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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº.    26 / 2014 

 

Tipo: MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO 

 

Processo nº. : 2101003000026 / 2014 

 

ATA DE RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 

 

Respostas a pedidos de esclarecimento 

 

Quando cabível, perguntas com o mesmo teor foram agrupadas para facilitar sua 

resposta. 

 

Item  Esclarecimento Solicitado Resposta 

III.5.11 do 

Edital de 

Licitação 

Qual é o valor correto a ser levado em 

consideração em relação ao VALOR 

ESTIMADO DO CONTRATO, o valor 

máximo previsto de contraprestação por 

parte do governo, que é de 

R$364.700.740,00 ou o valor que o licitante 

oferecer como contraprestação? 

O valor máximo previsto de contraprestação 

por parte do governo é previsto no item III.5.11 

do Edital de Licitação, o qual prevê: 

III.5.11 A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

não poderá exceder a R$ 14.588.030,00 

(quatorze milhões quinhentos e oitenta e oito 

mil e trinta reais). 

Sendo assim, o valor apresentado pelo 

LICITANTE como CONTRAPRESTAÇÃO 

PÚBLICA deverá ser inferior ao valor teto 

mencionado no Edital para que a proposta não 

seja desclassificada conforme, item IV.3.5, V do 

Edital, em atendimento ao disposto no art. 40, 

X, Lei 8666/93. 

III.6.2 do 

Edital de 

Licitação 

Qual é o valor mínimo exigido de 

patrimônio líquido da empresa, 3% de 

R$364.700.740,00 ou 3% do valor que for 

ofertado? 

De acordo com o item III.6.2 do Edital de 

Licitação, que descreve a documentação relativa 

à qualificação econômico-financeira: 

E. Comprovação, por meio das demonstrações 

financeiras mencionadas nos itens C e D acima, 

de Patrimônio Líquido de, no mínimo, 3% (três 

por cento) do VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO para LICITANTE individual e 

para LICITANTES reunidas em CONSÓRCIO o 

valor anterior acrescido em 30% (trinta por 
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cento), nos termos do artigo 33, III, da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

considerando-se a soma dos patrimônios 

líquidos das empresas que o compõem, na 

proporção de suas respectivas participações; 

Sendo o VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO exposto no item II.8 do Edital: 

I.8.1 O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é 

de R$ 364.700.740,00 (trezentos e sessenta e 

quatro milhões setecentos mil setecentos e 

quarenta reais). 

III.6.4.1 do 

Edital de 

Licitação 

Na página 60 do edital prevê uma relação 

de itens para qualificação técnica. No item 

III.6.4.1., quando se escreve, no final do 

parágrafo, ALTERNATIVAMENTE, quer 

dizer que dentre as qualificações 

apresentadas abaixo a LICITANTE ou o 

CONSÓRCIO precisam ser qualificados em 

APENAS 1 dos itens listados pela relação 

A ou B? 

De acordo com o item III.6.4.1: 

III.6.4.1. A LICITANTE individual, e, no caso 

de CONSÓRCIO, no mínimo 1 (uma) das 

CONSORCIADAS, deverão apresentar, para 

comprovação de qualificação técnica, 

alternativamente: 

A. 2 (dois) atestados emitido por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, 

comprovem a elaboração de trabalhos 

relacionados ao menos de um dos itens abaixo: 

(1) gestão e conservação ambiental, (2) 

monitoramento ambiental (biológico, físico e 

antrópico), (3) educação ambiental.  

B. Comprovação de aptidão para o desempenho 

da atividade pertinente e compatível com objeto 

desta licitação, que deverá ser feita por meio da 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa jurídica pública ou privada, 

demonstrando que a licitante ou empresa(s) 

integrante(s) do consórcio possui sócio ou em 

seu quadro permanente, ou mesmo prestador de 

serviço, na data prevista para a entrega dos 

documentos de habilitação e propostas, 

profissional(is) de nível superior, e com 

experiência mínima de 6 meses em cada uma 

das áreas, sendo detentores de ao menos três 

dos atestados que lhe atribuam a 
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responsabilidade técnica referente a (...). 

Sendo assim, a LICITANTE individual ou o 

CORSÓRCIO deverá comprovar a qualificação 

técnica mediante a entrega dos documentos 

exigidos na Letra A ou na Letra B, do item 

III.6.4.1 do Edital de licitação, conforme 

exigido em cada uma das opções.  

