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PARECER TÉCNICO Nº 002/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1402/2016 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
Interessada: COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA EIRELLI 

 

I. OBJETO. 

 

O Município de Jaciara instaurou processo licitatório (na 

modalidade Concorrência Pública) tendo por objeto a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de execução de Obras do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no Âmbito do PAC 2, do Município de Jaciara/MT, referente ao 

Contrato de Repasse nº 0352.398-38/2011/PAC2/MCIDADES/CAIXA. 

Publicado o instrumento convocatório do certame, eis que aportou 

na Prefeitura impugnação manejada pela empresa COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE 

ENGENHARIA EIRELLI, na qual requer, em apertada síntese: 

a) Que seja feita a retificação do item 9.7 subitem 2 para que 

seja exigida apenas estação de tratamento de esgoto e não do 

tipo UASB. 

O parecer atende à solicitação advinda da já mencionada empresa e 

pretende, no caso em testilha, tomar a decisão que trilhe pelos princípios que regem a 

atividade administrativa, sobretudo os da legalidade, ampla concorrência e da proposta 

mais vantajosa para a administração pública. 

Feita a síntese do necessário, passamos a opinar. 

II. A TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 
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Considerando que a Lei Geral de Licitações, em seu art. 41, §2º, 

garante às licitantes o direito à impugnação “até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação em concorrência”, é preciso reconhecer que a presente 

impugnação se revela tempestiva, eis que protocolado a 04 (quatro) dias úteis da realização 

do certame. 

II. OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

II.I. DA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL. 

O TCU tem por legítima a exigência de qualificação técnico-

operacional das licitantes, conforme se infere por meio da Súmula n° 263:  

(...). Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a comprovação da execução de quantitativos 

mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado (...) 

Nesse contexto, ao elaborar os projetos referentes à obra objeto da 

licitação o Poder Público de Jaciara, através da equipe técnica que possui em seus quadros, 

elegeu aquela que considerava a melhor forma de implementar os sistemas de esgotamento 

sanitário e de saneamento básico do município e, ao chegar a determinada conclusão, a 

estampou expressamente nos referidos projetos e termos de referência. 

O questionamento suscitado pela impugnante reside na exigência 

por parte da Administração de que os licitantes demonstrem prévia “Execução de Estação 

de Tratamento de Esgoto do tipo UASB, que é uma tecnologia de tratamento biológico de 

esgotos baseada na decomposição anaeróbica da matéria orgânica”. 
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Em suas palavras, resumidamente, referida empresa afirma que lei 

não determina que a capacidade operacional se revele na prévia execução de serviços 

idênticos aos executados, empregando o legislador o termo “características semelhantes”. A 

seu ver: 

“Não se pode exigir uma estação de tratamento de esgoto específica, 

pois os serviços a serem realizados estão detalhados no projeto em 

conjunto com a planilha orçamentária, ainda mais por se tratar de 

equipamentos no caso da estação de tratamento de esgoto e não de 

serviços pois o serviço de instalação são iguais pois se trata de 

execução de complexo estrutural em concreto armado para 

instalação dos equipamentos que darão o funcionamento mecânico 

da estação de tratamento de esgoto.” 

Em outras palavras, se determinada empresa apresenta atestado de 

capacidade técnica operacional que operacionalizou uma obra de rede de esgoto com 

estação elevatória de esgoto e estação de tratamento de esgoto, não se pode limitar a que 

tipo de mecanismos ou tipo de tratamento foi o utilizado pois esses serviços estão 

determinados nos projetos por escolha de alguém que executou o projeto à época, porém o 

objetivo que será o de tratar uma quantidade de esgoto por segundo será o mesmo que 

deverá esse tratamento atingir. 

Em que pese terem sido muito bem pontuadas as indagações da 

empresa impugnante, forçoso é concluirmos pela improcedência das mesmas. 

Dito isto, passamos à exposição de nosso entendimento. 

Quando a Administração Pública decide executar determinada obra, 

seja através de recursos próprios ou através de convênios com órgãos parceiros, sempre 

tem em mãos os elementos constituintes da referida empreitada, tais como planilhas 
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orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, plantas, projetos básicos, executivos e 

termos de referência. 

Tais elementos (que definem determinada construção em sua 

plenitude) foram estudados e escolhidos segundo o interesse público se mostrasse mais 

conveniente, seja pela redução de custos, pela facilidade de execução ou mesmo pela 

eficiência no alcance dos resultados pretendidos. 

No tocante ao processo licitatório em comento, ao dispor sobre a 

estação de tratamento dos resíduos de esgoto a ser adotada na obra de esgotamento 

sanitário, a Prefeitura Municipal optou pelo tipo “Upflow Anaeróbic Sludge Blanket”, ou 

Reator Anaeróbio de Manto de Lodo de Fluxo Ascendente – UASB. 

