
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Página 1 de 11 

 

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 04 
 
 
 
A Hiperserve S.A. 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): 
 
 
01) O Plano de Manejo do Parque das Mangabeiras também compreende o Parque da 
Serra do Curral e o Fort Laudardale, sendo estes parques contíguos ao Parque das 
Mangabeiras, podemos compreender que esses parques podem ser incorporados à 
Concessão? 
Resposta 
Não. 
 
 
02) O edital dispõe que o Pavilhão Administrativo é uma das áreas a ser concedida e será 
desocupada no prazo de 120 dias: 
 
16.1.9. Desocupar, em até 120 (cento e vinte) dias úteis da data de emissão do TERMO 
DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, as áreas do Edifício de Apoio que estejam sendo 
ocupadas pelos setores administrativos da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
– FPMZB. 
 
Ato contínuo, o edital prevê a Reforma do edifício de apoio: 
 
3.1.7. Reforma do edifício de apoio, contemplando a manutenção/reforma do telhado, sala 
de apoio/serviço, sanitários, e requalificação do layout estrutural;  
 
a) Considerando que o edifício de apoio constitui-se de divisórias já em comprometido 
estado de conservação, e que, em visita técnica foi confirmado que a determinação é 
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remover tais estruturas, o correto não seria dizer que a concessionária deverá construir 
uma nova estrutura para edifício de apoio, conforme Anexo III.1? 
Resposta 
Não. As obras devem se dar conforme diretrizes do Edital. 
 
b) No ANEXO III DO CONTRATO DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO 
ARQUITETÔNICO consta que: 
 
Neste sentido, é proposta uma requalificação e redefinição de layout completa das áreas 
destinadas a apoio logístico e de funcionários.  
 
Ainda, é prevista a remoção de todo o setor administrativo do PODER CONCEDENTE, 
atualmente localizado na ala sul da edificação, com realocação das atividades para outros 
edifícios localizados no interior do Parque. 
 
Isto posto, considerando que todo o setor administrativo do PODER CONCEDENTE será 
realocado, pode entender que a estrutura prevista no Anexo III.1 seria destinada ao setor 
administrativo e funcionários da concessionária? 
Resposta 
Sim. 
 
c) Após a remoção total das estruturas de MDF e melamínico, a concessionária precisará 
construir ou reformar alguma área para abrigar servidores ou administrativo ou terceirizados 
do PODER CONCEDENTE? 
Resposta 
Sim, conforme disposto no layout do Anexo III.2 – Diretrizes do anteprojeto arquitetônico – 
Edifício de Apoio. 
Além disso, de acordo com o item 2.5.1 dos Elementos Técnicos da Concessão, “Durante 
os primeiros 18 (dezoito) meses a contar da emissão da ORDEM DE INÍCIO DA FASE 2 
ou enquanto durar o período de execução dos investimentos obrigatórios, o que ocorrer 
primeiro, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer suporte (abrangendo vestiário, refeitório, 
almoxarifado, eletricidade e internet) para ao menos 13 funcionários do PODER 
CONCEDENTE (ou terceiros por ele contratados), a fim de possibilitar a prestação dos 
serviços indicados na cláusula 3.5 do Caderno de Encargos (anexo IV).”. 
 
d) Foi informado em visita técnica que a estrutura do edifício de apoio administrativo será 
retirada do Parque das Águas, neste sentido, a Concessionária pode utilizar a área de modo 
diverso ao atualmente utilizado? 
Resposta 
Conforme disposto no layout do Anexo III.2 – Diretrizes do anteprojeto arquitetônico, será 
mantida uma estrutura para apoio administrativo. 
 
 
03) O edital prevê os custos estimados com a Concessão, entre os quais, o custo com 
Facilities. Contudo, verifica-se que os custos foram baseados nos valores previstos nas 
planilhas do CADTERC, que desatualizadas e aplicáveis ao estado de São Paulo. 
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Desta forma, considerando que esses valores previstos para o serviço de facilities não 
refletem a realidade do serviço para o estado de Minas Gerais no ano de 2022, conforme 
previsto no próprio edital que dispõe que a partir de uma análise de mercado foi verificado 
que os valores são divergentes do real praticado, questionamos: 
 
a) Atualmente os serviços de facilities são prestados pela MGS? 
Resposta 
Sim. 
 
b) Qual o atual custo com o serviço de facilities nas áreas a serem concedidas do Parque 
das Mangabeiras? 
Resposta 
Os custos arcados pela FPMZB com o serviço de facilities prestados pela MGS englobam 
várias unidades, não sendo mensurável por equipamento. 
 
c) Quais foram as bases utilizadas para o dimensionamento da equipe de trabalho do plano 
de negócios referencial? 
Resposta 
As bases utilizadas para dimensionamento da equipe foram aquelas constantes no 
CADTERC. 
 
d) O Poder Concedente pode garantir a integridade e confiabilidade dos estudos de 
viabilidade econômica da concessão apresentados no edital? 
Resposta 
Sim, uma vez que os estudos foram realizados conforme melhores práticas do setor. 
 