IV.3 do 

Anexo V 
Onde encontramos o prazo previsto para 

realização de cada investimento? 

No item IV.3 do Anexo V – Caderno de 

Encargos da Concessionária encontram-se todos 

os investimentos obrigatórios a serem realizados 

pela concessionária, assim como o prazo para a 

realização de cada um deles.  

Com relação às obrigações sem previsão 

específica de prazo para investimentos, 

considera-se a previsão do Cronograma de 

Operação das UCs, disposto na cláusula I.5.1.3 

do ANEXO V ao EDITAL: 

I.5.1.3 A transição operacional dos serviços 

deverá seguir o seguinte cronograma: 

Dia 0 - Assinatura do Contrato  

Do 1º ao 15º dia - Prazo para proposição do 

Plano de Trabalho  

Do 16º ao 91º dia Etapa de Transição  

A partir do 92º dia Em operação 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

Todos os equipamentos, tais como 

computadores, câmeras, móveis, 

ferramentas, bebedouro, iluminação, etc, 

serão retirados das unidades de conservação 

ou o concessionário poderá utilizá-los? 

A relação de bens que integram a concessão está 

disposta no Anexo III do Edital.   

II.1 do 

Anexo IV – 

Remuneraçã

o da 

Concessioná

ria 

Qual é o % de repasse para o governo sobre 

as receitas acessórias do negócio? Os 

valores referente as visitações são 

consideradas receitas acessórias? 

No item II. Da parcela Pecuniária Mensal do 

ANEXO VI – REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA é expresso na fórmula de 

cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA MENSAL a ser recebida pela 

CONCESSIONÁRIA. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 26 / 2014 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 4 DE 10 

 

Por se tratar de uma PPP, existe a 

possibilidade do governo conceder alguma 

condição especial no que se trata de tributos 

e impostos incidentes sobre a atividade da 

concessionária? 

O item IV.2.2 do ANEXO VI – 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

refere-se aos valores de tributos no MODO DE 

OPERAÇÃO DOS PAGAMENTOS: 

IV.2.2 A CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA constitui o pagamento devido à 

CONCESSIONÁRIA pelo PODER 

CONCEDENTE em virtude da execução do 

CONTRATO, estando incluídos, nos valores 

correspondentes, todos os custos diretos e 

indiretos e demais despesas operacionais, 

inclusive investimento, depreciação, 

manutenção e operação dos serviços objeto do 

CONTRATO; salários e encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários; impostos e 

taxas; ferramentas, utensílios e equipamentos; 

administração e lucro; e outros custos que, 

direta ou indiretamente, se relacionem com o 

fiel cumprimento do CONTRATO. 

No mesmo sentido, no Item 7.1 do ANEXO XI - 

Plano de Negócios Referencial, demonstram-se 

as premissas tributárias utilizadas.  

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

Quais são os investimentos obrigatórios e 

quais são facultativos? 

 

Cabe à CONCESSIONÁRIA determinar quais 

serão os investimentos facultativos/acessórios 

que serão submetidos à aprovação, conforme 

previsto no item IV.4 do ANEXO V – Caderno 

de Encargos da Concessionária. 

Por sua vez, os investimentos obrigatórios são 

aqueles decorrentes das previsões obrigacionais 

dispostas ao longo do Edital e Anexos, 

principalmente no Anexo V – Caderno de 

Encargos da Concessionária. 

 

O preço cobrado atualmente pela visitação 

às grutas não é padronizado para todas as 

unidades. Além da padronização, o 

CONCESSIONÁRIO tem poder para 

alterá-lo? 

Dentre as obrigações da CONCESSIONÁRIA 

disciplinadas no ANEXO V – Caderno de 

Encargos da Concessionária, o item VI.2.4.1.2 

dispõe: 

VI.2.4.1.2 O manual deverá conter ao menos os 
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seguintes tópicos:  

(...) 

iii. Sistema de cobrança de ingressos e seus 

valores a serem praticados; 

iv. Normas gerais de visitação à luz da Portaria 

Nº 173 de 19 de Novembro de 2013 publicado 

no Diário Executivo – “Minas Gerais” em 

20/11/2013, ou outra que vier a substituir, que 

estabelece normas e procedimentos para o 

acesso e permanência nas dependências das 

Unidades de Conservação Estaduais abertas a 

visitação pública, observando o previsto da 

isenção e descontos na cobrança de ingressos 

nas UCs Estaduais, bem como os dias e 

horários de funcionamento; 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

O CONCESSIONÁRIO poderá instalar 

placas publicitárias nas dependências das 

UC´s com o intuito de comercializar o 

espaço publicitário? 

