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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA/  
 COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

 
ANÁLISE RECURSAL 

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI Nº 018/2019  
 
 

Ref.: Processo nº 01-099.536/19-48 – Edital URBEL/SMOBI Nº 018/2019  

Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (empr. 

n.º 74 do OP 2015/2016), assentamento de interesse social do Município de Belo 

Horizonte. 

 

ASSUNTO:  Análise de razões de recurso  
 
 
RECORRENTE:  

URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.  

 

RECORRIDA:  

PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 

 

 
I - DO RELATÓRIO  

 

Trata-se de análise de ofício apresentado pela licitante Urbe Consultoria e 

Projetos Ltda., já qualificada nos autos em referência, em face da decisão da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM de 25/03/2020, que classificou 1 (uma) concorrente. 

 

1. A licitação se processa na modalidade concorrência, tipo menor preço global, 

sendo o valor teto estimado em R$ 1.284.672,34 (um milhão, duzentos e oitenta e 

quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 

 

2. A sessão de abertura da licitação ocorreu em 06/02/2020, sendo habilitadas as 

3 (três) licitantes. O resultado do julgamento das propostas de preços foi publicado 

no DOM de 25/03/2020, sendo classificada apenas a licitante PRAXIS PROJETOS 

E CONSULTORIA LTDA. 

 

3. Em 28/04/2020, a Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto 

no Decreto Municipal nº 17.298/2020, na Portaria SMOBI 052/2020 e na Portaria 

Urbel 07/2020, alterada pela Portaria Urbel 14/2020, que dispõem sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no 

âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo agente Coronavírus – COVID-19, comunicou aos interessados, 

através da CIRCULAR Nº 1, que o prazo recursal para o resultado do julgamento 
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das propostas comerciais publicado no DOM de 25/03/2020, ficou reaberto a partir 

de 29/04/2020, finalizando, em respeito ao disposto no art. 109, I, b, Lei nº 

8666/1993, em 07/05/2020. 

 

 

4. A licitante URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. apresentou ofício em 

05/05/2020, o qual, em razão da oportunidade de manifestação, fora recebido por 

esta Comissão como recurso administrativo. 

 

5. Em atenção ao disposto no art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

procedeu-se à cientificação das licitantes da interposição do “recurso”, por meio do 

aviso publicado no DOM do dia 08/05/2020. A licitante PRAXIS PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA. apresentou tempestivamente contrarrazões.  

 

6. Apresentado o breve histórico, convém, para que se possa adentrar ao mérito 

dos recursos, proceder antes ao juízo de admissibilidade recursal, a fim de se 

verificar o preenchimento desses requisitos para cada interposição. 
 

 

II - DAS RAZÕES DA RECORRENTE URBE CONSULTORIA E PROJETOS 

LTDA. 

 

7. Conforme relatado, a recorrente URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 

apresentou, durante o prazo recursal aberto em razão da decisão publicada no DOM 

de 25/03/2020, ofício com o seguinte requerimento:  

 

“Considerando-se o disposto na Ata de Julgamento das Propostas de Preços 

da Licitação URBEL/SMOBI 018/2019-CC - Processo no 01 099.536/19-48 e 

observando que os critérios de julgamento atuais permitem adequações de 

possíveis erros passiveis de correção nas propostas das licitantes, 

solicitamos a esta Comissão que seja revista e novamente analisada a 

Proposta Comercial da empresa Urbe Consultoria e Projetos Ltda. contendo 

as devidas correções nos itens 8.2.0.1.4.1 e 8.2.0.3.1. Para tanto 

apresentamos em anexo as planilhas e ofício modificados em função das 

correções.  

Tendo a certeza do acolhimento da presente solicitação, renovamos os 

nossos agradecimentos e subscrevemo-nos cordialmente.” 

 

A licitante URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, juntamente com o 

requerimento, apresentou nova proposta de preços, com valores dos itens 82.01.41 

e 82.03.01 corrigidos. Esta Comissão de Licitação, ato contínuo, abriu, a rigor da 

previsão contida no art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, prazo para que os 

demais licitantes apresentassem impugnação ao requerimento da empresa, ao que 
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somente respondeu a licitante PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., 

protocolando suas contrarrazões. 

 

 

III - DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 

8. Pois bem. Sabe-se que os recursos administrativos, em matéria de licitação, 

devem preencher, inicialmente, pressupostos básicos para sua admissão, sendo 

eles, em breve síntese: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 

motivação. 

 

No caso, a licitante URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, ao apresentar o 

ofício supra mencionado, claramente não preencheu o requisito da motivação, pois 

não apresentou qualquer fundamento para invalidação ou reforma da decisão 

proferida por esta Comissão, e tampouco pedido de nova decisão, não havendo que 

se falar em impugnação do resultado do julgamento das propostas. 

 

Com efeito, ainda que o exame dos pressupostos recursais, no âmbito das 

licitações, seja mais maleável do que no direito processual, não se pode admitir 

“recurso”, sem a devida motivação. 

