizada do(s) 

débito(s), deverá ser apresentada prova de quitação e/ou certidões que apontem a 

situação atualizada das ações judiciais e/ou dos procedimentos administrativos 

arrolados, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias antes à data inicial de 

recebimento dos envelopes. 

16.5.10. Não serão aceitos comprovantes de solicitação de certidões. As certidões que não 

consignarem seu prazo de validade serão aceitas se tiverem sido emitidas até 90 

(noventa) dias antes à data inicial de recebimento dos envelopes, exceto se houver 

previsão específica de prazo neste EDITAL.  

16.5.11. Na hipótese de não haver a expedição, na localidade da sede da PROPONENTE, 

de certidões conjuntas ou consolidadas, deverão ser apresentadas certidões 

segregadas, na forma da legislação aplicável, que comprovem a inexistência de 

débitos tributários, bem como a inexistência de inscrição de obrigações na dívida ativa 

da autoridade tributária local. 
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16.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

16.6.1. Para qualquer tipo de sociedade empresária: certidão negativa de pedido de 

falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas 

Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, com data de, no máximo, 90 (noventa) 

dias anteriores à data inicial para recebimento dos envelopes. 

16.6.1.1. Em se tratando de sociedade não empresarial ou outra forma de pessoa 

jurídica, certidão negativa expedida pelo distribuidor judicial das varas cíveis em 

geral (processo de execução) da Comarca do Município onde o ente está 

sediado, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data inicial para 

recebimento dos envelopes. 

16.6.2. Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do último exercício social 

auditados, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

econômico-financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

16.6.2.1. Entende-se por apresentados na forma da lei, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultado, devidamente datados e assinados pelo 

representante legal da empresa e por profissional de contabilidade habilitado 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, conforme o 

seguinte: 

16.6.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei n.º. 6.404, de 1976 (Sociedade Anônima): (i) 

publicados em Diário Oficial ou (ii) publicados em jornal de grande 

circulação; ou (iii) fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da PROPONENTE. 

16.6.2.1.2. Sociedades limitadas (Ltda.): (i) por fotocópia autenticada do livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da PROPONENTE ou 

em outro órgão equivalente, ou (ii) por fotocópia autenticada do Balanço 

Patrimonial e das Demonstração de Resultado devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da PROPONENTE; ou 

(iii) por documento emitido via internet do Balanço Patrimonial e das 

Demonstrações Contábeis, desde que assinados digitalmente, utilizando-se 

de certificado de segurança mínimo tipo A3, emitido por entidade 

credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a 

fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 

do documento digital, no caso da sociedade limitada ser tributada pelo 

lucro real, conforme legislação vigente. 
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16.6.2.1.3. Para empresas estrangeiras, o Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado apresentados deverão ser levantados no último dia do exercício 

anterior da PROPONENTE estrangeira e aprovados pela administração. Esses 

documentos deverão ser apresentados de acordo com os princípios 

contábeis aceitos no Brasil, a fim de possibilitar a comparação das 

informações apresentadas por todas as PROPONENTES.  

16.6.2.2. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em 

substituição ao Balanço Patrimonial e à Demonstração de Resultado, deverão 

apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado nos termos do item 

16.6.2.1. 

16.6.2.3. Na hipótese de alteração do capital social após a realização do Balanço 

Patrimonial, o PROPONENTE deverá apresentar documentação de alteração do 

capital social devidamente registrado na Junta Comercial. 

16.6.3. Comprovação de Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 1 (um), apurado com 

os valores constantes do Balanço Patrimonial no último dia do exercício, de acordo 

com a seguinte fórmula:  

 

𝑰𝑳𝑮 =
(𝑨𝑪 + 𝑨𝑹𝑳𝑷)

(𝑷𝑪 + 𝑷𝑵𝑪)
 

Em que:  

ILG: Índice de Liquidez Geral; 

AC: Ativo Circulante; 

ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo;    

PC: Passivo Circulante; 

PNC: Passivo Não Circulante. 

 

16.6.4. Comprovação de Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1 (um), apurado 

com os valores constantes do Balanço Patrimonial no último dia do exercício, de 

acordo com a seguinte fórmula:  

𝑰𝑳𝑪 =  
𝑨𝑪

𝑷𝑪
 

Em que:  
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ILC: Índice de Liquidez Corrente;  

AC: Ativo Circulante; e 

PC: Passivo Circulante 

 

16.6.5. Comprovação de Índice de Endividamento inferior a 1 (um), apurado com os valores 

constantes do Balanço Patrimonial do último dia do exercício, de acordo com a 

seguinte fórmula:  

𝑰𝑬 =  
(𝑷𝑪 + 𝑷𝑵𝑪)

𝑨𝑻
 

Em que: 

IE: Índice de Endividamento; 

PC = Passivo Circulante; 

PNC = Passivo Não Circulante; e 

AT = Ativo Total. 

