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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES 

PREZADO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao Edital do Processo nº 01.000000.00.00, 

aberto para concessão de uso onerosa de áreas públicas localizadas no interior do Parque 

Municipal das Mangabeiras. 

 

 

 

A 11E Consultoria e Treinamentos LTDA – ME (doc. 01), pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF nº 19.747.018/0001-80, com sede à Rua da Matriz, nº 93, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 

CEP 22.260-100, por intermédio de seu administrador, Sr. Felipe José Ansaloni Barbosa (doc. 02), 

inscrito no CPF sob o nº 050.225.996-51, RG: MG-10.313.183, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, com fulcro no item 4 do Edital do processo licitatório referido, apresentar: 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Relativos aos itens arrolados a seguir, que integram o instrumento convocatório e seus anexos, 

considerando ainda a Consulta Pública N° 001/2021 – FPMZB, publicada em 02/10/2021: 

 

I. ELEMENTOS TÉCNICOS DA CONCESSÃO 

 

1. O “ANEXO II.1 - ELEMENTOS TÉCNICOS DA CONCESSÃO” apresenta as áreas que serão 

concedidas, incluindo o Estacionamento, o Parque Esportivo, o Edifício de Apoio e a Ciranda de 

Brinquedos. 

2. Observando a dinâmica de exploração de receitas necessárias para a viabilização da 

concessão, PERGUNTA-SE: 
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a. Quais os critérios utilizados para determinar a inclusão da Ciranda de Brinquedos nas 

áreas concedidas, sob o ponto de vista da aferição de receitas decorrente de seu uso?  

b. Há possibilidade de inclusão da Praça das Águas e do Anfiteatro entre as áreas 

concedidas, para fins potencialização do conjunto das áreas exploradas? 

c. Uma das atrações de maior destaque no Parque das Mangabeiras é a tirolesa 

existente no local. A gestão do equipamento fará parte do conjunto de áreas 

concedidas? 

 

II. ACESSO DE VEÍCULOS AO PARQUE ESPORTIVO 

 

3. Outro ponto relevante no Edital diz respeito ao acesso de veículos ao Parque Esportivo.  

4. A análise do plano apresentado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte permite 

observar a importância das receitas com o aluguel das quadras para a viabilização do negócio.  

5. Nesse sentido, PERGUNTA-SE: 

a. A concessionária poderá intervir nas áreas concedidas, justificadamente e com 

aprovação prévia do Poder Concedente, para facilitar o acesso de veículos daqueles 

que pretendem utilizar o parque esportivo? 

 

III. DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO ESPAÇO E DA 

IMAGEM DAS ÀREAS CONCEDIDAS. 

 

6. A “Cláusula 12ª – Dos Direitos da Concessionária”, do Anexo II – Minuta de Contrato, prevê 

que a Concessionária, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos previstos na legislação 

aplicável e no Contrato, terá direito a: 
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 explorar o objeto da concessão com ampla liberdade empresarial e de gestão de suas 

atividades, observadas as limitações e condicionantes fixadas no contrato e na legislação 

aplicável; 

 exploração comercial do espaço e da imagem das áreas públicas concedidas do Parque das 

Mangabeiras para gravações com fins comerciais e/ou publicitários, desde que estas 

atividades não impactem no seu bom funcionamento, não contrariem diretrizes e políticas 

do Poder Concedente e dele obtenham anuência prévia, nos termos do ANEXO II.3 – 

CADERNO DE ENCARGOS. 

 

7. Diante disso, PERGUNTA-SE: 

a. Está correto o entendimento que será permitido à Concessionária executar, por sua 

conta e risco, encargos opcionais no Parque, incluída a instalação de atrativos e 

mobiliário não obrigatórios (exemplo: substituição dos quiosques atuais por 

equipamentos mais modernos)? 

b. Está correto o entendimento que será permitida a exploração o nome do Parque das 

Mangabeiras, das áreas públicas que o integram, e dos equipamentos pertencentes 

aos elementos técnicos da concessão, podendo acrescê-los de outros nomes ou 

naming rights? 

 

IV. FLEXIBILIZAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO DE APOIO 

 

8. O “ANEXO IV - Plano de Manejo dos Parques Municipais das Mangabeiras, Paredão da Serra do 

Curral e Fort Lauderdale” apresenta em seu “Capítulo 24 - PROJETO 5 – CONCESSÃO DE ESPAÇO” 

diretrizes específicas para novos concessionários que possam vir a pleitear a concessão de serviços 

no interior dos parques tratados no plano. 

