
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA CONCORRENCIA 150155800037/2016 

Em resposta ao pedido de impugnação da licitante Consorcio 

TECHNE/ENGECONSULT/DIAGONAL para a Concorrência nº 150155800037/2016,  

referente a Contratação de empresa de Consultoria para elaboração dos Planos Diretores de 

Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio Mucuri, do Rio São Mateus e dos Rios 

do Leste (Rio Buranhém, Rio Jucuruçu, Rio Itanhém (Alcobaça), Rio Peruípe, Rio Itaúnas, 

Rio Itapemirim e Rio Itabapoana) e para a Elaboração dos enquadramentos dos Corpos de 

Água Superficiais das Bacias Hidrográficas do Rio Mucuri e do Rio São Mateus.  

Trata o presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pelo consorcio  

supracitado, encaminhada em 25/04/2017 às 17 horas: Consorcio 

Techne/Engeconsult/Diagonal 58 minutos via email, contra os termos do Edital. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

Visto que a impugnação foi enviada por e-mail, pela empresa se deu no dia 27/04/2017 às 

10:17, porem sem o devido registro do documento, de acordo com o subitem a saber:  

“4.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  

4.2.1 - O interessado deverá apresentar instrumento de solicitação de impugnação 

direcionado à Comissão Especial de Licitação, a ser protocolizado junto a 

SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA II - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. 

Gerais – 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 

em nome do Presidente da Comissão Especial de Licitação Sr. Luiz Claudio 

Guimarães, observado o prazo limite previsto no subitem 4.2 deste ato 

convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se 

fizerem necessárias.” 

Quanto a tempestividade é evidente o descumprimento do subitem 4.2, pois a 

licitante não protocolizou seu pedido de impugnação conforme é determinado no Edital e 

até o momento da emissão deste parecer, não recebemos o registro do Ato.  

DOS FATOS 

 A licitante ora impugnante, Consorcio Techne/Engeconsult/Diagonal, cita em sua 

peça impugnatória a referencia aos item 20.5.3 do Edital, vejamos:  

“(...)  

 (...)” 
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Diante da alegação da licitante onde relata que a as exigências no item de do Edital quanto 

nota de capacitação técnica e qualificação técnica, o pedido de anulação da concorrência 

150155800037/2016. 

  (...) 

 

  (...) 

DA ANALISE 

A elaboração de Planos Diretores de Recursos Hídricos e de Enquadramentos de 

Corpos de Água demandam o esforço de uma equipe multidisciplinar composta por 

técnicos com conhecimento qualificado e com experiência, haja vista a diversidade 

temática de concepções e interfaces, transversalidade, interdisciplinaridade e 

interdependência relacionadas aos recursos hídricos.  

Além disso, é factível que se tenha uma equipe de profissionais qualificados que 

serão responsáveis por elaborar um instrumento de gestão que será utilizado pelo Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pela sociedade e pelos tomadores de 

decisão. 

Quanto maior for a experiência e o tempo de atuação profissional, maior será a 

habilidade técnica de uma pessoa no desempenho de uma determinada tarefa. Isto é, à 

medida em que o profissional desempenha as suas funções, ele aperfeiçoa a sua técnica. 

Isso significa menor risco de ocorrência de erros técnicos. 

A espécie de serviço que se quer contratar exige do prestador real habilitação 

técnica. Por isso, requer-se que as concorrentes tenham necessariamente em suas equipes 

técnicas profissionais que demonstrem um período de experiência razoável, ou seja, um 

período de experiência de pelo menos 10 anos para o Coordenador Técnico e de 5 anos 

para os demais profissionais solicitados em suas respectivas áreas de atuação e 

especialização, conforme definido no ANEXO ítem 12.2 do TERMO DE REFERÊNCIA – 

ANEXO I DO EDTIAL.  

Sendo assim, os profissionais solicitados e todas as qualificações requeridas são 

necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, não havendo, portanto, possibilidade de 

ausência de nenhum profissional, bem como as referidas qualificações. Devendo assim o 

licitante atingir a pontuação máxima, inexistindo a possibilidade de classificação com 

pontuação inferior neste quesito.  

CONCLUSÃO: 

Diante do exposto a Comissão de Licitação decide pela Improcedência deste ato 

impugnatório, dando sequencia onde manteve a abertura da Concorrência em epigrafe para 

às 10h:30min. do dia 03 de maio de 2017. 