 

16.6.6. Para os fundos de investimentos, em substituição aos índices constantes nos itens 

16.6.3 a 16.6.5 acima, deverão comprovar Índice de Alavancagem (IA) igual ou inferior 

a 2, apurado a partir das Demonstrações Financeiras do último dia do exercício, de 

acordo com a seguinte fórmula: 

𝑰𝑨 =  
𝑪𝑻

𝑷𝑳
 

Em que: 

IA: Índice de Alavancagem; 

CT: Passivo real, menos o patrimônio líquido e os diversos; 

PL: Capital social integralizado, mais as reservas capitalizáveis e lucros, menos os  

prejuízos. 

 

16.6.7. Para as entidades de previdência complementar, em substituição aos índices 

constantes nos itens 16.6.3 a 16.6.5 acima, deverão comprovar Índice de Cobertura de 
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Benefícios (ICB) igual ou superior a 0,7, apurado a partir das demonstrações financeiras 

do último exercício, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑰𝑪𝑩 =
(𝑨𝑻 − 𝑪𝑪 − 𝑬𝑶 − 𝑬𝑪 − 𝑭 − 𝑩𝑪 − 𝑷𝑴𝑰)

𝑩𝒂𝑪
 

Em que: 

ICB: Índice de Cobertura de Benefícios; 

AT = Ativo Total; 

CC = Contribuições Contratadas; 

EO = Exigível Operacional; 

EC = Exigível Contingencial; 

F = Fundos; 

BC = Benefícios Concedidos; 

PMI = Provisões Matemáticas a Integralizar; 

BaC = Benefícios a Conceder. 

 

16.6.8. Comprovação de patrimônio líquido ou de capital social no valor de 10% (dez por 

cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO até a data inicial de recebimento dos 

envelopes. 

16.6.8.1. Em caso de CONSÓRCIO, admitir-se-á, para o patrimônio líquido, o somatório 

dos valores de cada consorciado na proporção de sua respectiva participação, 

com o acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para o 

PROPONENTE individual, nos termos do inciso III, do artigo 33, da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

16.6.9. Os valores expressos em moeda estrangeira serão convertidos em R$ (Reais) pela 

taxa de paridade de moeda e cotações divulgadas na transação da moeda do país 

de origem, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tendo como referência a DATA-

BASE. 
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17. DO PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO 

17.1. ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E GARANTIAS DE 

PROPOSTA 

17.1.1. No dia, hora e local indicados neste EDITAL, a COMISSÃO, em sessão pública, 

proclamará recebidos os envelopes das PROPONENTES que os tenham apresentado 

nos termos do item 12. 

17.1.2. No início da sessão, será realizado o credenciamento dos interessados em 

representar os PROPONENTES durante a CONCORRÊNCIA, nos termos estabelecidos no 

item 12, deste EDITAL. 

17.1.3. Em seguida, serão rubricados, ainda fechados, todos os envelopes das 

PROPONENTES, pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das 

PROPONENTES presentes, que tenham sido devidamente credenciados. 

17.1.4. Sequencialmente, serão abertos os Envelope nº 01, contendo a GARANTIA DE 

PROPOSTA, rubricando-se os documentos neles contidos pelos membros da COMISSÃO 

e pelos representantes das PROPONENTES presentes, e procedendo-se ao seu exame. 

17.1.5. As GARANTIAS DE PROPOSTA serão analisadas quanto ao seu atendimento ao 

disposto no item 14, procedendo-se à abertura dos Envelopes n.º 02 exclusivamente 

das PROPONENTES cuja GARANTIA DE PROPOSTA seja aceita nos termos deste EDITAL, 

desde que não haja a manifestação do interesse de apresentar recurso por parte da(s) 

LICITANTE(S) eventualmente excluída(s), rubricando-se os documentos neles contidos 

pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das PROPONENTES presentes, e, 

na sequencia, à análise das PROPOSTAS COMERCIAIS. 

17.1.6. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS que deixarem de apresentar 

quaisquer documentos do item 15.  

