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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 02 

 
 
A Nexo Investimento Social enviou pedidos de esclarecimentos referente ao edital da Concorrência 
nº 002/2022, os quais foram encaminhados para a PBH Ativos e Fundação de Parques, Órgãos 
demandantes, tendo estes respondido aos aludidos esclarecimentos que abaixo transcrevo 
(documento constante nos autos): 
 
 
Solicito esclarecimentos relacionados ao Processo Licitatório em questão, garantida a solicitação 
via e-mail gclic@pbh.gov.br, conforme orientações do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 
 
 
Qual o prazo legal para publicização da resposta no “site” da PBH no 
endereço:  https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes? 
Resposta 
Não há prazo legal para publicização das respostas. As respostas serão publicadas com a maior 
antecedência possível, antes da sessão de abertura dos envelopes. 
 
 
Solicito o Protocolo de recebimento dos pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 
licitatório CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 Processo nº 01.042591.22.61, ou ainda, a resposta formal 
a este e-mail confirmando o recebimento do e-mail enviado em 06/08/2022. 
Resposta 
Não identificamos nenhum e-mail da empresa Nexo Investimento Social na referida data. Em 
nossos registros, os pedidos de esclarecimentos foram encaminhados por e-mail em 26/08/2022, o 
qual confirmamos o recebimento. 
 
Esclarecimentos Necessários: 
1- Em relação ao ressarcimento à PBH ATIVOS em função da elaboração dos estudos técnicos da 
CONCESSÃO previsto no EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, Processo nº 01.042591.22.61, 
conforme transcrito abaixo: 
15.3.4. No mesmo prazo estipulado no subitem anterior, ou seja, previamente à assinatura do 
CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE que: 
c) Ressarciu à PBH ATIVOS o valor de R$176.672,66 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e 
setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), data base de agosto/2021, em função da 
elaboração dos estudos técnicos da CONCESSÃO 
Pergunta a: Quais estudos técnicos da CONCESSÃO foram realizados? Podemos ter acesso a 
eles? 

mailto:gclic@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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Resposta 
Os estudos técnicos realizados estão consubstanciados no edital e demais anexos já 
publicados no site da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 
 

2- No ANEXO III DO CONTRATO - DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO 
ARQUITETÔNICO em 2. EDIFÍCIO DE APOIO: 
2.3.13. “É vedado o acréscimo de área construída, isto é, construção de bloco anexo, ou 
similar, que extrapole os limites da área de projeção da cobertura existente”. 
Pergunta a: A Instalação de Containers ou coberturas em toldo são consideradas como área 
construída pelas legislações vigentes? 
Resposta 
O item 2.3.13 do ANEXO III diz respeito somente ao acréscimo de área construída que 
extrapole os limites da área de projeção da cobertura existente do Edifício de Apoio. 
Poderão ser propostas pela Concessionária intervenções opcionais/investimentos 
facultativos, tais como a instalação de containers ou coberturas em toldo nas áreas públicas 
concedidas para melhor atendimento dos usuários, observadas as vedações previstas no 
Edital. 

 
 

Pergunta b: Em quais áreas que integram o objeto de concessão podem ser realizadas 
construções, ampliações ou instalação de Containers a fim de ampliar as receitas auferidas 
pelo Concessionário? 
Resposta 
A Concessionária poderá propor no Programa de Intervenção, a ser avaliado pelo Poder 
Concedente, a realização de construções, ampliações ou instalação de containers nas áreas 
públicas concedidas, conforme cláusulas 21.1 e seguintes do contrato. 
 
  
3- No ANEXO III DO CONTRATO - DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO 
ARQUITETÔNICO em 5.0 ESTACIONAMENTO em 5.2. REQUALIFICAÇÃO 
“A requalificação do estacionamento passa basicamente pela melhoria do controle de 
acesso e cobrança, sinalização viária e segurança. Como se trata de uma área aberta, não 
existem equipamentos”. 
Pergunta a: Quantas vagas de estacionamento compreendem as áreas a serem concedidas 
para a Concessionária, tendo em vista a metragem total do espaço e dimensionamento 
necessário para cada vaga, seguindo legislações que se apliquem? 
Resposta 
Estima-se entre 800 e 1000 vagas, a depender do nível de organização adotado. 
 
