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PROCESSO N.º: 01.042591.22.61   

CONCORRÊNCIA Nº: 002/2022  

OBJETO: Concessão onerosa de uso de áreas públicas no interior do Parque 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 das citadas áreas, bem como para 

execução de obras de requalificação da infraestrutura existente e exploração de atividades 

comerciais, nos termos do Edital e Anexos. 

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital. 

IMPUGNANTE: Hiperserve S.A  

 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.   

 
 
 
2 DOS ITENS IMPUGNADOS  
 

Resumidamente, o Impugnante aduz: 

 

1) Que “o estudo de Despesas da Concessão deve ser realizado de modo amplo, visando refletir, 

na estimativa de preço da atual licitação, os valores médios praticados no mercado para o 

respectivo objeto, contudo, não é isso que se observa no presente edital”; 

 

1.1. “No tocante ao serviço de Facilities, temos que a Administração Pública utilizou como 

referência o CADTERC – Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados do Governo do 

Estado de São Paulo para estimativa dos valores”; 

 

1.1.1. “Ocorre que tal pesquisa não representa a realidade do mercado no Estado de MINAS 

GERAIS onde está localizado o Parque objeto da presente Concessão, sendo tal fato 

apurado pela própria Administração que afirmou no edital que “foi efetuado um estudo 

e coleta dos dados do contrato vigente para os referidos serviços tratados neste plano 

de negócios referencial, os quais levaram a resultados convergentes”. 

 

1.2. “Ora Nobre Comissão, em pese o Plano de Negócios não ser vinculante, é o instrumento 

utilizado pelos licitantes para análise da viabilidade do empreendimento, desta forma, 
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considerando a apuração dos custos em fontes não fidedignas da realidade do mercado 

analisado, como pode o Poder Público garantir a viabilidade expressa no edital”; 

 

1.3. Que “o processo administrativo que constituiu a presente licitação, não apurou valores 

compatíveis com o mercado para a composição do Modelo de Despesas (OPEX), 

acarretando em uma apuração abaixo do real valor médio praticado no mercado para os 

serviços de facilites”; 

 

1.4. “É necessário ressaltar sempre que o TCU entende que o estudo dos custos e despesas 

NÃO PODE SER PEÇA DE FICÇÃO, devendo corresponder à estimativa mais fiel possível 

daquilo que a empresa terá de custos durante a execução contratual, mesmo porque in casu, 

é uma representação da exequibilidade do negócio”; 

 

1.5. “Desta feita, deve o presente edital ser reformulado, caso isso não aconteça, não terá a 

Administração guarida legal para o prosseguimento do feito, sem restrição a participação 

dos interessados”. 

 

2) Que “o Edital estabelece o exíguo prazo de 6 (SEIS) MESES para a conclusão das OBRAS de 

requalificação das áreas concedidas, o que pela mera complexidade da intervenção, mostra-se 

inexequível”; 

 

2.1. Que “o prazo estabelecido não pode prosperar, visto que limita a competitividade e frustra o 

próprio escopo da CONCESSÃO, processo intimamente relacionado ao planejamento dos 

investimentos e ao fluxo de caixa da concessionária”; 

 

2.2. Assevera que “o período indicado é insuficiente para realizar a execução completa e correta 

das obras, pois o objeto das intervenções exige certa complexidade em sua realização, além 

disso, não podemos deixar de mencionar que os serviços envolvem a contratação de 

terceiros e depende de fatores climáticos para execução”; 

 

2.3. “Neste tocante, deve ser aplicado o princípio da razoabilidade para definição dos prazos de 

execução, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios a serem 

empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias e particularidades 

que envolvem a adequada execução”. 
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3) Que “embora nos termos da Lei no 8.666/1993 seja possível que a qualificação técnica se dê sob 

duas perspectivas: a da capacidade técnico-operacional (art. 30, inc. II); e, a da capacidade 

técnico-profissional (art. 30, § 1o, inc. I), o presente Edital limitou-se a permitir apenas a 

qualificação técnica-operacional, através da demonstração de capacidade da empresa”; 

 

3.1. “Compreendemos que a exigência, conforme disposta em edital, cumpre a legalidade do 

processo e se encontra amparada no inciso II, do artigo 30 da Lei 8.666/93, contudo, a 

exigência em apreço restringe a ampla competição, pois limita o enquadramento de 

possíveis licitantes aos ditames da capacidade técnica”; 

 