 

Nesse sentido, o entendimento, básico, de Justen Filho: 

 

“4.8) Fundamentação 

O recorrente tem o dever de fundamentar sua insatisfação. Não se conhece 

um recurso que não apontar defeitos, equívocos ou divergências na decisão 

recorrida. O recurso não se constitui em simples forma de acesso à 

autoridade superior para que ela exerça o controle interno e revise 

integralmente os atos praticados pelo agente hierarquicamente 

subordinado.”1 

 

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação recursal, não se conhece do 

ofício como recurso interposto. 

 

 

IV - DA RENÚNCIA EXPRESSA À ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA 

 

9. Não obstante, importante destacar, em prol da eventualidade, que a mesma 

licitante, ora recorrente, teve a devida oportunidade de se manifestar e apresentar 

as correções pretendidas em sua proposta.  

                                                           
1 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 8.666/1993. 18.° 

edição, 2019, revista, atualizada e ampliada. Ed. Thomson Reuters - Revista dos Tribunais. Pág. 1573. 
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Conforme citado na Ata de Julgamento das Propostas de Preços, lavrada em 

18/03/2020, em sede de diligência, a CPL enviou ofício à Urbe em 12/03/2020, 

solicitando a correção dos preços unitários dos itens 82.01.41 e 82.03.01, que foram 

apresentados em valores superiores  aos preços da planilha da licitação. A Urbe 

respondeu em 17/03/2020, através do ofício U_ADM_032/2020, optando, de forma 

expressa, por não apresentar os preços corrigidos. 

 

Como se vê, operou-se o instituto da renúncia, de forma expressa, por parte da 

licitante URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, em reapresentar seus preços 

unitários, adequando-se à exigência editalícia. Vale reforçar que tal oportunidade 

lhe foi concedida, conforme se depreende da Ata de Julgamento das Propostas de 

Preços, lavrada em 18/03/2020, em respeito aos princípios da isonomia e do 

formalismo moderado. 

 

10. Em relação ao instituto da renúncia, é válido o esclarecimento: 

 

“O desenvolvimento dogmático e jurisprudencial do conceito de renúncia a 

direitos tem sua origem no Direito Privado, no qual vigoram a autonomia 

privada e a soberania da vontade dos particulares. 

De acordo com o ilustre professor Vicente Ráo, a renúncia consiste em ato 

abdicativo, no qual o renunciante despoja-se de seu direito voluntariamente. 

No mesmo sentido, o saudoso professor Caio Mário da Silva Pereira também 

aloca a voluntariedade à renúncia (= abandono voluntário do direito), ato 

unilateral, que não transfere diretamente direitos a outrem, mas que pode 

beneficiar terceiros (por exemplo, renúncia a herança) — as vantagens que 

outros possam auferir derivam apenas ocasionalmente e indiretamente da 

perda do direito do renunciante. 

No que se refere especificamente à voluntariedade — ponto que mais nos 

interessa para os fins deste trabalho —, a renúncia pode ser expressa ou 

tácita. A renúncia expressa, como o próprio nome diz, é um ato indene de 

dúvidas quanto à vontade, na medida em que há declaração expressa de 

abdicação a determinado direito. Na renúncia tácita, por sua vez, a abdicação 

do direito resulta de um comportamento concludente do titular do direito, em 

que se pode, por indução, concluir o seu animus em extinguir direito seu.”2 

(grifo nosso) 

 

No caso, sem qualquer sombra de dúvidas, houve a renúncia expressa por parte da 

licitante URBE, ora recorrente, em adequar os preços unitários inicialmente 

                                                           
2 Gustavo Marinho de Carvalho e Diana Carolina Biseo Henriques. Renúncia tácita ao reajuste de preços nas 

contratações públicas. Revista Consultor Jurídico, 28 de julho de 2018, 6h22. In: 

https://www.conjur.com.br/2018-jul-28/opiniao-renuncia-tacita-reajuste-precos-contratacoes. Acesso em 

28/05/2020. 

https://www.conjur.com.br/2018-jul-28/opiniao-renuncia-tacita-reajuste-precos-contratacoes
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apresentados. A licitante, destarte, já teve oportunidade de defesa na ocasião da 

diligência, não havendo que se falar em perda de direito ou oportunidade. 

 

Operou-se, portanto, com a renúncia expressa da recorrente em momento anterior, 

a preclusão lógica, não sendo cabível, no momento presente, a reapresentação da 

proposta. 

 

 

V – CONCLUSÃO 

 

11. Diante do exposto, a Comissão de Licitação entende pelo não conhecimento 

do recurso apresentado pela licitante URBE CONSULTORIA E PROJETOS 

LTDA, pelo não preenchimento de pressuposto recursal. 

 

12. Em obediência ao disposto no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993, esta 

Comissão encaminha esta decisão, bem como as razões recursais, para subsidiar 

a decisão final do Senhor Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 
 

 
Belo Horizonte, 29 de maio de 2020. 
 
 
 
 

Débora Maria Moreira de Faria 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

 
 
 

André Luis Alves Fantauzzi                              Anna Maria da Silva Souza 
 
 
 
 
 
    Lucas Souza Corrêa                                     Patrícia de Figueiredo e Paula 
 
 
 
 
Obs:  Devido ao período da pandemia do COVID19, o documento original será assinado 

pelos membros da CPL e inserido no processo. 

 