17.1.7. Analisadas as PROPOSTAS COMERCIAIS das PROPONENTES com GARANTIA DE 

PROPOSTA aceita, a COMISSÃO as classificará em ordem crescente de valor proposto, 

ficando classificada em primeiro lugar a PROPONENTE cuja PROPOSTA COMERCIAL 

apresentar o maior percentual de desconto à PARCELA POR DISPONIBILIDADE MÁXIMA. 

17.1.8. Em caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS, a classificação far-

se-á por meio de sorteio realizado na mesma sessão.  

17.1.9. Se as demais PROPONENTES, por seus representantes presentes, concordarem com a 

decisão quanto às GARANTIAS DE PROPOSTA e quanto à classificação divulgadas e 

desistirem do direito de recurso dessa fase, a COMISSÃO poderá, a seu critério, dar 
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continuidade à CONCORRÊNCIA com a abertura do Envelope n.º 03 da PROPONENTE 

classificada em primeiro lugar; caso contrário, a sessão será encerrada. 

17.1.10. Analisados os recursos apresentados ou decorrido o prazo sem a apresentação de 

recursos pelas PROPONENTES, o resultado do julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS 

e das GARANTIAS DE PROPOSTA será divulgado, mediante aviso publicado, uma única 

vez, na imprensa oficial, do qual constará, também, o dia, hora e local para a abertura 

do Envelope n.º 03 e a análise dos DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO da PROPONENTE 

classificada em primeiro lugar. 

 

17.2. ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

17.2.1. Na data prevista, conforme item 16, será aberto o Envelope n.º 03, contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da PROPONENTE classificada em primeiro lugar, a fim 

de verificar o cumprimento das exigências de habilitação contidas neste EDITAL. 

17.2.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da PROPONENTE serão rubricados pelos membros 

da COMISSÃO e pelos representantes das PROPONENTES presentes. 

17.2.3. Verificado o atendimento das exigências contidas no EDITAL, a PROPONENTE será 

declarada vencedora. 

17.2.4. Pronunciado o resultado, as PROPONENTES poderão recorrer da decisão da 

COMISSÃO no prazo legal. Após o julgamento dos recursos apresentados pelas 

PROPONENTES, ou desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 

tenha havido desistência expressa do prazo para recurso por todas as PROPONENTES, 

o OBJETO da CONCORRÊNCIA será homologado e adjudicado à PROPONENTE 

VENCEDORA. 

17.2.5. Na hipótese de a PROPONENTE classificada em primeiro lugar ser inabilitada, serão 

analisados os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da PROPONENTE cuja PROPOSTA 

COMERCIAL tenha sido classificada em segundo lugar, e assim, sucessivamente, até 

que uma PROPONENTE classificada atenda às condições fixadas no presente EDITAL. 

17.2.6. O resultado da CONCORRÊNCIA será divulgado mediante aviso publicado, uma 

única vez, na imprensa oficial. 

 

18. DOS RECURSOS 

18.1. Após a declaração do vencedor, será facultado às PROPONENTES, nos termos do art. 109 

da Lei Federal n.º 8.666/93, e do art. 13, inc. I, da Lei Federal n.º 11.079/04, a interposição de 
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recurso administrativo contra todas as decisões constantes da ata julgamento do certame, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata pela 

COMISSÃO, endereçados ao Presidente da COMISSÃO, por meio de protocolo na sede da 

COPASA de segunda-feira a sexta-feira, das 9 h às 17 h ou via e-mail, no endereço 

dvli@copasa.com.br. 

18.2. A COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente informado, 

para deferimento ou indeferimento, dentro do prazo citado. 

18.3. A interposição de recurso será comunicada às demais PROPONENTES, que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

18.4. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

18.4.1. Ser devidamente fundamentados; 

18.4.2. Ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; 

18.4.3. Ser protocolados junto à COMISSÃO;  

18.4.4. Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam 

ter sido apresentados nos Envelopes n.º 01, 02 e/ou 03 e cuja omissão não tenha sido 

suprida na forma estabelecida neste EDITAL;  

18.4.5. Os recursos interpostos fora do prazo ou em local diferente do indicado não serão 

conhecidos. 

18.5. Os recursos contra os atos decisórios constantes da ata julgamento do certame terão 

efeito suspensivo obrigatório. 

18.6. O acolhimento dos recursos interpostos importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

18.7. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

18.8.  Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para manifestação de intenção de 

interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação das PROPONENTES, serão 

devolvidos às PROPONENTES desclassificadas os envelopes “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 

CONCORRÊNCIA. 