 
04) Quanto a auditoria da Concessão o edital estabelece: 
 
3.21. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA preste 
informações por meio de relatórios periódicos para conferência e auditoria, de forma a 
garantir a transparência da gestão da CONCESSÃO e o cumprimento do CONTRATO. 
 
a) Quais informações serão exigidas e/ou qual o modelo dos relatórios periódicos? Quais 
informações serão auditadas e conferidas? 
Resposta 
Todas as informações técnicas, operacionais, jurídicas e econômico-financeiras pertinentes 
à transparência da gestão da concessão e ao cumprimento do contrato. 
 
b)  A auditoria será realizada por órgão independente? 
Resposta 
Poderá ser por realizada por órgão independente, conforme cláusula 10.6 do Contrato. 
 
c) O custo de auditoria, se por órgão independente será responsabilidade do 
concessionário? 
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Resposta 
Caso a auditoria seja exigida pelo Poder Concedente por meio de órgão independente, 
caberá reequilíbrio em favor da Concessionária. O Poder Concedente poderá, ainda, 
contratar auditoria para a concessão. 
 
d) SE a auditoria for realizada pelo próprio órgão concedente, perguntamos: 
 
a. Há plano de fiscalização?  
Resposta 
Sim. 
 
b. Há definição das informações a ser prestadas, rastreabilidade e auditabilidade das 
mesmas?  
Resposta 
Sim. 
 
c. Será necessária aquisição de sistema informatizado para coleta destas informações? 
Resposta 
Não está prevista tal exigência no Edital. Contudo, compete à Concessionária buscar os 
melhores meios para fornecer as informações eventualmente requeridas pelo Poder 
Concedente. Foram considerados insumos administrativos com serviços de TI no Plano de 
Negócios Referencial. 
 
05) O horário de funcionamento do parque é previsto no Plano de Manejo: 
 
3.28. A CONCESSIONÁRIA deverá observar o horário de funcionamento do PARQUE DAS 
MANGABEIRAS definido pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB e 
pelo PLANO DE MANEJO. 
 
a) Considerando que o Plano de Manejo foi elaborado no ano de 2020, durante o período 
de restrições da pandemia, o mesmo pode ser alterado durante a concessão? 
Resposta 
O Plano de Manejo está sempre sujeito a adequações e reavaliações. 
 
b) Do mesmo modo, podem haver alterações as disposições de utilização dos espaços 
públicos, como por exemplo, capacidade e horários para eventos? 
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. 
 
 
06) O edital estabelece o prazo de 18 meses para início das atividades, sendo a outorga 
variável exigida a partir do 19º mês. 
 
a) Gostaríamos de entender a razão pela qual foi estabelecido o prazo de 12 meses para 
obtenção de licenças e apenas 6 meses para a realização de obras? 
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Resposta 
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. 
 
b)  Considerando que o prazo previsto para realização das obras é de 6 meses, o que se 
mostra extremamente incompatível com a necessidade e complexidade das obras, 
havendo uma dilação deste prazo, será igualmente prorrogado o início da outorga variável? 
Resposta 
Não, considerando o prazo total de 18 (dezoito) meses para conclusão dos investimentos 
obrigatórios, conforme cláusula 2.4 do Caderno de Encargos. 
 
c) As obras de reforma e outras que não dependerem que obtenção de licenças poderão 
ser realizadas de imediato? 
Resposta 
Sim. 
 
d) Se houver um grande percentual de conclusão de obras, ao fim do prazo de 18 meses, 
mas não a totalidade, o início da vigência da concessão será adiado? Haverá penalidade 
ao concessionário? 
Resposta 
Não. Será aberto processo administrativo para apuração dos fatos, resguardadas todas as 
garantias da Concessionária e podendo ser aplicadas eventuais penalidades previstas. 
 