Pergunta b: Qual a receita mensal auferida hoje, ou em período anterior, pelo município com 
o Estacionamento, contando com as inadimplências? 
Resposta 
Atualmente não há cobrança no estacionamento, sendo exigido apenas o uso do rotativo.  
 
 
4- No ANEXO III DO CONTRATO - DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO 
ARQUITETÔNICO em 6.0. PRAÇA DAS ÁGUAS E TEATRO DE ARENA em: 
6.1 Situação atual: “Na Praça das Águas estão localizadas algumas edificações importantes, 
como o Quiosque de Informações para o público, banheiros, quiosques/lanchonetes, o 
Edifício de Apoio e o Teatro de Arena”. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Página 3 de 9 

 

Pergunta a: Como são estes quiosques/lanchonetes? Quantidade, dimensões, estado de 
conservação, e suas diretrizes para intervenções? 

 
Resposta 
O Anexo VI - Plano de Negócios Referencial prevê a substituição de quiosques por novos, cada 
qual com 20 m². Recomenda-se a realização de visita técnica no local, conforme facultado no Edital. 
 
Pergunta b: Hoje existem permissionários que exploram estes espaços? Quais serviços são 
ofertados? 
Resposta 
Atualmente não há permissionários formalmente atuando no Parque das Mangabeiras. 
 
Pergunta c: Os quiosques podem ser demolidos e substituídos por Containers ou Food trucks 
(veículos motorizados ou não)? 
Resposta 
Os quiosques podem ser demolidos e substituídos por outros quiosques, conforme disposto no 
Plano de Negócios Referencial. Containers ou Food trucks poderão ser propostos como 
intervenções opcionais/investimentos facultativos no Programa de Intervenções. 
 
  
5- No ANEXO III DO CONTRATO - DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO 
ARQUITETÔNICO em 6.0. PRAÇA DAS ÁGUAS E TEATRO DE ARENA em: 
6.1 Situação atual: “O Teatro de Arena, por sua vez, é um espaço multiuso no interior do Parque, 
com capacidade para aproximadamente 700 lugares, capaz de receber as mais variadas atrações 
culturais e espetáculos. Possui uma estrutura circular com nove degraus, que servem como 
arquibancada, e um palco central. Toda a estrutura é feita em concreto”. 
Com a intenção da ampliação de receitas auferidas para a concessionária a fim de garantir o 
Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, entende-se a necessidade de propormos 
novas formas de geração de receitas. Sendo assim: 
Pergunta a: É possível realizar intervenções no Teatro de Arena? Existem Diretrizes de Anteprojeto 
para estas intervenções? 
Resposta 
Sim, conforme previsto no Anexo III – Diretrizes de anteprojeto arquitetônico. 
 
Pergunta b: É possível realizar intervenções que venham a possibilitar a cobertura deste espaço a 
fim de garantir a ampliação de receitas? 
Resposta 
A cobertura deste espaço poderá ser proposta como intervenção opcional/investimento facultativo 
no Programa de Intervenções. 
 
Pergunta c: Quais as dimensões do palco Central do Teatro de Arena? 
Resposta 
Recomenda-se a realização de visita técnica no local, facultada no Edital. 
 
Pergunta d: Qual o estado de conservação do Teatro de Arena? 
Resposta 
Conforme Plano de Negócios, é necessária a revitalização do Teatro de Arena. É recomendável 
que os licitantes realizem visita técnica no local. 
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Pergunta e: Qual histórico de eventos realizados no Teatro de Arena? 
Resposta 
Há pequenas apresentações artísticas e realização de reuniões e palestras no local. 
 
Pergunta F: Os eventos são gratuitos? Se, eventualmente, existiram cobrança, qual ticket 
médio das cobranças realizadas? 
Resposta 
Os eventos são gratuitos. 
 
Pergunta g: Pode ser feita a locação para terceiros realizarem eventos no Teatro de Arena? 
Resposta 
Sim, conforme cláusula 20.19 do Edital. 
 