9. No que diz respeito ao horário de funcionamento do parque, o Plano de Manejo estabelece que: 
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 O parque é fechado todas as segundas-feiras para manutenção, não devendo haver visitação 

pública. Os funcionários da empresa concessionária poderão ter acesso às áreas de 

concessão para organização e manutenção dos espaços nesses dias; 

 O horário de funcionamento do parque, previsto em 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. 

 

10. Diante disso, PERGUNTA-SE: 

a. Considerando que o horário de funcionamento do Parque Municipal das 

Mangabeiras é previsto em regulamento específico, e que este período é fator 

relevante para o cálculo das receitas da concessão, é possível que ele seja estendido, 

mediante alteração do regulamento? 

b. Eventualmente, o funcionamento de determinada área do Parque poderá 

ultrapassar as 22h, considerando a realização de eventos; ou flexibilizá-lo em dias 

semanais em que os serviços de bares e restaurantes geram mais receitas? 

 

V. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A VIABILIZAÇÃO DE RECEITAS 

 

11. Quanto à requalificação da infraestrutura existente, PERGUNTA-SE: 

a. Poderão ser sugeridas ao Poder Concedente, no momento da apresentação do 

Programa de Intervenções, a realização de obras para a viabilização de receitas, 

desde que respeitados os aspectos paisagísticos do Parque e demais limites impostos 

no Edital? 
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VI. DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DE ATIVIDADES COMERCIAIS NAS ÁREAS OBJETO DA 

CONCESSÃO 

 

12. Considerando o exercício de atividades comerciais nas áreas concedidas, seja por meio de, 

por exemplo, da utilização dos quiosques localizados no parque ou através de ambulantes que ali 

circulam, PERGUNTA-SE: 

a. Será assegurada à Concessionária a exclusividade para o exercício de atividades 

comerciais, ou condicionar a prática destas por terceiros à sua prévia autorização? 

b. Na eventualidade de existirem licenças administrativas para uso dos quiosques ou 

para a prática de atividades comerciais no local, ainda em plena vigência, estas serão 

extintas após a assinatura do contrato de concessão? 

c. Acaso assegurada a exclusividade para o exercício de atividades comerciais à 

Concessionária, será permitido a ela sublocar os espaços destinados a tal finalidade 

(espaços para alimentação, por exemplo)? 

 

VII. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL DO “EMPATE FICTO” PARA LICITANTES QUE INTEGRAM 

CONSÓRCIOS 

 

13. O item 13.12 do Edital prevê a aplicação do benefício legal do “empate ficto” para as 

licitantes que recebam o tratamento favorecido derivado da Lei Complementar n.º 123/2006, 

enquadradas como micro ou empresas de pequeno porte, e cujas propostas fores de até 10% 

superiores à de menor valor (no caso, maior oferta). A partir disso, PERGUNTA-SE: 

a. No caso licitante que participem do certame na forma de consórcio, constituído 

exclusivamente por micro e/ou empresas de pequeno porte, será aplicado a ele o 

benefício legal do empate ficto? 
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b. E na hipótese de o consórcio ser constituído parcialmente por uma ou mais micro 

e/ou empresas de pequeno porte? 

 

VIII. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO CASO DE CONSÓRCIOS 

 

14. Considerando que o item 15.3.3 do Edital exige que para a assinatura do contrato o 

adjudicatário deverá comprovar ter constituído a SPE e integralizado o valor mínimo de capital social 

de R$ 441.514,61 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e um 

centavos), PERGUNTA-SE: 

a. Caso o adjudicatário do objeto seja um consórcio, como deverá ser atribuído o 

percentual cabível à cada uma das empresas consorciadas para integralização do 

valor mínimo do capital social da SPE? 

b. A responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio, prevista non item 10.12, 

poderá ser considerada proporcionalmente em razão de sua participação no capital 

social da SPE? 

 

IX. EXPLORAÇÃO DE MÍDIA NO EXTERIOR DO PARQUE, E DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

SOCIAIS E ENSAIOS FOTOGRÁFICOS NAS ÁREAS CONCEDIDAS. 

 

15. Considerando a imprescindível necessidade de esclarecimentos e diretrizes sobre a exploração 

de mídia no Exterior do Parque Municipal das Mangabeiras, bem como para o caso da realização de 

eventos sociais e ensaios fotográficos, PERGUNTA-SE: 

 

a. A normatização sobre a realização das atividades será feita por meio do Poder 

Concedente junto aos anexos do Edital ou o adjudicatário poderá apresenta-la junto 

com seu Programa de Intervenções? 
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Sem mais para o momento, registram-se votos de elevada estima e consideração. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro - RJ, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Felipe José Ansaloni Barbosa 

CPF: 050.225.996-51 
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