07) Considerando que as áreas da presente concessão não incorporam a área de Mata e 
nascentes, permanecendo estas sob a gestão do Poder Concedente, perguntamos sobre 
a obrigação da Concessionária a apresentação de Plano de Parceria para 
Sustentabilidade? 
 
1.12. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, para aprovação do PODER 
CONCEDENTE, em até 30 dias a contar da emissão da ORDEM DE INÍCIO DA FASE 1, 
Plano de Parceria para a Sustentabilidade, indicando as diretrizes e ações que serão 
adotadas, durante a CONCESSÃO, para:  
 
a) Comunicação estratégica;  
b) Educação ambiental;  
c) Apoio aos pesquisadores;  
d) Manejo e resgate de flora e fauna silvestre;  
e) Coleta seletiva e disposição de resíduos;  
f) Prevenção e combate aos incêndios florestais;  
g) Relação com a comunidade local;  
h) Economia de energia e água;  
i) Apoio à implementação dos programas estratégicos do plano de manejo. 
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Resposta 
A exigência de apresentação do Plano de Parceria para Sustentabilidade deve-se ao zelo 
do Poder Concedente com as questões ambientais. 
 
 
08) Considerando que o edital prevê a possibilidade de ampliação do objeto, questionamos: 
 
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 PODERCONCEDENTE, formalizada mediante Termo Aditivo e amparada 
no devido reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
 
a) Caso as demais áreas sejam concedidas, a Concessionária será consultada quanto ao 
projeto de concessão?  
Resposta 
Sim, conforme cláusula 5.11.2 do Contrato: “Caso a CONCESSIONÁRIA não tenha 
interesse, por qualquer razão, na incorporação de determinada área ou equipamento à 
CONCESSÃO, deverá garantir o acesso necessário à execução dos serviços e exploração 
da referida área/equipamento pelo terceiro eventualmente contratado pelo PODER 
CONCEDENTE, ainda que este se faça na ÁREA DA CONCESSÃO.”. 
 
b) No caso de incorporação dessas áreas a Concessão, pode a Concessionária firma 
termos de parceria e/ou convidar terceiros para participar da SPE em vigência? 
Resposta 
As alterações de controle da Concessionária estão previstas na Cláusula 11 do Contrato. 
 
c)  Caso a concessionária não aceite os termos da incorporação das áreas, pode se recusar 
a assinar o termo aditivo? 
Resposta 
Sim, conforme cláusula 5.11.2 do Contrato: “Caso a CONCESSIONÁRIA não tenha 
interesse, por qualquer razão, na incorporação de determinada área ou equipamento à 
CONCESSÃO, deverá garantir o acesso necessário à execução dos serviços e exploração 
da referida área/equipamento pelo terceiro eventualmente contratado pelo PODER 
CONCEDENTE, ainda que este se faça na ÁREA DA CONCESSÃO.”. 
 
d) Caso a concessionária opte pela não incorporação de outras áreas, apresentando as 
devidas justificativas, haverá penalização ao concessionário?  
Resposta 
Não, conforme cláusula 5.11.2 do Contrato: “Caso a CONCESSIONÁRIA não tenha 
interesse, por qualquer razão, na incorporação de determinada área ou equipamento à 
CONCESSÃO, deverá garantir o acesso necessário à execução dos serviços e exploração 
da referida área/equipamento pelo terceiro eventualmente contratado pelo PODER 
CONCEDENTE, ainda que este se faça na ÁREA DA CONCESSÃO.”. 
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e) Sendo as Ilhas do Passatempo, área contigua e imediatamente ligada à praça das 
Águas, sendo importante área para uso dos visitantes, perguntamos se houve algum tipo 
de impedimento para que estivesse incluída na concessão. 
Resposta 
As áreas da concessão foram decididas conforme poder discricionário da Administração 
Municipal, considerando critérios de vantajosidade e economicidade.  
 
f) Sobre a limpeza, uso da área, segurança da área e do público das ilhas do passatempo, 
permanecerão sobre a gestão do poder concedente? 
Resposta 
Sim. 
 
g) Qual será a memória de cálculo a ser utilizada para fins de reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato, no caso de incorporação de novas áreas?  
Resposta 
A memória de cálculo será o plano de negócios apresentado pela Concessionária. 
 
