
        
 

 
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

Avenida José De Patrocínio Pontes, 580, Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte, CEP 30.210-090 

Respostas ao pedido de esclarecimento, realizado pela 11E LICITAÇÕES, 

referente ao Edital do Processo nº 01-018.703/21-46, aberto para concessão de 

uso onerosa de áreas públicas localizadas no interior do Parque Municipal das 

Mangabeiras. 

 

I. ELEMENTOS TÉCNICOS DA CONCESSÃO 

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? 

Resposta: Utilizou-se como critério para a inclusão da Ciranda de Brinquedos no 

escopo da concessão a necessidade de investimentos em estruturas de apoio ao 

espaço, mais especificamente a reforma das instalações sanitárias e a construção 

de fraldários. Além disso, os brinquedos também demandam manutenção 

constante, o que também motivou a Administração Municipal a optar pela 

terceirização da gestão desta área. Em termos de receitas, o Plano de Negócios 

Referencial não prevê nenhuma receita advinda da Ciranda de Brinquedos. 

Entretanto, a concessionária poderá propor outros investimentos e formas de 

obtenção de receita, desde que respeitadas as cláusulas editalícias, contratuais e 

legislação pertinente. 

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

áreas concedidas, para fins potencialização do conjunto das áreas exploradas? 

Resposta: A conveniência da inclusão da Praça das Águas e do teatro de arena 

será analisada pela Administração Municipal. 

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? 

Resposta: A tirolesa não compõe o escopo da presente concessão. Atualmente, 
encontra-se em discussão as condições para rescisão do contrato que teve como 
objeto a construção e a exploração comercial da tirolesa. Uma vez solucionada a 
questão, a Administração Municipal retomará a posse do equipamento e, a 
posteriori, o mesmo poderá ser incorporado ao escopo da concessão. Para tanto, o 
Contrato será adequado, permitindo a inclusão de novas áreas ao escopo da 
concessão.  
 
II. ACESSO DE VEÍCULOS AO PARQUE ESPORTIVO 

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? 

Resposta: Sim, desde que justificadamente e com aprovação prévia do Poder 

Concedente. 

 

III. DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL DO ESPAÇO E DA IMAGEM DAS ÀREAS CONCEDIDAS. 
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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)? 

Resposta: Sim, está correto o entendimento. Importa destacar que todas as 

intervenções propostas pela concessionária deverão constar do Programa de 

Intervenções a ser elaborado e apresentado ao Poder Concedente nos termos da 

cláusula 16 da minuta de contrato e cláusula 2 do Caderno de Encargos. 

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? 

Resposta: Sim, está correto o entendimento quanto à área da concessão. Cumpre 

salientar que a instalação de engenhos de publicidade é permitida, desde que 

atenda ao Código de Posturas do município (Lei 8.616/2003) e as diretrizes dos 

órgãos de patrimônio histórico, paisagístico e cultural, uma vez que a Serra do 

Curral e a Praça das Águas são tombadas.  

IV. FLEXIBILIZAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO 

DE APOIO 

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? 

Resposta: Sim, é possível que o horário de funcionamento seja flexibilizado, 

mediante análise e anuência do Poder Concedente. 

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? 

Resposta: Sim, é possível que o horário de funcionamento seja flexibilizado, 

mediante análise e anuência do Poder Concedente. 

V. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A VIABILIZAÇÃO DE RECEITAS 

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? 

Resposta: Sim, desde que atendam as regras editalícias, a legislação urbanística, 
as diretrizes dos órgãos de patrimônio histórico, paisagístico e cultural, uma vez 
que a Serra do Curral e a Praça das Águas são tombadas. 

 

VI. DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DE ATIVIDADES COMERCIAIS NAS 

ÁREAS OBJETO DA CONCESSÃO 
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a. Será assegurada à Concessionária a exclusividade para o exercício de 

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

autorização? 

