
DESPACHO Nº 301/2019/COLIC/SAF
Documento nº 02500.087338/2019-71

Brasília,  20 de dezembro de 2019.

Ao Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Assunto: Impugnação aos termos do Edital da Concorrência nº 02/ANA/2019.
Referência: 02501.002454/2019-18 

Senhor Superintendente, 

  Trata-se de resposta ao Pedido de Impugnação aos termos do Edital interposto 
pela licitante  FAVENI CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA , ora Impugnante, referente a 
Concorrência em epígrafe, que tem por objeto a seleção de empresa especializada na prestação 
de serviços de consultoria, para, a partir do plano de bacia hidrográfica (PIRH Grande), 
identificar problemas cuja solução possa ser apoiada pela cobrança e desenvolver cenários 
objetivos de mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos para a bacia 
hidrográfica do rio Grande. Os cenários a serem desenvolvidos deverão observar os setores 
usuários presentes na bacia, as suas capacidades de pagamento e as sensibilidades em relação a 
cobrança. Além disto, os cenários devem perseguir objetivos específicos para a cobrança, 
estimar o potencial de arrecadação, estabelecer quais intervenções do plano de bacia 
hidrográfica poderão ser realizadas com a cobrança e ter em vista a viabilidade financeira da 
Agência de Água. Os cenários desenvolvidos subsidiarão a implementação da cobrança na bacia 
hidrográfica do rio Grande.

I. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do disposto no art. 41, da Lei  n º  8.666 de 21 de junho de 1993, é 
cabível a impugnação, por qualquer cidadão, do ato convocatório da concorrência até cinco dias 
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

II. DAS RAZÕES DO PEDIDO

FAVENI CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, sediada 
na cidade de Ipatinga, rua novo Hamburgo – 325 – Veneza – CEP: 35.164.252, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 31.165961/0001-80, vem, respeitosamente, perante essa i. Comissão, 
na pessoa de seu representante legal devidamente credenciado, amparada no disposto no 
Artigo 41, §2º da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, 
apresentar,  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA,  o que faz declinando os 
motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.
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IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
   I – DA TEMPESTIVIDADE

 A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o 
pedido é de 02 dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e 
habilitação (Lei 8.666/93, artigo 41 § 2º).

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora 
formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dá 
em 24 de dezembro de 2019, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação.

   II – FATOS

A  subscrevente  tem interesse em participar da licitação para identificar problemas cuja solução 
possa ser apoiada pela cobrança e desenvolver cenários objetivos de mecanismos e valores de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do Rio Grande.

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que é exigido, na 
descrição da equipe técnica, a apresentação de um profissional com formação em  engenharia 
civil , com mais de 10 (dez) anos de experiência em gestão de recursos hídricos, demonstrada 
em curriculum vitae, conforme o item 10, na página 38.

Consideramos que a exigência de formação específica em engenharia civil frustra o caráter 
competitivo da licitação, uma vez que no inciso I do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.666 de 
1993, que institui normas para as licitações e contratos da administração pública:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

A autenticidade deste documento 02500.087338/2019 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: 1218271A.

Documento assinado digitalmente por: VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO;LUIS ANDRE MUNIZ

http://verificacao.ana.gov.br/?p=1218271A


3
DESPACHO Nº 301/2019/COLIC/SAF

I  -  admitir,  prever,  incluir  ou  tolerar,  nos  atos  de  convocação,  cláusulas
ou  condições  que  comprometam,  restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991;” (grifo nosso)

Atuar na gestão de recursos hídricos não compete exclusivamente ao profissional com formação 
em Engenharia Civil. A Resolução nº 218/1973 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA) designa 18 atividades para fiscalização do exercício das diferentes modalidades de 
engenharia:

“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional 
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as 
seguintes atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação
técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo
ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico”.
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A mesma resolução (nº 218/1973 do CONFEA), define para os Engenheiros Civis:
“Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE
FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO:
I -  o  desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; 
sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; 
portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos”.

No caso dos Engenheiros Sanitaristas (Resolução nº 218/1973 do CONFEA):
“Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA:
I -  o  desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a controle sanitário do ambiente; captação e distribuição de 
água; tratamento de água, esgoto e resíduos; controle de poluição; 
drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e 
correlatos”.

Para os Engenheiros Agrônomos (Resolução nº 218/1973 do CONFEA):
Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a engenharia rural; construções para fins rurais e suas 
instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; 
fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos 
naturais renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; 
química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, 
amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e 
conservação dos produtos animais e vegetais;  zimotecnia ; agropecuária; 
edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização 
de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; 
mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal;  
agrostologia ;  bromatologia  e rações; economia rural e crédito rural; seus 
serviços afins e correlatos.

No caso dos Engenheiros Florestais (Resolução nº 218/1973 do CONFEA):
“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL:
I -  o  desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a engenharia rural; construções para fins florestais e suas 
instalações complementares, silvimetria e inventário florestal;
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 melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, 
climatologia, defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua 
tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de utilização de 
solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na 
floresta; implementos florestais; economia e crédito rural para fins 
florestais; seus serviços afins e correlatos”.

