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PROCESSO N.º: 01.042591.22.61    

CONCORRÊNCIA N.º: 002/2022  

OBJETO: CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO 
INTERIOR DO PARQUE MUNICIPAL DAS MANGABEIRAS (ESTACIONAMENTO, PARQUE 
ESPORTIVO, EDIFÍCIO DE APOIO, CIRANDA DE BRINQUEDOS, PRAÇA DAS ÁGUAS E 
TEATRO DE ARENA), PARA FINS DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES 
ESPAÇOS, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA EXISTENTE E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS  
 

ASSUNTO: Pedido de adiamento de Sessão Pública 

 

PEDIDO DE ADIAMENTO / IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.. enviou pedido de adiamento 

da presente Concorrência, por 45 dias. Caso o pedido de adiamento não seja acatado, solicitou que 

o mesmo fosse recebido como impugnação ao edital. 

 

Tal solicitação foi encaminhada para a Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da 

licitação in situ, bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, 

que em conjunto emitiram o seguinte Parecer que abaixo transcrevo (documento constante nos 

autos): 

 
 

“O requerente solicita o adiamento da sessão pública do Edital de Concorrência 

n. 002/2022, previsto para o dia 09/09/2022, alegando que o prazo de 45 (quarenta e 

cinco dias) para análise, estudo e elaboração da proposta comercial se mostra 

insuficiente, dada a especificidade e complexidade do objeto. 

 

Para promover melhorias para os visitantes e, ao mesmo tempo, garantir a 

preservação de um dos patrimônios ambientais mais importantes de Belo Horizonte, a 

Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, deu início ao processo de concessão, por tempo determinado, de áreas 

do Parque das Mangabeiras à iniciativa privada.  

 

O processo de consulta pública foi publicado no dia 01/12/2021, contando com 

ampla divulgação, sendo que as consultas puderam ser formuladas e encaminhadas 

durante um período de 30 (trinta) dias corridos, prorrogado por mais 30 (trinta) dias, 

perfazendo um período total de 60 (sessenta) dias. Esse processo teve por objetivo 

esclarecer dúvidas, colher críticas, sugestões e contribuições para a melhoria do edital 
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da futura concessão, bem como possibilitar aos possíveis interessados uma análise 

prévia do material licitatório.  

 

De acordo com a alínea b, do inciso I, do § 2o, do art. 21 da Lei Federal nº 

8.666/1933, o prazo mínimo da publicação até o recebimento das propostas é de 

quarenta e cinco dias para modalidade de licitação concorrência. Assim, cabe ponderar 

que, no presente caso, o prazo estabelecido no Edital entre a publicação do instrumento 

convocatório e a abertura do certame encontra-se exatamente conforme prevê a Lei de 

Licitações e Contratos. 

 

Ressalta-se também que desde a publicação do certame licitatório, houve 

período adequado para o estudo e análise das características técnicas do projeto. Como 

se pode observar, a publicação ocorreu no dia 26/07/2022 e o início da sessão pública 

está prevista somente para o dia 09/09/2022, ou seja, tem-se mais de 30 (trinta dias) 

para a análise dos aspectos do projeto. 

 

O requerente alega, ainda, que “a área prevista no Edital para a operação do 

Parque das Mangabeiras gera extrema insegurança à futura Concessionária.”, 

considerando a possibilidade de inclusão de novas áreas de concessão, conforme 

cláusula 2.4 do Edital. Além disso, a empresa em questão argumenta que: 

 

 “a limitação do objeto da concessão também se mostra inadequada do 

ponto de vista técnico, uma vez que a parcela remanescente do Parque 

ficará suscetível a discricionariedade do Poder Concedente – que poderá ou 

não integrá-lo a concessão com o tempo – e à questões políticas, que como 

se sabe podem ser alteradas com o tempo e com a troca de gestão, cenário 

este que pode gerar aos potenciais interessados na concessão o sentimento 

ausência de isonomia e imprevisibilidade na elaboração da proposta 

econômica, o que contraria os princípios que regem as contratações 

públicas (art. 37, XXI da CRFB/883 e art. 3º da Lei n. 8.666/934), 

especialmente ao se considerar o extenso prazo de 20 (vinte) anos de 

concessão.” 

 

Contudo, não há que se falar em prejuízo ou imprevisibilidade na elaboração da 

proposta econômica, uma vez que o Edital desde já prevê a possibilidade de inclusão 

das novas áreas, mediante elaboração de termo aditivo e respeitando-se o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

 

   A proposta da Licitante deverá considerar exclusivamente as áreas previstas 

na cláusula 4.1 do contrato e 2.1 do edital. Eventuais alterações futuras do contrato, tais 

como as previstas exemplificativamente nas cláusulas 4.4 do contrato e 2.4 do edital, 
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serão precedidas de análise de conveniência, oportunidade e de viabilidade técnica e 

jurídica. Além disso, o item 1.1.2 do Caderno de Encargos estabelece que “A área da 

concessão poderá ser alterada, conforme disposto em cláusula 4ª da Minuta do 

Contrato” (grifos nossos). 

 

 Frente ao exposto, não será acatado o pedido de adiamento/impugnação ora 

analisado.” 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Pelos fatos e fundamentos acima expostos e em conformidade com o parecer emitido Fundação de 

Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, em conjunto com a PBH Ativos S.A, 

órgão responsável pela modelagem da concessão, negamos provimento ao pedido de adiamento 

solicitada pela empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

 

Na mesma linha, diante do indeferimento deste pleito e considerando o referido documento como 

impugnação na forma solicitada pela empresa, a Comissão se manifesta pela tempestividade do 

pedido, para no mérito, negar-lhe provimento pelas razões supramencionadas, mantendo o edital 

impugnado em seus exatos termos. 

 

 

Belo Horizonte, de 06 de setembro de 2022. 

 

 

Original Assinado 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

De acordo, 

 

 

Breno Serôa da Motta  
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda 

Subsecretaria de Administração e Logística 
 

 


