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Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019. 

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
 
Processo nº 01.078.596.19.81 
 
OBJETO:  CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO PARA FINS DA EXPLORAÇÃO 

DE ATIVIDADES COMERCIAIS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA ATIVIDADES 
ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS.    

 
 
RESPOSTA(S) AO(S) QUESTIONAMENTO(S) DA(S) EMPRESA(S):  

 

QUESTIONAMENTO 1 

“ O instrumento convocatório m no item 3.2 do Anexo I ( Projeto Básico), dispõe que “o imóvel 
objeto da CONCESSÃO DE USO deve ser destinado a explorção de ativiodades comercias de 
locação do espaço para atividades esportivas, recreativas e e de lazer e realização de espaços 
culturais, não podendo ser dada outra destinação ao imóvel , sob pena de revogação da 
CONCESSÃO .” 
 
Entretanto, a clausula 6 do Anexo I ( projeto básico) prevê que “ Poderão ainda serem exploradas 
pela CONCESSIONARIA  outras atividaes de relevancia para o incremento da infraestrutura de 
comércio e serviços da região , que atendam a demanda e facilitem o acesso da população local a 
essas atividades.” 
 
Diante dessa, aparente contradição entre itens do Anexo I do edital, e considerando a importância 
do comercio para o desenvolvimetno local, com possibilidade de geração de empregos diretos à 
comunidade, pergunta-se: 
 
1 ) A CONCESSIONARIA poderá exercer, por si ou por terceiros devida e legalmente contratados, 
atividades de comercio varejista( instalação de supermercado, lanchonete, realização de reiras, etc.) 
no imóvel objeto da CONCESSÃO? 
 
2) Em caso Positivo, quais serão as condições para o exercício de tais atividades? 
 

RESPOSTA(S) 

1 – Sim. 
 
2 - A CONCESSIONÁRIA poderá exercer, nos termos do Projeto Básico item 6, outras atividades de 
relevância para o incremento da infraestrutura de comércio e serviços da região, que atendam à 
demanda e facilitem o acesso da população local a essas atividades.  
 
As propostas e projetos das eventuais intervenções físicas e da instalação de atividades comerciais 
no bem público objeto da CONCESSÃO deverão ser obrigatoriamente submetidos à aprovação do 
CONCEDENTE, devendo o início da execução dos investimentos serem autorizadas pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer – SMEL.  
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As atividades comerciais a serem facultativamente implantadas pela CONCESSIONÁRIA poderão 
ensejar o pagamento de outorga variável ou a realização de nova contrapartida ao CONCEDENTE 
a partir de seu efetivo funcionamento, fundamentada em estudo econômico financeiro e formalizada 
por meio de termo aditivo.  
 
Ficam excepcionadas da exigência de prévia aprovação do CONCEDENTE, bem como de possível 
pagamento de outorga variável ou de nova contrapartida as seguintes intervenções, que, a critério 
da CONCESSIONÁRIA, poderão ser implantadas a partir do início da vigência da CONCESSÃO:   
 
• SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIAS LED  
• BAR/LANCHONETE  
• LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
 
As atividades comerciais acima indicadas poderão ser exploradas diretamente pela 
CONCESSIONÁRIA ou por terceiros, responsabilizando-se a CONCESSIONÁRIA por todos os atos 
praticados pela eventual prestadora dos serviços, bem como pelo descumprimento dos termos da 
concessão por culpa ou dolo desta.    
 
Também, deverá a CONCESSIONÁRIA povidenciar o licenciamento e o pagamento de todas as 
respectivas taxas ncessárias ao exercício das atividades economicas a aserem desempenhadas no 
bem público, bem como o licenciamento ou a regularização urbanística de todas as edificações que 
integrem o bem público.( item 7 do Projeto Básico). 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 