3.2. “De tal modo, insta compreender que a comprovação de qualificação técnica pode se dar 

por duas perspectivas, que não são anulatórias entre si, quais sejam, a capacidade técnico-

operacional OU capacidade técnico-profissional”; 

 

3.3. “Cabe ainda destacar que, a atividade de CONCESSÃO de Unidades de Conservação à 

iniciativa privada é inovadora no Brasil e está sendo aprimorada e aplicada, em âmbito 

nacional, como estratégia da agenda ambiental do Governo e Unidades da Federação, 

portanto, é imprescindível que o instrumento convocatório amplie a possibilidade de 

participação, garantindo uma maior concorrência dentro dos parâmetros de qualidade e 

capacidade para execução do objeto”; 

 

3.4. “Assim, restam claramente evidenciados os vícios e irregularidades do presente edital, sendo 

imprescindível a sua reforma”. 

 

4) A empresa cita a exigência de qualificação técnica estabelecida na alínea a.3 do subitem 11.1.3 

do edital e afirma que “é notório que a presente cláusula faltou com observância às normas 

regulamentadoras do tema, uma vez que, somente é permitida a apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnica de contrato em andamento caso já transcorrido o período mínimo de 12 

(doze) meses”; 

 

4.1. Para embasar sua alegação a empresa cita o disposto no subitem 10.8 da Instrução 

Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 e o acórdão 914/2019 do TCU; 

 

4.2. Asseveras que “o edital exige a comprovação de visitação mínima no período de 01 (um) 

ano, portanto não pode dispor em contrário e aceitar qualificação técnica inferior ao mínimo 

exigido em lei e no próprio instrumento convocatório”; 
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4.3. “Fato é que, a alínea a.3 do item 11.1.3 do edital é flagrante desobediência ao disposto na 

alínea a do próprio item 11.1.3 e ao item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 

2017, sendo impreterível a sua imediata correção para fins de realizar um processo justo e 

legal”. 

 

 5) Alerta que é norma absoluta que o objeto contratual seja devidamente especificado/delimitado, 

mas que “todavia na Concorrência Pública 002/2022 não observamos essa certeza do objeto, 

uma vez que o item 2.4 informa que o objeto poderá ser alterado durante a execução contratual, 

ou seja, a Administração Pública poderá contrair um contrato sem prévia licitação, apenas com 

a vontade alargada de um licitante”; 

 

5.1. Assevera que “é necessário estabelecer um objeto certo e determinado para toda a 

execução contratual para garantir o interesse público. A opção em colocar outros 

equipamentos público sem licitação em um contrato administrativo em execução é um 

backward a norma de licitação para a contratação pública”; 

 

5.2. “Diante disto é necessário a alteração do objeto do contrato para incluir desde logo os itens 

constantes no 2.4 ou já estabelecer devidamente como se darão os acréscimos desses 

equipamentos públicos a presente Concessão”. 

 

6) A empresa cita o disposto na alínea “b” do subitem 6.6 do edital e alega: “A atuação do 

administrador público encontra-se limitado pela própria lei, este é o corolário do Princípio da 

Legalidade. Ocorre que essa proibição das ME/EPP se valeram dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006. A Lei informa que as empresas devem ter o teto de faturamento. Não 

há qualquer colocação relativo a limitação imposta pelo edital’; 

 

6.1. “Diante desta situação é impreterível que seja alterado essa norma para que duas ou mais 

ME/EPP tenham os benefícios da Lei Complementar 123/2006”. 

 

7) Que “essa licitação tem como objeto um dos mais relevantes patrimônios da população belo-

horizontina. Trata-se de um dos mais importantes parques da cidade. Tem extrema relevância, 

social, cultural, ambiental, histórica e paisagística. Esse preciso patrimônio da população belo-

horizontina não pode ser concedia a um licitante sem o devido conhecimento do local. É 

impreterível a necessidade de conhecimento do local. Esse conhecimento apenas é possível 

pela visita técnica. A PBH deve se abster de eventuais aventureiros. Deve obrigar a visita técnica 

tendo em vista a particularidade do objeto concedido”; 
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 7.1. Para fundamentar sua alegação, a empresa cita o Acórdão nº 4.968/2011 do TCU; 

 

7.2. “Vislumbrando a repercussão que o objeto de licitação tem para a vida e história da cidade 

Belo Horizonte, é necessidade que todos os licitantes realizem visitas técnicas para garantir 

o conhecimento desta complexa infraestrutura. Diante disto a visita deverá ser obrigatória 

para todos os licitantes”. 

