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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: Questionamento aos termos do edital. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 

 

A sra. Carime Guiotti enviou pedido de esclarecimento referente ao edital da Concorrência nº 
002/2022, o qual foi encaminhado para a PBH Ativos e Fundação de Parques, Órgãos 
demandantes, tendo estes respondido ao aludido esclarecimento que abaixo transcrevo 
(documento constante nos autos): 
 
 
Relativos aos itens arrolados a seguir, que integram o instrumento convocatório e seus anexos, 
referente a Concorrência N° 002/2022 – FPMZB, publicada em 26/07/2022: 
Edital 

2. OBJETO 
a) E mencionado no item 2.4 que a área da concessão poderá ser alterada, passando a 

incorporar, dentre outras, as portarias de acesso ao Parque das Mangabeiras. 

b) Entendendo que o acesso ao Parque das Mangabeiras e feito através de 04 (quatro) 

portarias:  

Portaria Sul: Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Bairro Mangabeiras;  
Portaria Norte: Praça Cidade do Porto, 100, Bairro Serra  
Portaria Caraça: Rua Caraça, 900, Bairro Serra.  
Portão Cidadania: Rua Mangabeiras da Serra, 281, Bairro Marçola.  

 
PERGUNTA-SE: 
As edificações localizadas no bolsão inferior do estacionamento do Parque das Mangabeiras 

(foto abaixo) não são objeto da concessão nem poderão ser futuramente a ela incorporada? 

Resposta 
Conforme explicitado na Figura 2 do Anexo II do Contrato – Elementos técnicos da concessão, 
página 4, a área destacada na imagem em questão, denominada “Controle de Acesso”, compõe a 
área da concessão, referente à Praça das Águas, Edifício de Apoio e Teatro de Arena. 
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Será possível destinar as edificações localizadas no bolsão inferior do Parque das 

Mangabeiras a função de recepcionar os usuários do parque, ao invés de usar o Edifício 

de Apoio para esse fim, como sugerido no item 2.1 das Diretrizes de Anteprojeto 

Arquitetônico? 

Resposta 
Sim. Considerando que as edificações em questão compõem o “Controle de Acesso”, 
conforme Figura 2 do Anexo II do Contrato – Elementos técnicos da concessão, é possível 
usar tais edificações para recepcionar os usuários do parque. 

 

 
 

11. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  
a) O item 11.1.3. a), requer a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 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. 

b) Ademais, o item 11.1.3, a.2, IV, requer que seja indicado o percentual de 

participacao do licitante (em 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%). 

Nesse contexto, PERGUNTA-SE: 
No caso de participação de empresas em consórcio basta que uma das empresas participantes 

do consórcio licitante tenha as qualificações técnicas estabelecidas no item 11.1.3? 

Resposta 
Conforme item 3.1 do Edital, pode-se considerar LICITANTE “Qualquer pessoa jurídica, fundo de 
investimento ou CONSÓRCIO, incluindo as respectivas empresas consorciadas, participantes da 
LICITAÇÃO”. Assim, a empresa consorciada que possua as qualificações técnicas estabelecidas 
no item 11.1.3 já bastara à exigência do Edital. 
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Microempresa que evidencie experiência prévia como responsável pela operação comercial de 

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

detivesse participação no empreendimento, estará qualificada tecnicamente para participar do 

certame? 

Resposta 
A habilitação técnica exige que a LICITANTE comprove que tenha sido “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”, 
conforme item 11.1.3 do Edital. O atestado deverá evidenciar o valor e a participação da empresa 
no empreendimento por ela executado. A documentação será analisada no caso concreto a fim de 
se verificar a compatibilidade ou não da operação ou execução do serviço com o objeto do presente 
Edital. 
 

 
 

 

Original Assinado 
Comissão Permanente de Licitação 

 