h) A memória de cálculo para fins de reequilíbrio econômico financeiro, considerará apenas 
a área incorporada com correspondente cálculo sobre outorga fixa ou impactará também o 
percentual estabelecido para outorga variável? 
Resposta 
Impactará somente a outorga variável. 
 
i) No caso de incorporação de áreas que demandes grandes investimentos e gastos 
operacionais, qual será a memória de cálculo utilizada? 
Resposta 
A memória de cálculo será o plano de negócios apresentado pela Concessionária. 
 
j) Poderá haver incorporação de áreas de mata? 
Resposta 
A área de concessão poderá ser alterada conforme estabelecido na cláusula 5.11 do 
Contrato. 
 
k) No caso de incorporação de áreas de mata, qual será a memória de cálculo a ser 
utilizada? 
Resposta 
A memória de cálculo será o plano de negócios apresentado pela Concessionária. 
 
09) O edital estabelece que, embora os brinquedos apresentem boas condições de uso, 
faz-se necessária uma revisão geral, a fim de identificar e eliminar pequenas falhas ou 
defeitos. 
 
Importante destacar que, durante a operação, a manutenção preventiva deve acontecer de 
forma sistemática e periódica, garantindo a segurança das crianças e obedecendo as 
normas técnicas para playgrounds determinadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) 
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a) Além dos brinquedos constantes da infraestrutura da ciranda dos brinquedos, é possível 
adicionar novos brinquedos e atividades à área?  
Resposta 
Sim, observando-se as normas aplicáveis. 
 
b) Pode haver brinquedos na instalação atual que não atendam às normas determinadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nestes casos, os brinquedos 
devem ser mantidos? 
Resposta 
Conforme cláusula 3.1.14 do Anexo II, deverá ser feita a “Requalificação da ciranda de 
brinquedos, efetuando a reforma/melhoria dos equipamentos quebrados, com a inserção 
de equipamentos mais modernos e seguros”. Além disso, a Concessionária deverá 
observar o disposto na cláusula 15.1.11 do Contrato. 
 
c) Caso haja brinquedos que não atendam a ABNT e que não seja viável sua adequação, 
deverão ser mantidos ou removidos?  
Resposta 
Caso não seja possível realizar as adequações, será necessária a substituição dos 
brinquedos, em observância às exigências de requalificação e atendimento às normas 
vigentes. 
 
 
10) Quando da elaboração do Plano de manejo e edital a Tirolesa fazia parte de uma 
concessão, que não está vigente no momento. Considerando que, a tirolesa integra a área 
esportiva que faz parte da concessão, pode a mesma ser incluída de imediato na 
concessão?  
Resposta 
A Tirolesa não é objeto da concessão. A inclusão de novas áreas deverá observar o 
disposto na cláusula 5.11 do Contrato. 
 
Se não, quais os óbices à esta inclusão? 
Resposta 
A inclusão de novas áreas deverá observar o disposto na cláusula 5.11 do Contrato. 
 
 
11) O edital prevê que serão rescindidos os contratos vigentes do Poder Concedente: 
 
2.5. É condição para a emissão da ORDEM DE INÍCIO DA FASE 2 e assinatura do TERMO 
DE ENTREGA DO BEM PÚBLICO, a rescisão, pelo PODER CONCEDENTE, 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, incluindo a desocupação 
das áreas do Edifício de Apoio pelos setores administrativos da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica – FPMZB, cabendo, contudo, ao PODER CONCEDENTE o 
direito de celebrar novos termos, resguardados os direitos da CONCESSIONÁRIA.  
 
a) Os novos termos que o Poder Concedente pode celebrar serão apenas no tocante as 
áreas não concedidas? 
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Resposta 
É garantida à Concessionária a exclusividade da exploração das áreas que são objeto do 
Edital. 
 
b) A Concessionária será comunicada dos novos termos celebrados pelo Poder 
Concedente? 
Resposta 
Poderá ser comunicada, a depender da natureza do termo. 
 
c) Há previsão de alguma dificuldade ou possibilidade de atraso para a rescisão, pelo 
PODER CONCEDENTE, de todos os contratos de permissão, uso, exploração e outras 
relações jurídicas na AREA DA CONCESSÂO, de forma imediata ao encerramento da 
FASE 1? 
Resposta 
Não. 
 
 
12) Com relação à restrição de acréscimo de área construída, no item 2. Edifício de Apoio 
do Anexo III, consta a seguinte restrição: 
 
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. 
 
