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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 
 

Tomada de Preços nº 2.02.2022 
 
Objeto: Contratação de empresa para a pesquisa de vazamentos não visíveis e 

reparo de vazamentos de água, na macro região do Santa Felícia e implantação 
de macromedidores no município de São Carlos/SP. 

 
Impugnante: RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA. 
 

 
1. DA TEMPESTIVIDADE: 

 
Publicado o instrumento convocatório, a empresa RHS Controls – Recursos 

Hídricos e Saneamento Ltda., apresentou impugnação no dia 26/05/2022. 
 
Dessa forma, nos termos do item 14.5 do Edital e do §1º, do art. 41, da Lei nº 

8.666/93, a impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 
 

Sem mais, reproduzindo a impugnação, seguindo abaixo o posicionamento desta 
Comissão de Licitação. 
 

 
2. DAS RAZÕES E DO PEDIDO DA IMPUGNAÇÃO:  

 
 
Alega a impugnante que: 

 
“DAS IRREGULARIDADES DO EDITAL 

 
a) DA IRREGULARIDADE DA PLANILHA E CRONOGRAMA – ÍNDICE ILEGAL 
Consta no Edital Cronograma Físico Financeiro com valor base global de 

orçamento datado de fevereiro de 2020 e a data da licitação será em 
31/05/2022, ou seja, a presente licitação está pautada sobre orçamento base de 

mais de 2 anos atrás. 
Verificando a planilha respectiva do orçamento base, há a adoção de índice 
diverso do cronograma financeiro, uma vez que a planilha se pauta em valores 

de referência de fevereiro de 2021. 
Nota-se que, para o mesmo objeto licitado há duas referências de preço base, 

um para o Cronograma Financeiro e outro para a respectiva Planilha 
Orçamentária. 
Não bastasse esta inconsistência financeira entre Planilha e Cronograma, ambos 

os índices utilizados são superiores a 12 meses retroativos da data da licitação, 
contrariando expressamente o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, somando-se ainda à inobservância da Instrução Normativa nº 73, 
de 05 de agosto de 2020 do Ministério da Economia, ao dispor sobre 
procedimento de orçamentos da Administração Pública, que assim dispõe: 

 
Com o propósito de delimitar a abrangência da 

pesquisa de preços a instrução normativa 
prevê, no art. 5º, que a pesquisa de preços será 
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realizada mediante utilização dos seguintes 

parâmetros: 
I – Painel de Preços, disponível no endereço 

eletrônico gov.br/painel de preços, desde que 
as cotações refiram-se a aquisições ou 
contratações firmadas no período de até 1 (um) 

ano anterior à data de divulgação do 
instrumento convocatório; 

II – Aquisições e contratações similares de 
outros entes públicos, firmadas no período de 
até 1 (um) ano anterior à data de 

divulgação do instrumento convocatório; 
III – dados de pesquisa publicada em mídia 

especializada, de sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde 

que atualizados no momento da pesquisa e 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) 
meses de antecedência da data de 

divulgação do instrumento convocatório, 
contendo a data e hora de acesso; ou 

IV – Pesquisa direta com fornecedores, 
mediante solicitação formal de cotação, desde 
que os orçamentos considerados estejam 

compreendidos no intervalo de até 6 (seis) 
meses de antecedência da data de 

divulgação do instrumento convocatório. 
 
A norma legal em todas as suas hipóteses permite intervalo de 6 meses a 1 ano 

do orçamento base até a data da licitação, sendo permitida data base 
orçamentária superior a maio/21. 

É com a finalidade de promover a efetiva lisura no procedimento licitatório, que 
se faz necessária a observância das normas vigentes da Administração Pública, 
principalmente quanto ao princípio da legalidade, onde havendo Normativa 

Expressa sobre base orçamentária a ser utilizada com intervalo expresso de 6 
meses a 1 ano da data da licitação, não é medida legal autorizar base 

orçamentária de 15 meses em Planilha e 2 anos em Cronograma Financeiro. 
 
b) DA AUSENCIA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
Assim dispõe a Lei 8.888/96: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o 
número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta 

Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 
 

XVII - outras indicações específicas ou 
peculiares da licitação. 
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AUSÊNCIA TÉCNICA nº 01 

 
Para a execução das Atividades a Serem Desenvolvidas – Item 5, na página 56 

do Termo de Referência, é solicitada a interligação dos macromedidores junto ao 
sistema de telemetria, incluindo a configuração e startup dos equipamentos. 
No entanto, compulsando a planilha orçamentária, consta somente o item 

referente ao fornecimento dos PLCs e Fontes de alimentação. Não há a 
especificação técnica sobre qual será a tecnologia que a licitante deverá integrar 

os novos equipamentos. Uma vez ausentes as especificações técnicas e detalhes 
do sistema de telemetria existente, somando-se a ausência dos 
parâmetros de interligação junto às estações remotas, fica prejudicada a 

elaboração de proposta financeira crível, onde não é possível inferir do edital 
publicado se haverá a necessidade ou não de realizar o desenvolvimento e 

adequações de software existente com os novos pontos (tag) junto à CCO – 
Centro de Controle Operacional. 

Trata-se de informação técnica de extrema relevância que altera 
significativamente a elaboração da proposta, motivo pelo qual, deve constar item 
específico de planilha, motivo que enseja a correção em planilha e republicação 

do edital para amplo conhecimento das demais licitantes. 
 