 

8) Que “o Edital e Contrato utilizam como índice de reajuste o IPCA – Índices de Preços ao 

Consumidor Amplo, contudo, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) conceitua o 

IPCA como o índice aplicado para “medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços 

comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi 

criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas 

urbanas”; 

 

8.1. “De tal modo, é notável que esse índice não é adequado ao contrato entre a Pessoa jurídica 

arrematante e a Prefeitura de Belo Horizonte, sendo no presente caso o Índice Geral de 

Preços – Mercado (IGP-M) apresentado como índice mais adequado”; 

 

8.2. Assevera que “o índice colocado para reajustar não se adequa a realidade da cadeira 

produtiva que estabelecerá no contrato de concessão”. 

 

9) Requer a procedência das razões de impugnação e alteração do edital nos itens impugnados. 

 

 

3 DO MÉRITO:  

 

3.1. DO MODELO DE DESPESAS - FACILITES: 

 

Em síntese, a Impugnante alega que “o processo administrativo que constituiu a presente licitação, 

não apurou valores compatíveis com o mercado para a composição do Modelo de Despesas 

(OPEX), acarretando em uma apuração abaixo do real valor médio praticado no mercado para os 

serviços de facilites”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 
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“A empresa impugnante alega que a Administração Pública, ao utilizar o CADTERC 

como referência para elaboração do Plano de Negócios Referencial, “não apurou 

valores compatíveis com o mercado para a composição do Modelo de Despesas 

(OPEX), acarretando em uma apuração abaixo do real valor médio praticado no 

mercado para os serviços de facilites”, uma vez que o CADTERC tem como base dados 

do Estado de São Paulo. 

 

Conforme informado no Anexo VI – Plano de Negócios Referencial, o CADTERC tem 

como objetivo divulgar as diretrizes para contratações de fornecedores de serviços 

terceirizados pelos órgãos da Administração Pública Estadual, com padronização de 

especificações técnicas e valores limites (preços referenciais) para os serviços mais 

comuns e que representam os maiores gastos do estado. 

 

Como se sabe, o Plano de Negócios serve como base referencial para análise dos 

aspectos econômico-financeiros da concessão, não vinculando o Poder Concedente ou 

a Concessionária, que poderá realizar seus próprios estudos de viabilidade. De todo 

modo, ressalta-se que o CADTERC é um parâmetro de razoável fidedignidade para 

elaboração do Plano de Negócios Referencial, apresentando valores compatíveis com 

a estimativa feita pela Administração Pública.  

 

Por fim, conforme já exposto no Plano de Negócios Referencial, reitera-se que foi 

efetuado um estudo e coleta de dados para verificar a compatibilidade dos valores do 

CADTERC com os praticados em contratos vigentes em Belo Horizonte, constatando-

se a adequabilidade dos valores. Portanto, é descabida alegação da impugnante”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a 

impugnação neste quesito. 

 

 

3.2. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS – 6 MESES – SUPOSTAMENTE INEXEQUÍVEL 

 

Resumidamente a Impugnante alega que “o Edital estabelece o exíguo prazo de 6 (SEIS) MESES 

para a conclusão das OBRAS de requalificação das áreas concedidas, o que pela mera 

complexidade da intervenção, mostra-se inexequível”. 
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Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O Edital estabelece o prazo de 18 (dezoito) meses para conclusão dos investimentos 

obrigatórios, conforme cláusula 2.8 do Caderno de Encargos: “Os investimentos 

obrigatórios constantes no PROGRAMA DE INTERVENÇÕES deverão ser concluídos 

nos primeiros 18 (dezoito) meses da CONCESSÃO, contados a partir da emissão da 

ORDEM DE INÍCIO DA FASE 2.”. Assim, a Concessionária deve concluir os encargos 

no prazo de 18 (dezoito) meses. 

 

Além disso, ressalta-se que a maior parte das obras sequer necessita de licença para 

que sejam iniciadas. Dessa forma, tais obras poderão ser feitas já com a emissão da 

ORDEM DE INÍCIO DA FASE 2, no prazo de até 18 (dezoito) meses. No mesmo sentido, 

é possível que as licenças sejam obtidas antes dos 12 (doze) meses estimados em 

Edital, fazendo com que a Concessionária usufrua de maior prazo para a conclusão das 

obras. 

 

Durante a fase 1, pré-operacional, a Concessionária deverá elaborar o PROGRAMA DE 

INTERVENÇÕES, o Plano de Parceria para a Sustentabilidade e o inventário de todos 

os bens integrantes da CONCESSÃO, de modo a conhecer, desde a fase pré-

operacional, as intervenções que serão feitas e a necessidade ou não de obtenção de 

licença para cada uma delas. 