Cabe à CONCESSIONÁRIA determinar quais 

serão os investimentos facultativos/acessórios 

que serão submetidos à aprovação, conforme 

previsto no item IV.4 e seguintes do ANEXO V 

– Caderno de Encargos da Concessionária. 

IV.4.4 Uma vez estabelecido um entendimento 

preliminar entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA, a respeito da implantação 

dos novos negócios ou novas estruturas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá submeter os 

seguintes documentos para aprovação: 

(...) 

IV.4.4.2 Plano Financeiro: deverá explicitar a 

estratégia de geração de receitas acessórias 

apontando de maneira sucinta: 

(...) 

Anexo XI – 

Plano de 

Negócios de 

Referência 

Considerando o valor previsto de 

investimentos de R$38.000.000,00, 

pergunta-se: Como se chegou nesse valor? 

Quais são os investimentos que totalizam 

tal quantia, uma vez que o quadro presente 

na página 21 do anexo XI apresenta outro 

O Anexo XI - Plano de Negócios de Referência 

é documento unicamente referencial para que os 

licitantes elaborem as suas propostas 

comerciais, conforme o item III.5.10 e seguintes 
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valor? do EDITAL: 

III.5.10 Para fins da elaboração da PROPOSTA 

COMERCIAL, a LICITANTE poderá levar em 

consideração as informações constantes do 

Anexo XI - Plano de Negócios Referencial;, 

bem como de projeções fundadas em estudos 

de viabilidade que ela própria realizar. 

III.5.10.1 As informações constantes do 

PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

não são vinculantes, e seu uso, pela 

CONCESSIONÁRIA, não a exime de realizar 

as projeções e estudos que julgar necessários, 

por sua conta e risco, inexistindo direito a 

eventual reequilíbrio econômico-financeiro a 

não constatação de sua exatidão, quando da 

execução do CONTRATO. 

Por sua vez, deve-se considerar as premissas de 

reinvestimentos quinquenais expressos no 

Anexo XI - Plano de Negócios de Referência 

para se chegar no valor total de investimentos. 

Ressalta-se que, conforme o item 1 do Anexo 

XI - Plano de Negócios de Referência: 

As informações constantes neste documento são 

referenciais, e não criam obrigações ou direitos 

para a CONCESSIONÁRIA ou para o PODER 

CONCEDENTE.  

Os proponentes deverão se embasar em estudos 

próprios para elaboração de sua proposta 

comercial, conforme as regras previstas no 

EDITAL e em seus ANEXOS, bem como em 

estudos disponibilizados pelo PODER 

CONCEDENTE. 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

É permitido associar marcas de empresas ao 

nome dos parques em caráter de promoção, 

patrocínio ou apoio? 

Cabe à CONCESSIONÁRIA determinar quais 

serão os investimentos facultativos/acessórios 

que serão submetidos à aprovação, conforme 

previsto no item IV.4 e seguintes do ANEXO V 

– Caderno de Encargos da Concessionária. 
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IV.4.4 Uma vez estabelecido um entendimento 

preliminar entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA, a respeito da implantação 

dos novos negócios ou novas estruturas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá submeter os 

seguintes documentos para aprovação: 

(...) 

IV.4.4.2 Plano Financeiro: deverá explicitar a 

estratégia de geração de receitas acessórias 

apontando de maneira sucinta: 

(...) 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

As licenças ambientais necessárias já 

existem ou ficarão a cargo do 

CONCESSIONÁRIO? 

Está disposto nos itens V.1.7 e VI.1.1 e 

seguintes do ANEXO I – Minuta ao Contrato; 

V.1.7 A CONCESSIONÁRIA é responsável 

pela obtenção, junto aos órgãos e entidades 

públicas municipais, estaduais e federais 

competentes, de todas as licenças e 

autorizações necessárias ao adequado 

desenvolvimento de suas atividades, devendo 

arcar com todas as despesas relacionadas à 

implementação das providências determinadas 

pelos referidos órgãos e entidades; 

(...) 