18.9. Os recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não sejam pertinentes 

ao direito das PROPONENTES e ao interesse público serão considerados como atos de 

perturbação ao processo licitatório, sendo, neste caso, objeto de representação por parte 
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da Administração ao Ministério Público, instrumentalizando-o para oferecimento de 

denúncia ao Poder Judiciário, por infração ao artigo 93 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

18.10. As PROPONENTES podem declinar, de forma expressa e inequívoca, do direito de interpor 

recursos às decisões da COMISSÃO, o que pode ser feito em qualquer etapa do certame. 

 

19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

19.1. O OBJETO será adjudicado à PROPONENTE cuja PROPOSTA classificar-se em primeiro 

lugar, na conformidade deste EDITAL, pelas autoridades responsáveis pela 

HOMOLOGAÇÃO do processo. 

19.2. Na eventualidade de o OBJETO não vir a ser contratado por desinteresse da PROPONENTE 

vencedora ou pelo não comparecimento para assinatura do CONTRATO, a COPASA 

poderá adjudicar o OBJETO à PROPONENTE detentora da PROPOSTA classificada a seguir, 

desde que a decisão seja devidamente justificada. 

19.3. Se houver mais de uma recusa, poder-se-á adotar procedimento idêntico para as demais 

PROPONENTES classificadas. 

19.4. A recusa injustificada em assinar o CONTRATO possibilitará à COPASA a execução integral 

da GARANTIA DA PROPOSTA sem prejuízo da aplicação de penalidades administrativas, de 

condenação ao pagamento de indenização em favor da COPASA e das demais sanções 

legais cabíveis. 

19.5. Proclamado o resultado final da sessão pública de CONCORRÊNCIA, o OBJETO será 

adjudicado à PROPONENTE vencedora nas condições por ela ofertadas. 

19.6. A assinatura do CONTRATO ficará condicionada à apresentação, pela PROPONENTE 

adjudicatária, dos seguintes documentos à COPASA: 

19.6.1. Comprovação de constituição de GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, e plano 

de seguros, nos termos do CONTRATO e de seus ANEXOS; 

19.6.2. Atos constitutivos da SPE com a correspondente apresentação do certificado de 

registro empresarial competente, bem como o respectivo comprovante de inscrição 

perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 

19.6.3. Comprovação de integralização do capital social da SPE, em moeda corrente 

nacional de, no mínimo, R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil Reais); 

19.6.4. Descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para a SPE, contendo:  
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19.6.4.1. Indicação da composição societária da SPE, conforme aplicável, e de suas 

CONTROLADORAS; 

19.6.4.2. Acordos de acionista da SPE, quando aplicável; 

19.6.4.3. Identificação dos principais administradores, incluindo seus respectivos 

currículos; 

19.6.4.4. Descritivo dos princípios de governança corporativa adotados na gestão da 

SPE. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista 

neste EDITAL e nos seus ANEXOS, notadamente: 

20.1.1. Impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação 

ou qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem; 

20.1.2. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo; 

20.1.3. Afastar PROPONENTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 

de vantagem de qualquer tipo; 

20.1.4. Desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida; 

20.1.5. Apresentar declaração ou qualquer outro documento falso, visando ao 

cadastramento, à atualização cadastral ou à participação no procedimento 

licitatório; ou 

20.1.6. Recusar-se a assinar o CONTRATO. 

20.2. Aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta à PROPONENTE que incorrer nas 

faltas previstas neste EDITAL, assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções, sem prejuízo 

daquelas de natureza civil ou penal: 

20.2.1. Advertência; 

20.2.2. Multa; 

20.2.3. Suspensão temporária de participação em CONCORRÊNCIA e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não excedente a 2 (dois) anos; e 
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20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação. 

20.3. Poderá ser exigida indenização à COPASA pela PROPONENTE que incorrer na falta 

prevista no item 20.1.6, relativa à diferença de custo para contratação de outro 

PROPONENTE ou de realização de nova CONCORRÊNCIA para contratação do OBJETO. 

20.4. Aplica-se à PROPONENTE infratora, no que couber, o disposto na Lei Estadual n.º 13.994, 

de 18 de setembro de 2001, e seu regulamento. 