 

A emissão da ORDEM DE INICIO DA FASE 2 depende da prévia a) publicação, pelo 

PODER CONCEDENTE, do extrato do CONTRATO no Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte (DOM); b) pagamento da OUTORGA FIXA; c) aprovação, pelo PODER 

CONCEDENTE, do (i) PROGRAMA DE INTERVENÇÕES, do (ii) Plano de Parceria para 

a Sustentabilidade e do (iii) inventário de todos os bens integrantes da CONCESSÃO; 

d) comprovação da contratação, pela CONCESSIONÁRIA, dos seguros previstos neste 

CONTRATO, após aprovação do PLANO DE SEGUROS pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Dessa forma, não se pode considerar inexequível o prazo estabelecido em Edital para 

conclusão das obras”. 
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Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a 

impugnação neste quesito. 

 

 

3.3. DA CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Em resumo, a Impugnante alega que “o presente edital se limitou a permitir apenas a qualificação 

técnica-operacional”, que “a exigência em apreço restringe a ampla competição, pois limita o 

enquadramento de possíveis licitantes aos ditames da capacidade técnica”. A empresa assevera 

que “a comprovação de qualificação técnica pode se dar por duas perspectivas, que não são 

anulatórias entre si, quais sejam, a capacidade técnico-operacional OU capacidade técnico-

profissional”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“No que tange à qualificação técnica, a impugnante argumenta que  

 

“a atividade de CONCESSÃO de Unidades de Conservação à iniciativa 

privada é inovadora no Brasil e está sendo aprimorada e aplicada, em 

âmbito nacional, como estratégia da agenda ambiental do Governo e 

Unidades da Federação, portanto, é imprescindível que o instrumento 

convocatório amplie a possibilidade de participação, garantindo uma maior 

concorrência dentro dos parâmetros de qualidade e capacidade para 

execução do objeto.” 

 
Ocorre que, ao contrário do que se alega, a presente concessão não diz respeito a 

Unidades de Conservação, tornando infundada a argumentação trazida pela 

impugnante. 

 

Ademais, a qualificação técnica “deve ser proporcional ao contrato que será celebrado 

pela Administração, devendo ser considerada ilegal a exigência de execução pretérita 
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de serviços com qualidade superior ao objeto licitado”1. Neste caso, portanto, mostra-se 

razoável a exigência de atestado de capacidade técnica comprovando que o LICITANTE 

presta ou prestou serviços de natureza compatível com o objeto deste certame, 

evidenciando a experiência prévia como responsável pela operação ou exploração 

comercial de empreendimento de uso público ou privado destinado a turismo, comércio 

ou lazer, que tenha recebido no mínimo 36 (trinta e seis) mil pessoas ao ano, que 

corresponde a 20% (vinte por cento) da visitação do Parque Municipal das Mangabeiras 

em 2019. 

 

A exigência de capacidade técnico-profissional não se aplica ao presente Edital, uma 

vez que não se requer a atuação de nenhum tipo de profissional em específico para a 

execução do objeto. As exigências editalícias são atinentes apenas à pessoa jurídica 

com expertise comprovada em objeto compatível com o do presente contrato. 

 

É necessário esclarecer que cabe tão somente ao Município, demandante e conhecedor 

da importância do objeto licitado, utilizando-se do juízo de oportunidade e conveniência, 

desde que dentro da legalidade, definir quais são as exigências legais mais adequadas 

para assegurar o cumprimento do objeto contratado. 

 

Frisa-se que a documentação prevista no art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 não é de 

exigência obrigatória. O referido artigo visa apenas limitar o que pode ser exigido e não 

impor sua cobrança. Veja:   

 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (grifos 

nossos) 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso. (...)” 

  

                                                           
1 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos: teoria e prática. 10ª ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2021, p. 202. 
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Sabiamente dispõe Marçal Justen Filho sobre o tema:  

 

“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como 

mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em 

cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens 

contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais 

do que ali previsto, mas poderá demandar menos”.2 (grifos nossos) 

  

Como se extrai dos arts. 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93, o legislador quis limitar os 

requisitos de habilitação passíveis de serem exigidos na licitação, visto que são 

inadmissíveis cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo ou que se mostrem impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto 

do contrato, consoante o disposto no § 1º, do artigo 3º, da Lei de Licitações. Diante 

disto, não há que se falar em obrigação da Administração de exigir todos os documentos 

previstos nos aludidos artigos. 