  
6- No ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO em 15a: CLÁUSULA DAS OBRIGAÇÕES 
GERAIS DA CONCESSIONÁRIA em: 
“15.1.4. Responsabilizar-se, a partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM 
PÚBLICO(Ordem de Início da Fase II), por todos os ônus que incidam sobre as áreas 
concedidas dentro do prazo correspondente à cada obrigação, tais como tributos (incluindo o 
IPTU, quando aplicável), despesas de funcionamento e encargos da CONCESSIONÁRIA, 
bem como pela realização da manutenção preventiva e corretiva das áreas públicas 
concedidas e de suas benfeitorias durante a vigência da CONCESSÃO DE USO, com 
exceção dos custos e despesas operacionais relacionados (i) aos serviços de facilites, (ii) aos 
serviços das Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, (iii) controle de acesso, (iv) 
vigilância e (v) serviços de manutenção e conservação de jardins (jardinagem), incluindo 
poda, e de limpeza predial, que só serão assumidos pela CONCESSIONÁRIA a partir do 18º 
(décimo oitavo) mês da CONCESSÃO DE USO ou quando da conclusão dos investimentos 
obrigatórios, o que ocorrer primeiro.” 
Em relação aos itens:  aos serviços das Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, (iii) 
controle de acesso, (iv) vigilância e (v) serviços de manutenção e conservação de jardins 
(jardinagem), incluindo poda, e de limpeza predial, que só serão assumidos 
Estes questionamentos se fazem necessários tendo em vista de que o Parque ser um 
equipamento maior e não está em sua integralidade como Objeto da Concessão. 
 
Pergunta a: Como serão calculados os valores que competem à área concedida em relação 
aos serviços das Concessionárias de Energia, Água e Esgoto? 
Resposta 
A Concessionária deverá diligenciar junto às concessionárias de Energia, Água e Esgoto a 
fim de obter tais informações. O Plano de Negócios Referencial apresenta os valores 
estimados pelo Poder Concedente para estas rubricas.  
 
Pergunta b: Os sistemas de medição dos respectivos equipamentos e áreas ao ar livre que 
necessitam de iluminação externa já estão todos separados relativos às áreas concedidas? 
Resposta 
Não. 
 
Pergunta c: Como serão calculados os índices cadastrais das despesas de IPTU de TODAS 
as Áreas Concedidas, objeto da Licitação e concessão? 
Resposta 
Os índices cadastrais serão calculados pela Subscretaria de Receita Municipal da Secretaria 
Municipal de Fazenda, conforme legislação municipal aplicável, referente ao IPTU. 
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Pergunta d: Tendo em vista a obrigatoriedade da responsabilidade de pagamento do IPTU 
incidente a partir da ORDEM DE INÍCIO DA FASE II. Qual valor atualizado de IPTU em TODAS as 
áreas concedidas? 
Resposta 
Conforme se verifica no item 7 do Anexo VI - Plano de Negócios Referencial, o valor anual estimado 
de IPTU é de R$ 45.730,53. 
 
  
7- No ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO em 5a: CLÁUSULA DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA 
CONCESSIONÁRIA em: 
15.1.13 “Assumir, sem ônus para o PODER CONCEDENTE, as ligações de energia (luz), água e 
outros serviços necessários, correndo às suas expensas todas as despesas pela utilização destes 
serviços”. 
 
Pergunta a: Tendo em vista que é de responsabilidade da Concessionária todas as despesas pela 
utilização destes serviços. Existe estudo prévio dos custos de investimento necessários e 
viabilidade técnica e legal em relação às ligações e separações de medidores de energia (luz) e 
água e outros necessários para perfeita execução do contrato e suas obrigações? 
Resposta 
Não existem tais estudos. O Anexo VI - Plano de Negócios Referencial apresenta as premissas e 
estimativas de custos de energia e água. 
 
Pergunta b: Quais os valores de investimento e viabilidade técnica e legal para a separação destes 
serviços, tendo em vista de que se trata de concessão parcial de um Patrimônio Público maior, em 
relação de questões legais de matrículas e documentação para a devida separação dos serviços? 
Resposta 
Este levantamento poderá ser feito pela Licitante a seu critério. O Anexo VI - Plano de Negócios 
Referencial apresenta as premissas e estimativas de custos de energia e água. 
 