Com relação ao item 3. PARQUE ESPORTIVO do Anexo III, também consta a restrição: 
 
3.3.11. É vedado o acréscimo de área construída, isto é, construção de bloco anexo, ou 
similar. 
 
Com relação ao item 4. CIRANDA DE BRINQUEDOS, também consta a restrição: 
 
4.3.10. É vedado o acréscimo de área construída, isto é, construção de bloco anexo, ou 
similar 
 
Com relação ao item 6. PRAÇA DAS ÁGUAS E TEATRO DE ARENA, não consta tal 
restrição. 
 
a) Isto posto, pode-se entender que nestes espaços pode haver acréscimo de área 
construída, com construção de novas estruturas, em locais que não conflitem com 
tombamentos, como por exemplo, na entrada do parque e nos locais onde atualmente 
existem os quiosques/lanchonetes? 
Resposta 
Poderão ser propostas pela Concessionária intervenções opcionais/investimentos 
facultativos nas áreas públicas concedidas para melhor atendimento dos usuários, 
observadas as vedações previstas no Edital. 
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b) Os atuais quiosques não atendem às regulamentações relativas a manipulação de 
alimentos, o que pode ensejar a expansão dos mesmos para promover a adequação às 
legislações inerentes. Tais intervenções serão permitidas? 
Resposta 
Poderão ser propostas pela Concessionária intervenções opcionais/investimentos 
facultativos nas áreas públicas concedidas para melhor atendimento dos usuários, 
observadas as vedações previstas no Edital. 
 
c) Deve-se reformar e ampliar os referidos quiosques/lanchonetes ou pode-se substituí-los 
por outros mais adequados e amigáveis com a paisagem e o conjunto paisagístico? 
Resposta 
Os quiosques podem ser demolidos e substituídos por outros quiosques, conforme disposto 
no Plano de Negócios Referencial. Poderão ser propostas pela Concessionária 
intervenções opcionais/investimentos facultativos nas áreas públicas concedidas para 
melhor atendimento dos usuários, observadas as vedações previstas no Edital. 
 
d) Pode haver a reconfiguração de localização dos quiosques/lanchonetes? 
Resposta 
Poderão ser propostas pela Concessionária intervenções opcionais/investimentos 
facultativos nas áreas públicas concedidas para melhor atendimento dos usuários, 
observadas as vedações previstas no Edital. 
 
e) Pode haver reconfiguração das dimensões dos quiosques/lanchonetes? 
Resposta 
Poderão ser propostas pela Concessionária intervenções opcionais/investimentos 
facultativos nas áreas públicas concedidas para melhor atendimento dos usuários, 
observadas as vedações previstas no Edital. 
 
 
13) Com relação ao item 3. PARQUE ESPORTIVO, do Anexo III, existe uma estrutura 
construída ao lado do Parque Esportivo, próximo às ruínas de uma estrutura da Ferrobel, 
pintada de amarelo. 
 
Em relação a esta estrutura, perguntamos: 
 
a) Tal estrutura será transferida à concessionária?  
Resposta 
Apesar de não ter sido possível identificar de maneira clara a estrutura mencionada, 
estamos considerando que se trata da área atualmente utilizada pela escola integrada. 
Nesse sentido, informamos que tal estrutura não será transferida para a concessionária. 
 
 
b) A concessionária pode dar o uso que desejar a esta estrutura? 
Resposta 
Não, em face da resposta da alínea “a”. 
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c) A estrutura precisa ser mantida ou pode ser removida? 
Resposta 
A estrutura será mantida. 
 
d) Em caso de remoção, com uma reconstrução em mesma área, será considerado 
acréscimo de área construída? 
Resposta 
Não será removida, conforme exposto acima. 
 
 
14) Com relação ao item 3. PARQUE ESPORTIVO, do Anexo III, existe um quiosque de 
vibra de vidro situado entre as quadras e o Half pipe.  
Em relação a esta estrutura, perguntamos: 
 
a) Tal estrutura será transferida à concessionária?  
Resposta 
Não. 
 
b) A estrutura precisa ser mantida ou pode ser removida? 
Resposta 
A estrutura será removida em face da retirada dos permissionários presentes no Parque 
atualmente. 
 
c) Em caso de remoção, com uma reconstrução em mesma área, será considerado 
acréscimo de área construída? 
Resposta 
Sim, considerando que atualmente se trata de uma estrutura provisória. Portanto, não é 
considerada área construída. 
 
  
 
 

Original Assinado 
Comissão Permanente de Licitação 

 