 

 Desta forma, o Município deve exigir apenas os requisitos mínimos necessários à 

garantia da execução do contrato e à segurança do fornecimento, sendo-lhe vedado 

impor exigências desnecessárias ou excessivas. 

 

Diante disso, o Edital mostra-se em observância ao art. 30, II, da Lei Federal nº 

8.666/1993”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a 

impugnação neste quesito. 

 

 

3.4. ATESTADO DE CONTRATO EM ANDAMENTO 

 

Em síntese, a Impugnante cita a regra disposta na alínea a.3 do subitem 11.1.3 e alega que “o edital 

exige a comprovação de visitação mínima no período de 01 (um) ano, portanto não pode dispor em 

contrário e aceitar qualificação técnica inferior ao mínimo exigido em lei e no próprio instrumento 

convocatório”. 

 

                                                           
2 Filho, Marçal Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág. 458, Editora 
Dialética, 15ª Edição, 2012. 
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Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“A impugnante aponta que “somente é permitida a apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnica de contrato em andamento caso já transcorrido o período mínimo 

de 12 (doze) meses”, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da Instrução Normativa 

SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

 

No entanto, é importante destacar que tal instrução normativa aplica-se apenas à 

Administração Pública Federal, como se observa na ementa: “Dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.”3. 

 

Ao requerer do licitante experiência prévia em operação ou exploração comercial de 

empreendimento de uso público ou privado destinado a turismo, comércio ou lazer, que 

tenha recebido no mínimo 36 (trinta e seis) mil pessoas ao ano, a Administração Pública 

não estipulou prazo mínimo de execução do contrato objeto do atestado, mas tão 

somente especificou a periodicidade do quantitativo de pessoas exigidos da operação 

para se considerar compatível com o objeto do presente Edital.  

 

As exigências de qualificação técnica do Edital estão em conformidade com os 

requisitos legais e com o princípio da razoabilidade”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação entende que a exigência 

objeto da impugnação seria excessiva, restringindo indevidamente a ampla participação do 

certame. Sendo assim, julga improcedente a impugnação neste quesito 

 

 

3.5. DA SUPOSTA NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Em apertada síntese, a Impugnante alega que “é necessário estabelecer um objeto certo e 

determinado para toda a execução contratual para garantir o interesse público. A opção em colocar 

outros equipamentos público sem licitação em um contrato administrativo em execução é um 

                                                           
3 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-
05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783. 
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backward a norma de licitação para a contratação pública” e que “diante disto é necessário a 

alteração do objeto do contrato para incluir desde logo os itens constantes no 2.4 ou já estabelecer 

devidamente como se darão os acréscimos desses equipamentos públicos a presente Concessão”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Quanto ao objeto do Edital, a impugnante entende que não se observa a “certeza do 

objeto, uma vez que o item 2.4 informa que o objeto poderá ser alterado durante a 

execução contratual, ou seja, a Administração Pública poderá contrair um contrato sem 

prévia licitação, apenas com a vontade alegada de um licitante.”. 

 

O referido item do Edital assim dispõe: 

 

2.4. A ÁREA DA CONCESSÃO poderá ser alterada, passando a incorporar 

as portarias de acesso ao Parque das Mangabeiras, o Mirante do 

Mangabeiras, a Tirolesa, o Mirante da Mata, o Lago dos Sonhos, a 

Cascatinha, as Ilhas do Passatempo, a Trilha da travessia da Serra do Curral 

e áreas e equipamentos correlatos, desde que esta alteração seja 

autorizada pelo PODER CONCEDENTE, formalizada mediante Termo 

Aditivo e amparada no devido reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

 

Como se verifica, ao contrário do que alega a impugnante, não há previsão de alteração 

do objeto. Isso porque o próprio Edital já deixa em aberto a possibilidade de inclusão de 

novas áreas, não se tratando de matéria estranha ao certame. 

 

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, serão 

precedidas de análise de conveniência, oportunidade e de viabilidade técnica e jurídica.  

 

O item editalício impugnado menciona expressamente a necessidade de se formalizar 

termo aditivo para a incorporação das novas áreas, respeitando-se o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Além disso, o item 1.1.2 do Caderno de Encargos 

estabelece que “A área da concessão poderá ser alterada, conforme disposto em 
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cláusula 4ª da Minuta do Contrato” (grifos nossos). Portanto, a impugnação apresentada 

não merece ser acolhida.” 