Este sistema apresenta inúmeras vantagens, pois, segundo artigo 

escrito por Carlos Fernandes (http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/UASB02.html), no 

qual colaciona os ensinamentos e Van Haandel, A. C., Cavalcanti, P. F. F. no escrito 

Melhoramento do desempenho e aumento da aplicabilidade de lagoas de estabilização através 

de pré-tratamento anaeróbio em um DAFA, Dept. of Civil Engineering - UFPB, Campina Grande 

– Brasil: 

“além das vantagens inerentes dos processos anaeróbios, os reatores 

UASB podem se tornar uma opção viável pois podem ser 

aplicados em vários pontos da rede de esgoto, "pulverizando-se" 

assim o sistema de tratamento, o que reduz significativamente 

os custos de construção da rede coletora e de condutores de 

esgoto. Ainda segundo os mesmos autores, requerem menor área 

de construção (aproximadamente 0,01 m2 por habitante (lagoas de 

estabilização necessitam de 3 ou 4 m2 por habitante). 

A razão área/profundidade não tem influência significativa sobre o 

seu desempenho, podendo os valores de área em planta e a 
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profundidade serem determinados principalmente pelos custos 

de construção e as características do terreno disponível para 

sua construção (Sousa et al., 1998). 

O UASB não causa transtornos para a população beneficiada: O 

sistema é "invisível" (enterrado), não espalha odores e não causa 

proliferação de insetos (4) a produção de lodo biológico é pequena e o 

lodo de excesso já sai estabilizado e com concentração elevada, 

podendo ser secado diretamente em leitos de secagem. operação e 

manutenção são extremamente simples podendo ser feito por pessoal 

não especializado: precisa-se reter areia e desentupir tubulações 

obstruídas. A construção do UASB é simples podendo ser usados 

materiais e mão de obra locais. O custo de construção e de 

operação tendem a ser bem menores que os de outros sistemas 

de tratamento de esgoto”. 

Afora as vantagens certamente avaliadas pela Administração no 

caso em comento (cuja ponderação compete à Autoridade condutora do certame realizar 

novamente, se preciso, julgando se são ou não convenientes à obra), ao menos a princípio a 

execução de estação de tratamento do tipo UASB pode ser realizada de formas variadas, 

inexistindo exigência editalícia para que se deem exatamente como disposto nos projetos 

anexados ao edital da licitação. 

Com efeito, o Reator Anaeróbio de Manto de Lodo de Fluxo 

Ascendente – UASB realiza a digestão dos dejetos sanitários através de bactérias anaeróbias 

(ou seja, que não necessitam de oxigênio para se desenvolverem), diferenciando-se de 

outros sistemas aeróbicos de tratamento. Mas sua forma de execução pode variar segundo 

novamente esclarecido por Carlos Fernandes: 

“Os reatores anaeróbios de manta de lodo foram inicialmente 

concebidos para tratamento de efluentes industriais como estruturas 
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cilíndricas ou prismático-retangulares, nos quais as áreas dos 

compartimentos de digestão e de decantação eram iguais, 

configurando-se, portanto, reatores de paredes verticais. A 

adaptação destes reatores para tratamento de águas 

residuárias de baixa concentração (como os esgotos domésticos) 

tem levado a diferentes configurações em função dos aspectos 

principais descritos a seguir. 

(...) 

Em relação à forma dos reatores em planta, estes podem ser 

circulares ou retangulares. Os reatores de seção circular são mais 

econômicos do ponto de vista estrutural, sendo mais utilizados para 

atendimento a pequenas populações, usualmente com uma unidade 

única. Para atendimento a populações maiores, quando a modulação 

se torna necessária, os reatores retangulares passam a ser mais 

indicados, uma vez que uma parede pode servir a dois módulos 

contíguos”. 

A princípio não há um método exclusivo para a realização da 

estação de tratamento UASB, o que afasta a alegação da impugnante de que o edital estaria 

inviabilizando a ampla competição no certame – haja vista a eventual possibilidade de que 

todas as empresas que operem este sistema e atendam aos demais requisitos venham a 

concorrer entre si. 

Se houve a escolha de determinado tipo de estação de tratamento e 

este tipo admite variações em sua execução, não sendo exclusivo de determinado fornecedor 

ou empresa, não vislumbramos afronta ao disposto no art. 7º, §5º, da Lei nº 8.666/93. 

III. CONCLUSÃO 
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Em razão do exposto opinamos no sentido de que, à eleição da 

estação de tratamento através de Reator Anaeróbio de Manto de Lodo de Fluxo Ascendente 

– UASB, avaliamos que tal sistema é o mais vantajoso aos fins buscados pela administração 

e, concluímos nesse sentido em virtude da possibilidade de execução do mesmo por outras 

empresas, permitindo-se a ampla concorrência, não havendo portanto a necessidade de 

alteração editalícia neste ponto e a exigência disposta no item 9.7, subitem 2 poderá ser 

mantida. 

Desta feita, recebo a presente Impugnação, pois a mesma encontra-

se tempestiva, porém, nego-lhe Provimento, em face às alegações acima, mantendo-se 

os moldes do presente certame. 

Jaciara, 06 de maio de 2016. 
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