VI.1.1 Com exceção das hipóteses listadas na 

Cláusula VI.1.2 deste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente 

responsável por todos os riscos relacionados à 

CONCESSÃO, inclusive – mas sem limitação – 

pelos seguintes riscos:  

VI.1.1.1 obtenção das licenças, permissões e 

autorizações relativas à execução do objeto da 

CONCESSÃO, junto às autoridades federais, 

estaduais e municipais, em suas respectivas 

esferas de competência; 

Por sua vez, está disposto nos itens IV.3.5.1 e 

V.2.4.3 do ANEXO V Caderno de Encargos da 
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Concessionaria: 

IV.3.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá ser 

responsável pelo desenvolvimento de projeto 

executivo, estudo de impacto ambiental e 

submissão para aprovação do PODER 

CONCEDENTE. Em seguida deverá obter as 

licenças ambientais necessárias e realizar, em 

até 24 meses da assinatura do contrato, a 

construção, aquisição e instalação de 

equipamentos, sinalização bilíngue, aquisição e 

instalação de mobílias, além da operação e 

manutenção de um centro de visitantes em área 

definida no Plano de Manejo do Parque 

Estadual do Sumidouro, com no mínimo as 

seguintes características: 

(...) 

V.2.4.3 Após anuência do PODER 

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será 

integralmente responsável pela obtenção das 

respectivas licenças ambientais e cumprimento 

das exigências legais e execução das obras de 

reforma ou construção, devendo atentar para 

as normas técnicas e padrões construtivos 

sustentáveis, preparação e gestão dos canteiros 

de obras com mínimo impacto e a remoção de 

entulhos. 

Logo, a obtenção das licenças ambientais estão 

a cargo da CONCESSIONÁRIA. 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

O transporte previsto entre os locais 

MÁQUINE-CORDISBURGO e 

LAPINHA-SUMIDOURO poderá ser 

cobrado dos usuários? 

Está previsto no ANEXO V - Caderno de 

Encargos da Concessionaria: 

IV.3.7.1 A CONCESSIONÁRIA deverá 

disponibilizar serviço de transporte dos turistas 

operando impreterivelmente todos os dias da 

semana, realizando os seguintes serviços 

apontados na tabela abaixo: 

A previsão está inserida nas obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, não sendo permitida a 
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cobrança do transporte aos usuários. 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessioná

ria 

Já existe alguma área ou projeto 

determinado para a expansão do 

estacionamento da Gruta Maquiné? E para a 

o embarque/desembarque dos visitantes em 

Cordisburgo? 

Não existem projetos específicos para a 

expansão do estacionamento do Monumento 

Natural Estadual de Peter Lund (MNEPL) e 

para o embarque/desembarque dos visitantes em 

Cordisburgo.  

 

O item IV.4 do Edital de Licitação, que define 

os critérios de implantação de novas estrutura e 

novos negócios, define: 

 

IV.4.1 Para inovação e complementação do 

produto integrado Rota das Grutas Peter Lund 

no sentido de torná-lo um complexo ambiental e 

turístico temático, novas estruturas poderão ser 

propostas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE. 

 

(...)  

 

IV.4.4 Uma vez estabelecido um entendimento 

preliminar entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA, a respeito da implantação 

dos novos negócios ou novas estruturas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá submeter os 

seguintes documentos para aprovação: 

 

IV.4.4.3 Plano Operacional: em se tratando de 

propostas que envolvam a realização de 

intervenções ou obras nas unidades de 

conservação, a CONCESSIONÁRIA deverá 

ainda apresentar os projetos executivos dentro 

de parâmetros desejáveis e restritivos por 

projeto. Dependendo de cada caso, conforme 

solicitação do PODER CONCEDENTE, deverá 

ser entregue (...). 

 

Além disso, ressalta-se que é previsto no Anexo 

V – Caderno de Encargos da Concessionária o 

Serviço de Transporte Interno no Monumento 

Natural Estadual Peter Lund, conforme item 
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IV.3.7.1: 

 

IV.3.7.1 A CONCESSIONÁRIA deverá 

disponibilizar serviço de transporte dos turistas 

operando impreterivelmente todos os dias da 

semana, realizando os seguintes serviços 

apontados na tabela abaixo: 

 

        Tabela 1 - Transporte de Turistas 

LINHA Horário de 

Funcionamento 

Trajeto 

Cordisburgo – 

Gruta Maquiné 

das 09h00 as 

17h30  

Trajeto Maquiné – 

Cordisburgo  

das 09h30 as 

18h00  

Trajeto Quinta do 

Sumidouro - 

Lapinha 

das 09h00 as 

18h00 

Trajeto Lapinha – 

Quinta do 

Sumidouro  

das 09h30 as 

18h00 
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