 

Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a 

impugnação neste quesito. 

 

 

3.6. DA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

 

A Impugnante cita o disposto na alínea “b” do subitem 6.6 do edital e alega: “A atuação do 

administrador público encontra-se limitado pela própria lei, este é o corolário do Princípio da 

Legalidade. Ocorre que essa proibição das ME/EPP se valeram dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006. A Lei informa que as empresas devem ter o teto de faturamento. Não há 

qualquer colocação relativo a limitação imposta pelo edital” e que “diante desta situação é 

impreterível que seja alterado essa norma para que duas ou mais ME/EPP tenham os benefícios 

da Lei Complementar 123/2006”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“No que tange à reunião em consórcio previsto no Edital, a impugnante alega que a 

proibição da concessão dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 à ME e EPP, 

cujo faturamento conjunto ultrapasse o limite previsto no inciso II, artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, é uma limitação ilegal. 

 

Acerca da questão, o Edital dispõe o seguinte em seu item 6.6: 

6.6. Será admitida a participação de empresas em CONSÓRCIO formado por 

microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), obedecido o disposto 

a seguir:  

a) Consórcio formado por ME ou EPP em conjunto com empresas que não fazem 

jus ao regime diferenciado: Não terá direito aos benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006.  

b) Consórcio formado por ME e EPP cujo faturamento conjunto ultrapasse o 

limite previsto no inciso II, artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (R$ 

4.800.000,00): Não terá direito aos benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006.  
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c) Consórcio formado por ME e EPP cujo faturamento conjunto não ultrapasse o 

limite previsto no inciso II, artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (R$ 

4.800.000,00): Terá direito aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. (g.n.) 

 

 

A priori, cabe salientar que o artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/1993 admite, quando 

autorizado no diploma editalício, a participação de consórcio. O artigo 56 da Lei 

Complementar nº 123/2006 também expressamente disciplina a formação de consórcio 

entre as pequenas empresas optante pelo Simples Nacional. 

 

Em que pese a legislação não versar sobre o direito do benefício às pequenas empresas 

quando na formação de consórcio, a jurisprudência é pacífica acerca da questão 

suscitada. O Tribunal de Contas da União já decidiu acerca do tema, em acórdão 

paradigmático: 

 

É indevida, em avaliação inicial, a concessão do benefício estipulado 

no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 a consórcio de empresas 

cuja soma dos faturamentos anuais extrapole o limite previsto no art. 

3º, inciso II, dessa lei. Representação de empresa apontou supostas 

irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 39/2012 pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que tem por objeto a 

contratação de empresa para aquisição e entrega de equipamentos e 

softwares para compor os laboratórios tecnológicos, no âmbito do Programa 

Brasil Profissionalizado. Entre as ocorrências impugnadas pela autora da 

representação, destaque-se a concessão do benefício previsto no art. 44 da 

Lei Complementar 123/2006 a consórcio que participou do certame. 

Segundo disposto nesse artigo e em seus §§ 1º e 2º: “Art. 44. Nas licitações 

será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. § 1º Entende-se por 

empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada. § 2º Na modalidade 

de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de 

até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.” O relator, ao se debruçar 

sobre a questão, anotou que as empresas constituintes do consórcio 

beneficiado tiveram faturamento, em 2011, da ordem de R$ 2,83 milhões e 
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R$ 1,28 milhões. O art. 3º, inciso II, da citada lei, porém, define empresa de 

pequeno porte como sendo aquela que “aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00”. 

Valeu-se, então, de manifestação da unidade técnica no sentido de que os 

consórcios não possuem personalidade jurídica. E de que, por isso, não 

podem ser classificados como empresas de pequeno porte. Ademais “o 

somatório dos faturamentos das empresas consorciadas extrapola o limite 

estabelecido na lei para enquadramento como empresa de pequeno porte e 

não existe dispositivo legal permitindo o tratamento diferenciado aos 

consórcios formados por empresas de pequeno porte”. Em face desse 

panorama, o referido benefício só poderia ser conferido a entidades que 

“individualmente, nos termos do artigo 3º da referida norma, sejam 

classificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

porte”.  Acrescentou, porém, que, “Na hipótese de serem admitidos 

consórcios, a condição das empresas que os integram não deve ser aferida 

de forma individual, mas deve ser promovido o somatório, para fins de 

concessão desse benefício, dos faturamentos das empresas, devendo o 

benefício ser estendido apenas aos consórcios cujos faturamentos anuais 

encontrem-se dentro dos limites estipulados no mencionado normativo. 