  
8- No ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO em 15a: CLÁUSULA DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
DA CONCESSIONÁRIA em: 
15.1.22. “Respeitar os regramentos previstos nos tombamentos culturais existentes para a Praça 
das Águas e Serra do Curral, se for o caso”. 
Pergunta a: Quais são os documentos orientadores em relação aos regramentos previstos nos 
tombamentos culturais existentes para a Praça das Águas e Serra do Curral e, ainda, em todas as 
áreas do Parque a serem concedidas? 
Resposta 
As edificações pertencentes à área do Parque das Águas estão em processo de tombamento 
municipal, ressaltando-se que o Parque está situado em área de tombamento da Serra do Curral. 
 
  
9- No ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO em 15a: CLÁUSULA DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
DA CONCESSIONÁRIA em: 
15.1.34. CONTRATAR e manter vigente a GARANTIA e os seguros previstos em Lei e neste 
CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si, seus 
representantes, prepostos ou terceiros contratados, na execução da CONCESSÃO, perante o 
PODER CONCEDENTE ou terceiros. 
 
 
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Página 6 de 9 

 

Pergunta a: Tendo em vista as particularidades de eventuais tombamentos culturais e 
ambientais e especificidades do bem a ser concedido, quais os seguros previstos em leis? 
Resposta 
O Anexo VI - Plano de Negócios Referencial apresentou estimativas de seguros a serem 
contratados pela futura Concessionária. Eventuais particularidades em relação a 
tombamentos culturais e ambientais deverão ser analisadas pela Concessionária. 
 
  
10- No ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO em CLÁUSULA 20a: DOS DEVERES DOS 
USUÁRIOS em 20.1. São deveres dos USUÁRIOS, sem prejuízo de outros previstos em 
lei: 
“d) Cumprir as obrigações legais e regulamentares relativas à visitação e ao uso público das 
ÁREAS DA CONCESSÃO, inclusive quanto à prática de atividades recreativas ou esportivas.” 
 
Pergunta a: Tendo em vista as particularidades de eventuais tombamentos culturais e 
ambientais e especificidades do bem a ser concedido. Quais as obrigações legais dos 
usuários existentes relativas à visitação e ao uso público das Áreas de Concessão? 
Resposta 
O regulamento do Parque, o Plano de Manejo e a legislação vigente já preveem as restrições 
e obrigações relativas ao uso público das áreas de concessão. 
 
Pergunta b: É permitido à Concessionária criar regulamentos internos orientadores aos 
usuários e funcionários, sem prejuízo das obrigações legais existentes, e seus direitos e 
obrigações previstos em contrato? 
Resposta 
Sim, desde que respeitadas as obrigações previstas na legislação aplicável e nas normas 
contratuais. 
 
 
11- No ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO em CLÁUSULA 23a: DOS SERVIÇOS 
23.5. “A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à prévia apreciação do PODER 
CONCEDENTE as propostas de implementações de novos SERVIÇOS, salvo os já 
autorizados no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO VII - PLANO DE 
MANEJO. 
23.5.1. Caberá, ao PODER CONCEDENTE, avaliar a proposta da CONCESSIONÁRIA 
e aprová-la, alterá-la ou complementá-la quando julgar necessário e oportuno”. 
 
Pergunta a: Tendo em vista a possibilidade de proposição de novas intervenções e serviços 
por parte da CONCESSIONÁRIA a fim de ampliação de receitas, por qualquer outro motivo 
ou estratégia de gestão. Quando for do interesse da CONCESSIONÁRIA submeter à prévia 
apreciação do PODER CONCEDENTE as propostas de implementações de novos 
SERVIÇOS, salvo os já autorizados no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO 
VII - PLANO DE MANEJO. Visando garantir agilidade na gestão e qualidade dos 
serviços. Qual será o prazo para devolutiva do PODER CONCEDENTE para avaliação da 
Proposta? 
Resposta 
Conforme a cláusula 21.09 do contrato, o Poder Concedente tem o prazo de 30 (trinta) dias 
úteis para analisar os projetos de obras de engenharia e demais documentos atinentes às 
intervenções opcionais que poderão ser propostas a qualquer momento pela concessionária. 
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Já a cláusula 21.13, define que na ausência de pronunciamento do Poder Concedente, no prazo 
indicado na subcláusula 21.9, entender-se-á pela aprovação tácita dos documentos apresentados 
pela concessionária. 
Em analogia, entende-se que o prazo para devolutiva inicial do Poder Concedente com relação a 
proposta de implementação de novos serviços será também de 30 dias úteis e na ausência de 
pronunciamento, entender-se-á pela aprovação tácita dos documentos apresentados pela 
concessionária. 
 