Engenheiros Ambientais (Resolução nº 447/2000 do CONFEA):
“Art. 2º Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das 
atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 
1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e 
ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços 
afins e correlatos”.

Profissionais formados em Engenharia Hídrica (Resolução nº 492/2006 do CONFEA):
“Art. 2º Compete ao engenheiro hídrico o desempenho das atividades 1  
à  18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes 
ao uso e gestão de recursos hídricos superficiais, sistemas hidrológicos, 
sistemas de informações hidrológicas e circuitos hídricos, incluindo seus 
aspectos técnicos, sociais e ambientais”.

A exclusividade do Engenheiro Civil como exigência do edital, prejudica outros profissionais de 
Engenharia habilitados para atuar com a gestão de recursos hídricos, já que restringe a eles a 
oportunidade de exercerem suas atribuições.

O correto seria exigir que o segundo profissional fosse graduado em engenharia, garantindo, 
deste modo, que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública seja mais facilmente 
alcançada.

   III – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, chega-se à conclusão de que as cláusulas ora discutidas, previstas no edital, 
contrariam normas legais que disciplinam a matéria. Por isso, REQUER-SE de Vossa Senhoria:

Seja recebida e considerada tempestiva a presente impugnação para, ao final, ser julgada 
procedente com a consequente retificação do edital licitatório citado nos termos aqui 
discutidos, sendo alterada a exigência de profissional com formação exclusivamente em 
Engenharia Civil.

Nestes Termos, 
Espera Deferimento. 
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III.  DA ANÁLISE DO PEDIDO

Por tratar-se de um assunto técnico, a impugnação apresentada pela licitante, foi enviada à 
Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SAS, a 
qual se manifestou por meio da NOTA TÉCNICA 30/2019/CSCOB/SAS, a qual discorre:

1. Refere-se esta Nota Técnica à análise de pedido de impugnação do Edital de 
Concorrência do Tipo Técnica e Preço nº 02/ANA/2019 (Processo nº 02501.002454/2019-18) 
encaminhado pela empresa FAVENI – Consultoria, Projetos e Serviços LTDA (Documento nº 
02500.086438/2019-80 protocolado na ANA em 18/12/2019.
2. A empresa solicita que seja alterado a exigência para o Especialista II do item 10. 
EQUIPE TÉCNICA do ANEXO I – PROJETO BÁSICO do Edital de Concorrência do Tipo Técnica e 
Preço nº 02/ANA/2019, qual seja:

Especialista II: Profissional de nível superior, com formação em engenharia civil, 
com mais de 10 (dez) anos de experiência em gestão de recursos hídricos, 
demonstrada em curriculum vitae.

3. Alega a empresa que a exigência de profissional com formação específica em 
engenharia civil restringe a competitividade da licitação, uma vez que não é competência 
exclusiva ao engenheiro civil a atuação na gestão de recursos hídricos.
4. Diante disto, recomenda-se acatar a alegação da empresa FAVENI – Consultoria, 
Projetos e Serviços LTDA e retificar a exigência para o Especialista II no Edital de Concorrência do 
Tipo Técnica e Preço nº 02/ANA/2019. Sugere-se o seguinte texto:

Especialista II: Profissional de nível superior, com formação em engenharia, 
com mais de 10 (dez) anos de experiência em gestão de recursos hídricos, 
demonstrada em curriculum vitae.
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IV. CONCLUSÃO

Diante do acima exposto, o Presidente da Comissão Especial de Licitação decide 
pela aceitação da Impugnação, por ter sido apresentada dentro do prazo legal, para com base 
nos fundamentos trazidos na  NOTA TÉCNICA 30/2019/CSCOB/SAS , e   resolve  Dar provimento  ao 
pedido apresentado pela licitante FAVENI CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO

Presidente da Comissão Especial de Licitação
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Referência: Processo nº 02501.002454/2019-18.

Assunto: Impugnação ao Edital de Concorrência nº 02/ANA/2019

Objeto:  Seleção de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, para, 
a partir do plano de bacia hidrográfica (PIRH Grande), identificar problemas cuja solução possa 
ser apoiada pela cobrança e desenvolver cenários objetivos de mecanismos e valores de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Grande. Os cenários a 
serem desenvolvidos deverão observar os setores usuários presentes na bacia, as suas 
capacidades de pagamento e as sensibilidades em relação a cobrança. Além disto, os cenários 
devem perseguir objetivos específicos para a cobrança, estimar o potencial de arrecadação, 
estabelecer quais intervenções do plano de bacia hidrográfica poderão ser realizadas com a 
cobrança e ter em vista a viabilidade financeira da Agência de Água. Os cenários desenvolvidos 
subsidiarão a implementação da cobrança na bacia hidrográfica do rio Grande.

DECISÃO DEFINITIVA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. 

IMPUGNANTE: FAVENI CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

A SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

CONSIDERANDO os fundamentos apresentados  pela  Superintendência de Apoio ao Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SAS e Presidente da Comissão Especial de 
Licitação.

RESOLVE: Dar provimento  ao pedido apresentado pela licitante FAVENI CONSULTORIA, 
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

 Dê ciência à Impugnante e demais licitantes.

(assinado eletronicamente)
LUIS ANDRÉ MUNIZ

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas.
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