Concluiu, em avaliação preliminar, que o benefício estendido ao consórcio 

não seria devido. O relator, então, também por esse motivo, suspendeu o 

andamento dos atos relacionados à condução do Grupo 3 do Pregão 

Eletrônico 39/2012 e promoveu a oitiva do consórcio beneficiado e do FNDE. 

O Tribunal endossou essa providência. Comunicação de Cautelar, TC-

042.183/2012-0, rel. Min. José Jorge, 21.11.2012. 

 

Cabe ressaltar ainda que, a fim de se elucidar ainda mais essa questão, foi editado o 

Decreto nº 10.273/2020, no âmbito federal, que acrescenta o art. 13-A ao Decreto nº 

8.538/15. Tal decreto regulamenta o tratamento favorecido para ME e EPP nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras da administração púbica federal: 

 

Art. 13-A.  O disposto neste Decreto se aplica aos consórcios formados 

exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a 

soma das receitas brutas anuais não ultrapassem o limite previsto no inciso II 

do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.  
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Sendo assim, no caso em tela, de acordo com o posicionamento jurisprudencial acima 

colacionado, como se infere do item 6.6 do Edital, é indevida, a concessão do benefício 

estipulado na Lei Complementar nº 123/2006 a consórcio de ME e EPP cuja soma dos 

faturamentos anuais extrapole o limite previsto no art. 3º, inciso II, dessa lei”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a 

impugnação neste quesito. 

 

3.7. DA SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE VISITA TÉCNICA 

 

Em síntese, a Impugnante alega que “vislumbrando a repercussão que o objeto de licitação tem 

para a vida e história da cidade Belo Horizonte, é necessidade que todos os licitantes realizem 

visitas técnicas para garantir o conhecimento desta complexa infraestrutura. Diante disto a visita 

deverá ser obrigatória para todos os licitantes”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“A cláusula 10.3.3.1 do Edital recomenda a realização de vistoria técnica, “com o 

objetivo de verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, 

materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da CONCESSÃO DE 

USO, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem 

necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio 

interessado julgar conveniente”. 

 

O Tribunal de Contas da União já firmou entendimento no sentido de que as visitas 

técnicas não podem ser uma obrigação imposta pela Administração: “As visitas ao local 

de execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um direito 

subjetivo da empresa licitante, e não como uma obrigação imposta pela Administração” 

(TCU, Acórdão 170/2018, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler). 

 

Pelo princípio da competitividade, na busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração, a obrigatoriedade de realização da visita técnica, como arguido pela 

impugnante, serviria como condição restritiva à competitividade do certame, motivo pelo 

qual não se pode acolher o pedido da impugnante”. 
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Em complemento ao Parecer supratranscrito, convém ressaltar que as regras editalícias referentes 

à Visita Técnica previstas no edital estão em estrita conformidade com a legislação, e 

principalmente, atende plenamente aos entendimentos jurisprudenciais, como se verifica do 

julgamento da Denúncia de nº 1031253 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

 

“DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. IRREGULARIDADES NO EDITAL. 

AUSÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO DE LICITAÇÃO DESERTA. 

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MESMA NUMERAÇÃO DO ANTERIOR. 

EXIGÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO CREA E DE QUE OS RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS FIZESSEM PARTE DO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA. 

EXIGÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS EM EXCESSO. EXIGÊNCIA DE 

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. NÃO PARCELAMENTO DO 

OBJETO. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO OPERACIONAL. EXIGÊNCIA DE 

PROPRIEDADE DOS CAMINHÕES. EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA. INDÍCIOS 

DE SOBREPREÇO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MULTA. 

(...) 

8. Em regra, é irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação, 

sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais 

para a execução do objeto. 

9. Nos contratos de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos com contrato 

a preço fixo com pagamento mensal, independentemente do quantitativo real de 

resíduos coletados, há indícios de sobrepreço. 

(...) 

 

II.2.10 – Exigência de visita técnica 

A exigência de obrigatoriamente participar da visita técnica é, para a CFOSE, 

abusiva, contrariando o disposto no art. 30, da Lei Federal 8.666/93. O edital 

deveria exigir apenas uma declaração do licitante de que tem pleno 

conhecimento das condições de prestação de serviços (04/03/2021, fls. 406 a 

411, peça 19). 

