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Edital de Licitação n° 008/2011 
 
 
Ref: Resposta à Impugnação – Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços LTDA. 
 
 
O Edital que tem como objeto a “Contratação de concessionária para a prestação de serviços de apoio à 
operação da Rede de Atenção Primária à Saúde do Município de Belo Horizonte” foi impugnado, pois, 
considerou a Impugnante, que a exigência que as licitantes solicitassem a visita técnica até 16 de março de 
2015 seria abusiva e ilegal, pois restringiria o caráter competitivo do certame público ao estabelecer prazo 
exíguo e determinado para o respectivo agendamento. Outrossim, defende a Impugnante que a 
obrigatoriedade da visita técnica não tem respaldo na Lei de Licitações, devendo esta ter caráter 
facultativo. Por fim, alegou a Impugnante que desnecessária é a exigência de visita técnica por todos os 
consorciados, sendo que a visita feita por apenas uma licitante seria suficiente.  
 
Primeiramente, tem-se que a vistoria nos locais de prestação de serviços tem por objetivo servir de 
subsidio à elaboração da proposta de preços do processo licitatório (TCU - Acórdão 2.477/2009-Plenário), 
sendo que caberá à Administração Pública exigi-la nos casos em que entender pela importância e 
necessidade de sua realização.  
 
Neste sentido, segue o disposto na cláusula 3.5, do Edital, à época da Impugnação em tela: 

 
3.5.1.1 As Licitantes deverão, obrigatoriamente, solicitar à SMSA, até a data de 16 de 

Março de 2015, a realização de visita técnica à Rede de Atenção Primária à 
Saúde, mediante o envio de (i) carta, (ii) fac-símile e/ou (iii) correspondência 
eletrônica (e-mail), a serem encaminhados diretamente para o presidente da 
Comissão de Licitação, nos seguintes endereços: 

 
(i) endereço: Avenida Afonso Pena, nº 2.336, 6° Andar, Bairro Funcionários, 
Belo Horizonte/MG; 
(ii) fax: 31- 3277-7781; e 
(iii) e-mail: cplsmsa@pbh.gov.br 

 
3.5.2 Após a realização da visita técnica, a Licitante receberá um comprovante 

devidamente assinado pelo agente público que a acompanhou, para fins de 
cumprimento da exigência prevista no item 12.6.14 do Edital.  
 

3.5.3 A SMSA procederá à realização da visita técnica aos locais solicitados pelas 
Licitantes, informando, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
e no DOM, a sua data e horário, bem como os CS aos quais se facultará a visita de 
todas as Licitantes, independentemente de qual tenha feito a solicitação de visita 
técnica. 

 
Veja-se que o Tribunal de Contas da União já admitiu a visita técnica como critério de habilitação, desde 
que tal exigência não venha acompanhada de condicionantes que resultem em ônus desnecessário às 
licitantes e restrição injustificada à competitividade do certame (Acórdãos nºs 2028/2006-TCU-1ª Câmara e 
874/2007-TCU-Plenário).  
 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20091022/007-490-2009-5-MIN-JM.rtf
mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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Pela leitura da cláusula acima colacionada, é possível verificar que não há no caso em tela condicionantes 
que ensejem ônus desnecessário às licitantes e restrição injustificada à competitividade do certame. 
Ademais, a visita foi entendida pela Administração Pública como necessária para que as licitantes avaliem 
as condições de execução de serviços e tem por objetivo servir de subsidio à elaboração da proposta de 
preços do processo licitatório, sendo que os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade foram 
atendidos, frise-se. Desta forma, resta claro que o TCU admite a exigência de visitas técnicas pelas 
licitantes, sendo esta uma discricionariedade da Administração Pública. 
 
Outrossim, foi concedido prazo confortável para que os Licitantes agendassem as visitas e, também, foi 
concedido prazo confortável para que os Licitantes efetivamente visitassem os terrenos. Necessário 
ressaltar que a presente licitação já foi adiada 02 (duas) vezes e, consequentemente, o prazo para 
agendamento e realização das visitas também foi adiado duas vezes, pelo que até o momento 04 (quatro) 
foram as oportunidades que os licitantes tiveram para cumprir com tal requisito do Edital, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 
 

 
 
Resta esclarecer que a solicitação do Impugnante já foi parcialmente atendida com o último adiamento do 
prazo de entrega das propostas, visto que o prazo de realização das visitas técnicas também foi prorrogado. 
Assim, o prazo de entrega das propostas foi adiado por mais 45 dias, findando-se em 28/05/2015, sendo 
também reaberto o prazo de visitas para os interessados, devendo estes solicitarem as visitas até dia 
24/04/2015. 
 
Desta forma, não há que se falar em prazo exíguo dado pela administração quanto à realização das visitas, 
já que, conforme demonstrado, já foram 04 (quatro) as oportunidades que as licitantes tiveram de realizá-
las, totalizando 76 dias. 
 
Por fim, quanto a exigência de visita técnica por todos os consorciados, necessário salientar que essa 
medida se faz necessária em virtude da complexidade da presente Parceria Público-Privada e do caráter 
inovador do projeto, com a transferência para a iniciativa privada da operação de serviços não assistenciais 
em uma extensa Rede de Atenção Primária à Saúde.    
 
Desta forma, não merecem prosperar as razões da Impugnação, mantendo o Poder Público sua 
discricionariedade quanto a necessidade de visitas técnicas pelos Licitantes. 
 
 
 
Belo Horizonte, 27 abril de 2015. 
 

Data início Data fim Quantidade de dias

27/12/2014

1ª Etapa para agendamento de visitas 27/12/2014 15/01/2015 20

1º Adiamento do agendamento de visitas 15/01/2015 22/01/2015 8

Republicação do Edital 11/02/2015

2ª Etapa para agendamento de visitas 11/02/2015 16/03/2015 34

2º Adiamento do agendamento de visitas 11/04/2015 24/04/2015 14

76Total de dias para agendamento de visitas

Publicação do Edital


