
RESPOSTA – Documento UFMG 

Primeiramente, ressalta-se que a consulta pública é justamente o momento de 

se coletar todas as contribuições que os diversos agentes direta ou indiretamente 

interessados possam dar ao projeto, tornando-o mais atrativo e cada vez mais 

em observância ao interesse público. 

Nesse sentido, uma das contribuições trazidas diz respeito a um possível 

enfoque excessivo do projeto em entretenimento, trazendo prejuízo às atividades 

de educação, pesquisa e conservação da fauna e flora. Contudo, vale destacar 

que os diversos documentos que compõem o Edital, tal como o Caderno de 

Encargos, evidenciam a importância da pesquisa, da educação ambiental e da 

conservação. Este é um pilar prioritário do projeto e observado em todo o 

processo de modelagem e estruturação. 

Assim, a manutenção da verdadeira vocação do local, ou seja, o tripé da 

conservação, educação e pesquisa, somado à sustentabilidade socioambiental, 

deve ser a base de toda modelagem para concessão, fazendo com que a 

Instituição se mantenha viva diante do cenário que vem se concretizando para o 

fim de equipamentos tipo Zoológico que não cumpram essa função social. Por 

esse motivo, está em estudo a adoção de uma cláusula contratual que obriga a 

alocação de um percentual da receita da Concessionária para atividades de 

pesquisa, conservação e educação, garantindo que esse tripé seja fortalecido. 

Ainda no que concerne às pesquisas: todas as autorizações de pesquisas 

científicas são geridas pela própria FPMZB, pretendendo-se assim manter. Cabe 

salientar a importância dessa atividade, não só no Jardim Zoológico mas em 

todas as unidades da Fundação, sendo importante que a produção científica 

zoológica, botânica, veterinária, educacional, ecológica etc. seja 

permanentemente incentivada e com suporte previsto no Edital. Portanto a ideia 

de maior transparência, isenção e independência poderá ser melhor explicitada. 

É de suma importância realizar as adequações devidas e garantir todas as 

condições necessárias para as universidades e seus pesquisadores no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, tal como já vem ocorrendo. 

Em relação à qualificação técnica exigida, ressalta-se que é necessário que a 

Concessionária tenha em seus quadros profissionais com experiência 

comprovada no manejo de animais e plantas, como se observa no Caderno de 

Encargos, não sendo possível operar o Zoológico sem a atuação de profissionais 

comprovadamente capacitados para tanto. Ainda assim, a qualificação técnica 

ao licitante poderá ser revisada e melhorada, a fim de incluir as instituições de 

pesquisa como uma das hipóteses para os atestados de capacidade técnica. 

Já no que tange às gratuidades e demais políticas de acesso ao Zoológico, é 

importante notar que a implantação de políticas de gratuidade para a população 

de baixa renda é prevista no Edital, no intuito de possibilitar o acesso de todos 

aos equipamentos objeto desta concessão, como se observa 

exemplificativamente no item 15.8.1.3 do Caderno de Encargos. O Edital 

explicitará com ainda mais destaque todas as hipóteses de incidência da 



gratuidade e dos descontos, estudando as possibilidades de aprimoramento de 

tal aspecto no Edital. 

Por fim, a destinação da equipe atual de veterinários, biólogos, educadores e 

botânicos não é feita no âmbito do Edital, sendo tratada em outra esfera. 

De todo modo, todos os pontos trazidos pelo documento serão considerados 

para o aperfeiçoamento do projeto, firmando-se o compromisso de se buscar, 

tanto quanto possível, a melhoria do Edital e seus anexos em relação à 

priorização da educação ambiental, pesquisa e conservação, bem como aos 

demais aspectos de qualificação técnica exigida e das políticas de gratuidade e 

desconto. As contribuições coletadas na consulta pública são de grande valia 

para que o projeto esteja em consonância com o interesse público e serão 

detidamente analisadas. 

Encorajamos ainda a equipe signatária do documento a analisar os anexos 

técnicos incluídos no Edital, em especial o Anexo VIII – Protocolos e diretrizes 

para o plantel, a fim de nos fornecer sugestões técnicas para eventual 

aprimoramento do edital. 

 