Acerca do tema, proferi voto no Recurso Ordinário n. 10476978, no qual destaquei 

o seguinte: 

O Tribunal de Contas da União, já decidiu sobre o atestado de visita técnica: 

A exigência de atestado de visita técnica sem a devida motivação e sem franquear 

às licitantes a alternativa de apresentação de declaração de opção de não realizar 

a vistoria, sem prejuízo da consecução do objeto, está em desacordo com o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, e com o art. 3°, § 1°, da Lei 8.666/1993. (TCA, 
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Acórdão 1823/2017 – Plenário, j. em 23/8/2017, Rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues) 

[...] 

A vistoria ao local de prestação dos serviços somente deve ser exigida quando 

imprescindível, devendo, mesmo nesses casos, o edital prever a possibilidade 

de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável 

técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e 

das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos (TCU. Acórdão 212/2017 – 

Plenário, j. em 15/02/2017. Rel. Min. José Mucio Monteiro) 

[...] 

É irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação em licitação, a não ser 

quando for imprescindível o conhecimento das particularidades do bjeto e 

acompanhada de justificativa, sendo suficiente a declaração do licitante de que 

conhece as condições locais para a execução do objeto. (TCU. Acórdão 1955/2014 

– Plenário, j. em 23/07/2014. Rel. Min. Marcos Bemquerer) 

Isso posto, em consonância com a manifestação da Unidade técnica e com a 

jurisprudência supracitada, considero irregular o item em tela que tem como 

responsáveis os Srs. Pablo Luiz Santos de Castro, Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e Regina do Carmo da Silva Emiliano, membro da 

Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira. E aplico multa individual a cada 

um deles no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”.” (destaquei) 

(TCEMG – Denúncia n. 1031253 – Relator Conselheiro Durval Ângelo. Julgamento 

em 05.07.2022) 

 

Como demonstrado acima, a jurisprudência é unânime no sentido de que mesmo em caso de ser 

necessária a exigência de visita técnica, o edital deve prever a possibilidade do licitante apresentar 

declaração em substituição à visita técnica, o que está devidamente previsto no inciso II do subitem 

10.3.3 do edital. Veja: 

 

 

“10.3.3. Atestado de Visita Técnica ou Termo de Opção por Não Realizar Visita 

Técnica, conforme o caso:  

 

I. Atestado de Visita Técnica, emitido pelo PODER CONCEDENTE, após ter sido 

efetivada a visita à ÁREA DA CONCESSÃO, conforme disposições a seguir e 

modelo constante no Anexo 2 – Modelos, ou  

 

II. Termo de Opção por Não Realizar Visita Técnica, emitido pelo próprio 

Licitante, conforme modelo constante no Anexo 2 – Modelos. (...)” 
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Desta forma, resta mais do que comprovado que o edital está conformidade com o edital e com a 

jurisprudência, e que acatar o pedido da Impugnante para que somente seja considerada habilitada 

a licitante que fizer a visita técnica tornaria o edital passível de anulação.” 

 

Diante do exposto e do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga 

improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.8. DO ÍNDICE DE REAJUSTE 

 

Em resumo, a Impugnante alega que o índice de reajuste previsto no edital, ou seja, o IPCA, “não 

é adequado ao contrato entre a Pessoa jurídica arrematante e a Prefeitura de Belo Horizonte, sendo 

no presente caso o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apresentado como índice mais 

adequado”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais, órgão demandante da licitação in situ, 

bem como a PBH Ativos S.A, órgão responsável pela modelagem da concessão, estas emitiram em 

conjunto o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“A impugnante entende que o índice de reajuste adotado pela Administração (IPCA) não 

se presta ao correto reajuste do contrato, sendo mais adequado o IGP-M. 

 

Entretanto, ressalta-se que o art. 40, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993, dispõe que o 

edital deve conter o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, até a data do adimplemento de cada parcela. 

 

Considerando a ausência de previsão legal que obrigue a Administração a adotar um 

índice ou outro, bem como a forte alta do IGP-M desde 2021, não há dúvidas de que o 

IPCA é o índice com maior previsibilidade econômica para os agentes envolvidos, 

melhor refletindo atualmente a variação econômica. A Administração Pública tem a 

discricionariedade de adotar o índice que entender melhor adequado para o contrato 

em questão”.  
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Diante do Parecer supratranscrito, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a 

impugnação neste quesito. 

 

 

4 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, conhecemos da impugnação apresentada pela 

empresa Hiperserve S.A, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o edital impugnado em 

seus exatos termos. 

 

 

Belo Horizonte, de 06 de setembro de 2022. 
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