AUSÊNCIA TÉCNICA nº 02 
 
Em análise à página 39 do Termo de Referência, consta a descrição dos serviços 

necessários ao reparo de vazamento de água, descrevendo que o item 
compreende o fornecimento de todos os materiais e serviços. 

No entanto, ao consultar a Planilha Orçamentária anexa ao Edital, não há 
qualquer menção econômica sobre estes supostos materiais a serem fornecidos e 
serviços a serem prestados para a fiel execução dos reparos de vazamentos. Não 

há quantitativo base para subsidiar a elaboração da proposta financeira 
respectiva. Denota-se a existência de item aberto constante somente em Termo 

de Referência, demonstrando a ausência de itens de planilha de caráter técnico 
necessário para execução do objeto necessário. Qual a equipe mínima necessária 
para a prestação dos serviços de vazamento? Qual o quantitativo base para 

aferição econômica deste item? Inexistem tais disposições. 
Deste modo, é imperativa a retificação do Edital e seus anexos, principalmente 

dos itens de planilha ausentes, devendo a respectiva planilha orçamentária 
guardam estrita simetria técnica com o exigido no Termo de Referência, 
viabilizando a justa apreciação e elaboração da proposta financeira. 

 
 

 
Pede a impugnante que: 
 

a) Seja realizada a atualização do orçamento base global constante no 
Cronograma Físico Financeiro e respectiva Planilha Orçamentária, devendo a data 

base dos valores de referência observar o período máximo de 12 meses 
anteriores à data da licitação. 
b) Sejam fixados itens de Planilha descrevendo materiais e serviços para 

execução dos reparos de vazamento conforme disposições técnicas do Termo de 
Referência. 

c) Sejam inseridas complementações de informações técnicas essenciais 
referentes a tecnologia de interligação dos macromedidores (página 56 do Termo 
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de Referência) e respectivas informações quanto ao sistema de telemetria 

existente. 
d) Requer a suspensão do presente certame licitatório até readequação do Edital 

na forma do que dispõe a Lei 8.666/93.” 
 

1. DA RESPOSTA AS ALEGAÇÕES: 

 

Em resposta à impugnação da Tomada de Preços nº 2.02.2022 protocolada pela 
empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda., temos a 

comunicar que consultamos a Superintendência de Projetos e Operações desta 
Autarquia e informamos o que segue: 
 

1) Como consta do Edital, 90% dos recursos para a execução da obra foram 
obtidos através do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), cujo projeto 

foi protocolado em meados de fevereiro de 2021, analisado e aprovado pelo 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, posteriormente foi submetido ao 
Agente Técnico que foi o responsável pela emissão do parecer técnico de 

aprovação do empreendimento. A assinatura do contrato de financiamento 
ocorreu apenas em fevereiro de 2022, portanto todo o processo descrito durou o 

período aproximado de 1 ano. 
 

A data base do orçamento prevalece o informado na planilha orçamentária, ou 
seja, fevereiro de 2021. 
 

Quanto à solicitação de atualização do orçamento, não se faz necessário, pois os 
valores que constam na planilha orçamentária estão de acordo com os praticados 

atualmente, observamos também que em questionamentos realizados por outras 
empresas, em nenhum dos casos foi solicitada tal atualização valores, 
comprovando que os custos estão perfeitamente exequíveis para o momento. 

  
 

2) Informamos que na planilha consta a instalação de macromedidores, aferição, 
calibração, startup e fornecimento de itens para instalação junto as remotas. 
Salientamos que no edital consta o fornecimento de materiais para interface no 

sistema, e não a mão de obra para interligação junto ao software que deverá ser 
executada pelos técnicos do SAAE. A empresa deverá fornecer o material e 

realizar o seu assentamento até o painel de telemetria, conforme consta nos 
itens 4.1 e 4.20, respectivamente. Os materiais que constam nos itens 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 serão fornecidos ao SAAE, que fará 

sua instalação, como consta da planilha orçamentária. Informamos ainda que no 
software da CCO as tag´s serão criadas pelos técnicos do SAAE assim que os 

equipamentos estiverem em funcionamento. Portanto não haverá necessidade da 
empresa contratada realizar desenvolvimento e adequações em software.  
 

O sistema de telemetria existente no SAAE é composto hoje de uma central de 
controle e 82 estações remotas, que tem objetivo de coletar dados como vazão, 

pressão, nível de reservatório e executar ações necessárias para o perfeito 
funcionamento do sistema de abastecimento da cidade de São Carlos. Esse 
sistema denominado de “Master Scada” foi desenvolvido pela empresa Vector 

Serviços e conta com funcionalidades como qualquer outro sistema Scada. 
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3) Parte do escopo contratual refere-se a pesquisa de vazamentos não visíveis 
em redes, ramais e cavaletes, e na sequência executar o seu reparo. Na planilha 

orçamentária os itens 6.1 a 6.6 foram distribuídos de acordo com sua 
complexidade, incluindo o fornecimento de material e mão de obra conforme 
condições técnicas estabelecidas no edital, sendo que, a forma de remuneração 

será do tipo global. 
 

Quanto à exigência de equipe mínima para a realização dos serviços, caberá a 
empresa contratada dimensionar de forma a atender o escopo contratual e 
cronograma fixados no edital.  

 
2. DA CONCLUSÃO: 

 
Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios inerentes ao 

processo licitatório e nas disposições da Lei nº 8.666/93, resolve julgar 
IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa RHS CONTROLS – 
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA., mantendo-se inalterado o 

instrumento convocatório. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Priscila Aparecida Ferreira Neves Marques 

PRESIDENTE 
 

 