Resposta: Sim, será assegurada à Concessionária a exclusividade do exercício de 
atividades comerciais nas áreas objeto da concessão, seja por meio da exploração 
direta ou indireta. Em relação a eventos, deverão ser resguardadas as datas 
previstas para realização de atividades pela Administração Municipal, nos termos, 
por exemplo, da cláusula 10.1.15 da minuta de contrato ("reservar, em caráter de 
total isenção de cobrança, pelo menos dois dias da semana, no período 
compreendido entre 08 às 11:30hs e das 13:30 às 16:30hs, para atendimento a 
visitas de escolas públicas previamente agendadas bem como para as escolas 
inseridas no programa escola integrada da Prefeitura de Belo Horizonte").  
 

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? 

Resposta: As permissões de uso possuem caráter precário e, caso existam, 

deverão ser extintas quando das assunção da posse da áreas concedidas pela 

Concessionária (cláusula 11.1.5 do Contrato). 

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)? 

Resposta: Sim. 

VII. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL DO “EMPATE FICTO” PARA 

LICITANTES QUE INTEGRAM CONSÓRCIOS 

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? 

Resposta: Para Consórcio formado exclusivamente por ME e EPP, tem-se duas 

possibilidades:  

(i) Quando o faturamento conjunto das consorciadas ultrapassar o limite 

previsto no inciso II, art. 3o da LC no 123/2006 (R$ 4.800.000,00), não terá 

direito aos benefícios da referida Lei Complementar;  

(ii) Quando o faturamento conjunto não ultrapassar o limite previsto no inciso II, 

art. 3o da LC no 123/2006 (R$ 4.800.000,00), terá direito aos benefícios da 

referida Lei Complementar.  

b. E na hipótese de o consórcio ser constituído parcialmente por uma ou mais 

micro e/ou empresas de pequeno porte? 

Resposta: Consórcio constituído parcialmente por uma ou mais micro e/ou 
empresas de pequeno porte não terá direito aos benefícios da referida Lei 
Complementar.  
Ambos posicionamentos estão em conformidade com o entendimento do TCU, 
exarado no Informativo de Licitações e Contratos no 133/2012, no sentido de que “é 
indevida, em avaliação inicial, a concessão do benefício estipulado no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006 a consórcio de empresas cuja soma dos faturamentos 



        
 

 
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

Avenida José De Patrocínio Pontes, 580, Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte, CEP 30.210-090 

anuais extrapole o limite previsto no art. 3º, inciso II, dessa lei”; bem como, com a 
hermenêutica da LC no 123/2006. 

 

VIII. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO 

CASO DE CONSÓRCIOS 

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? 

Resposta: A Concessionária deve integralizar o capital social mínimo como 

condição para assinatura do Contrato. Em caso de Consórcio, nos termos do item 

10.17.a do Edital, deve-se apresentar, como requisito de habilitação, “a composição 

do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada CONSORCIADO 

no capital da futura SPE, observadas as condições do presente EDITAL”. Além 

disso, o item 10.13 dispõe que o Consórcio deve observar, “na composição de seu 

capital social, o estabelecido no CONTRATO e mantendo participações idênticas 

àquelas constantes do termo de compromisso de constituição de SPE apresentado 

na LICITAÇÃO”.  

Assim, é o licitante quem deve apresentar o percentual cabível à cada uma das 

empresas consorciadas para integralização do valor mínimo do capital social da 

SPE, respeitando as disposições do Edital e seus anexos.  

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? 

Resposta: O item 10.12 dispõe que haverá “responsabilidade solidária dos 

integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na 

fase de execução do Contrato decorrente da licitação”, nos termos do art. 33 da Lei 

n. 8.666/93, sem qualquer limitação, a priori. Eventual questionamento da extensão 

dessa solidariedade, garantida legalmente, deve ser analisada caso a caso. 

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

REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E ENSAIOS FOTOGRÁFICOS 

NAS ÁREAS CONCEDIDAS. 

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? 

Resposta: A licitante/ concessionária deverá observar a legislação e as normas 
aplicáveis, em especial o Código de Posturas do Município (Lei 8.616/2003). O 
Adjudicatário poderá apresentar sua proposta no Programa de Intervenções.  

 