 
12- No ANEXO II DO CONTRATO ELEMENTOS TÉCNICOS DA CONCESSÃO em 2. DA FORMA 
E DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS CONCEDIDAS em: 
  
2.8. O uso das áreas públicas concedidas pelo PODER CONCEDENTE é limitado aos seguintes 
horários: 
Segunda-feira, de 17:00hs às 22:00hs;                                  
Terça-feira a Domingo, de 8:00hs às 22:00hs; 
  
Pergunta a: Em relação aos serviços de terceiros, no que se refere às receitas auferidas pela 
Concessionária na locação de espaços para atividades comerciais. Estas devem seguir o mesmo 
regramento estabelecido em relação aos horários de atendimento, eventualmente podem ser 
diminuídos ou ampliados os horários de atendimento para atividades terceirizadas desde que não 
comprometam as atividades básicas de funcionamento? 
Resposta 
As restrições de horários estão apresentadas no Anexo VII – Plano de Manejo. 
  
Pergunta b: O horário de funcionamento do parque, previsto no regulamento específico, é de 
terça-feira a domingo, de 8 às 17 horas, porém o concessionário poderá receber visitantes nos 
espaços concessionados até o período das 22 horas, de terça-feira a domingo. 
Eventualmente, o funcionamento de determinadas áreas do Parque das Mangabeiras poderá 
ultrapassar o horário estabelecido das 22h, considerando a realização de eventos, ou flexibilizá-lo 
a fim de garantir que os serviços de bares e restaurantes possam ser ampliados garantindo maior 
receita? 
Resposta 
A concessionária poderá fazer uso em horários além dos previstos na cláusula 2.8 do ANEXO II – 
Elementos Técnicos da Concessão, desde que em comum acordo com o Poder Concedente e 
observados os requisitos contratuais e legais. 
  
Pergunta c: Qual horário de funcionamento do PARQUE DAS MANGABEIRAS definido pela 
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB e pelo PLANO DE MANEJO? 
Resposta 
Os horários estão previstos nos documentos publicados junto ao Edital. 
  
 
13- Em MINUTA DE CONTRATO - ANEXO IV – DO CADERNO DE ENCARGOS, em 2. DOS 
ENCARGOS DE OBRA, em: 
2.10. “A CONCESSIONÁRIA deverá ter cuidado especial com as reformas e com a manutenção de 
edificações protegidas e/ou tombadas no PARQUE DAS MANGABEIRAS, devendo realizar as suas 
atividades e serviços de acordo com as exigências das normas de tombamento e de proteção do 
patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico aplicáveis”. 
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Pergunta a: Em relação às edificações protegidas e/ou tombadas no PARQUE DAS 
MANGABEIRAS e as exigências das normas de tombamento e de proteção do patrimônio 
histórico, cultural, artístico. Qual o regramento legal orientador neste sentido? 

 
Resposta 
As edificações pertencentes à área do Parque das Águas estão em processo de tombamento 
municipal, ressaltando-se que o Parque está situado em área de tombamento da Serra do 
Curral. 
 
  
14- Em Edital CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022 em, 3. INFORMAÇÕES 
GERAIS em: 3.1. “Para fins deste EDITAL e de seus ANEXOS, os termos listados a seguir, 
quando empregados no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados 
constantes deste subitem: 
OUTORGA ANUAL VARIÁVEL: Valor a ser pago anualmente pela CONCESSIONÁRIA ao 
PODER CONCEDENTE, calculado entre 1,5% e 3,0% da receita bruta auferida pela 
CONCESSIONÁRIA ao longo do exercício social, nos termos do CONTRATO”. 
Pergunta a: A título de estimativa de custos relacionados ao pagamento anual da Outorga 
Variável. Como será calculada a variação entre 1,5% e 3,0% da Receita Bruta auferida pela 
Concessionária a partir do Resultado do Sistema de Mensuração de Desempenho? 
Resposta 
Conforme cláusula 9.3 do Contrato, a OUTORGA ANUAL VARIÁVEL “será calculada 
proporcionalmente”, de acordo com o Índice de Qualidade do Serviço (IQS). Assim, 
considerando-se os critérios e índices estabelecidos no SMD, o valor da outorga observará o 
desempenho de 0,75 a 1,00 do IQS, com pagamento de 1,5% a 3,0% proporcional à nota. 
 