20.5. Para a aplicação das penalidades aqui estipuladas será observado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

21. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

21.1. A COPASA exige dos concorrentes, fornecedores e contratados que observem o mais 

alto padrão de ética durante a sessão pública de CONCORRÊNCIA e execução de tais 

contratos. Em consequência desta política, o Estado define, com os propósitos dessa 

disposição, os seguintes termos: 

21.1.1. “Prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo 

de CONCORRÊNCIA ou execução do CONTRATO; 

21.1.2. “Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 

processo de CONCORRÊNCIA ou a execução de um CONTRATO, e incluir prática 

conspiratória entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da PROPOSTA) 

destinados a estabelecer os preços das PROPOSTAS a níveis artificiais não competitivos 

e privar a contratante dos benefícios da competição livre e aberta; 

21.1.3. “Prática conspiratória” significa um esquema ou arranjos entre dois ou mais 

concorrentes destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não 

competitivos; 

21.1.4. “Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas 

no processo de CONCORRÊNCIA ou afetar a execução de um CONTRATO; e 

21.1.5. “Prática obstrutiva” significa: 
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21.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para 

investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de 

impedir uma investigação do órgão competente do Estado de Minas, sobre 

alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda 

ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a 

liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a 

investigação; ou 

 

21.1.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

órgão competente de investigar e auditar. 

21.2. A COMISSÃO, com base no estabelecido nesta cláusula, rejeitará uma PROPOSTA para 

ADJUDICAÇÃO se a PROPONENTE, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas 

corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante a CONCORRÊNCIA; 

21.3. A COMISSÃO, com base no estabelecido nesta cláusula e na Lei n.º 8.666/93, sancionará 

a PROPONENTES se, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, 

fraudulentas, conspiratórias, coercitivas ou obstrutivas durante a CONCORRÊNCIA ou na 

execução do CONTRATO. 

 

22. DO PROCEDIMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

22.1. A PROPONENTE adjudicatária será convocada a assinar o CONTRATO no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados da data da mencionada convocação, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

22.2. Para a assinatura do CONTRATO, a PROPONENTE adjudicatária deverá constituir uma 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), na forma de sociedade anônima, cuja 

finalidade exclusiva será de explorar o OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

22.2.1. Caso a adjudicatária seja uma PROPONENTE individual, esta deverá criar subsidiária 

integral para atender ao disposto no item imediatamente precedente, sendo que 

deverá, em igual força, firmar o CONTRATO, de modo a assumir responsabilidade 

solidária em relação à subsidiária integral. 

22.2.2. A COMISSÃO, mediante justificativa fundamentada, poderá prorrogar por até mais 

30 (trinta) dias o prazo previsto para a assinatura do CONTRATO. 
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22.2.3. A PROPONENTE adjudicatária deverá comprovar à COPASA a constituição da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pela SPE em favor da COPASA, conforme 

disposto neste EDITAL e CONTRATO. 

22.3. Caso a PROPONENTE adjudicatária se recuse a assinar o CONTRATO ou, convidado a 

fazê-lo, não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será 

considerado inadimplente e estará sujeito às seguintes cominações, independentemente 

de outras sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações: 

22.3.1. Multa correspondente a 1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO; e 

22.3.2. Perda integral da GARANTIA DE PROPOSTA nos casos de atraso ou descumprimento 

de suas obrigações previstas no CONTRATO, a PROPONENTE adjudicatária ficará sujeita 

à imposição das penalidades previstas naquele instrumento. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. As PROPONENTES interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes 

deste EDITAL, bem como de todas as condições gerais e peculiares do OBJETO a ser 

contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo 

da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do CONTRATO, conforme 

declaração apresentada nos moldes do ANEXO – MODELOS DO EDITAL. 

23.2. A COMISSÃO poderá revogar ou anular esta CONCORRÊNCIA, nos termos do art. 49 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

23.3. A PROPONENTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 

apresentação de sua DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS, não se responsabilizando a 

COPASA, em nenhuma hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 

seguidos na CONCORRÊNCIA ou os resultados desta. 

23.4. Nenhuma indenização será devida às PROPONENTES pela elaboração e apresentação 

da DOCUMENTAÇÃO de que trata o presente EDITAL. 

23.5. Qualquer modificação no EDITAL exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das PROPOSTAS. 

23.6. A apresentação da PROPOSTA implica aceitação plena e total das condições deste 

EDITAL, ficando automaticamente prejudicada a PROPOSTA que contrarie expressamente 

suas normas. 
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24. FORO 

24.1. O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta CONCORRÊNCIA será 

o da Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais.  

 

 

Belo Horizonte (MG), 18 de Setembro de 2014 