 
15 - A fim de garantir a exclusividade na exploração de receitas nos espaços concedidos e 
objetos da Concessão. 
Pergunta a: Como será assegurada à Concessionária a exclusividade na oferta de serviços 
geradores de receitas. A exemplo da existência de ambulantes e comércio informal, ou ainda, 
a existência de permissionários ocupando áreas que são objetos da Concessão? 
Resposta 
A cláusula 5.4 do Contrato garante a rescisão de “todos os contratos de uso e exploração na 
ÁREA DA CONCESSÃO, assim como as permissões e demais relações jurídicas mantidas 
que afetem a CONCESSÃO”, garantindo a exclusividade na oferta de serviços. A fiscalização 
em relação a ambulantes e comércio informal será feita pela PBH. 
 
  
16- Em relação à composição do Consórcio: 
Pergunta a: É garantida a possibilidade da SPE constituída para o Consórcio ser composta 
por empresas privadas com e sem fins lucrativos? 
Resposta 
Sim, desde que respeitadas todas as normas aplicáveis. 
 
  
17 - Na PORTARIA Nº 0023/2013 que dispõe sobre normas de conduta e regras de utilização 
pública dos parques administrados pela Fundação de Parques Municipais 
Em REGULAMENTO DE USO DO PARQUE MUNICIPAL DAS MANGABEIRAS no seu: 
 “Art. 3º É vedado(a) neste parque: 
I - a entrada de visitantes conduzindo animais;” 
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Pergunta a: A vedação da entrada de animais de estimação, conduzidos em guia a fim de garantir 
a integridade da Fauna e da Flora local ainda está em vigor? 
Resposta 
Sim. 
 
Pergunta b: Esta norma pode ser objeto de flexibilização e conciliação entre o Poder Concedente 
e a Concessionária, tendo em vista a possibilidade de ampliação de receitas auferidas com serviços 
e espaços destinados para Pets e seus tutores? 
Resposta 
A norma poderá ser objeto de reavaliação, resguardando-se as restrições sanitárias e veterinárias 
atinentes à questão. 
 
Pergunta c: Por qual motivo hoje é proibida a entrada de animais (PETS) no Parque das 
Mangabeiras? 
Resposta 
Por motivos de segurança sanitária e de medicina veterinária, dos animais silvestres e domésticos. 

 
  

18- No EDITAL de Concorrência Nº 002/2022, em: 
“6.5. Será admitida a participação de empresas em CONSÓRCIO, devendo ser observadas as 
seguintes normas: 
g) Responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados em CONSÓRCIO, tanto na 
fase de licitação quanto na fase de execução do CONTRATO decorrente da licitação” 
  
Pergunta a: A responsabilidade solidária em relação às obrigações, tanto na fase de Licitação 
quanto na fase de execução do contrato, e todas as responsabilidades contratuais das empresas 
que compõem a SPE, são proporcionais a sua participação acionária, ou seja, conforme a proporção 
de participação de cada consorciado? 
Resposta 
Em relação à fase de licitação, conforme cláusula 11.1.6, item e), do Edital, os participantes do 
Consórcio deverão aceitar a “responsabilidade solidária, nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 
8.666/93, no tocante ao OBJETO desta LICITAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações 
assumidas na proposta apresentada”. Além disso, “Os integrantes do CONSÓRCIO serão 
solidariamente responsáveis, perante o PODER PÚBLICO, pelos atos praticados durante a 
LICITAÇÃO, até a assinatura do CONTRATO”, de acordo com a cláusula 6.10 do Edital. 
Para a assinatura e posterior execução do Contrato, é necessária a constituição de SPE, que 
passará a ter integral responsabilidade. 
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