
Respostas a questionamentos / Esclarecimentos 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

Objeto: Concessão onerosa de uso do imóvel composto de dois (02) pavimentos de estacionamento 
para veículos do imóvel de propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais - IPSEMG, localizado à Avenida Amazonas, n.º 510, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo - Centro, 
Belo Horizonte/MG, para a prestação dos serviços de implantação, administração, manutenção inclusive 
predial, operação e gerenciamento das áreas acima citadas. 

 
QUESTIONAMENTO 01 

Consta no Edital um valor mínimo exigido, gostaria de saber com que base esse valor foi 
determinado? Se possuir uma planilha seria possível consultar a mesma? O Gostaria também de 
saber se quando este foi determinado se levou em consideração a alteração do trânsito na av. 
Afonso pena com Amazonas (proibição de conversão da Av. Afonso pena para a Av. Amazonas) 
onde se localiza a entrada do Estacionamento? 

RESPOSTA: 

“O valor mínimo foi determinado com base em estudo econômico elaborado pelo 
IPSEMG, disponível às folhas 03 a 07 do processo” (Disponibilizado no link: “Estudo 
Econômico para Concessão de Uso do Estacionamento”). “Destaca-se, ainda, que o 
estudo foi elaborado posteriormente à questionada alteração do trânsito, sendo 
observado o atual cenário do imóvel, objeto da presente licitação.” 

QUESTIONAMENTO 02 

Gostaria de receber uma planilha destacando os valores atualizados que são pagos hoje 
referente a este item 9.2.2.4. E outras despesas mensais inerentes a área objeto da concessão 
onerosa 02/2017/2018. 

RESPOSTA: 

“Esclarecemos que o imóvel objeto da concessão onerosa de uso, atualmente, não está 
sendo utilizado como estacionamento. O valor médio mensal pago em 2017 com 
despesas de energia elétrica foi de R$300,00. O valor do IPTU do exercício de 2018 é de 
R$45,05. No entanto, outras despesas poderão surgir a partir da data de utilização do 
imóvel para o uso de estacionamento.” 

QUESTIONAMENTO 03 

Gostaria de salientar que o item 10 do presente edital (02/2017/2018 concessão onerosa ) no 
que se refere ao SEGURO deveria ser revista tal exigência visto que as coberturas exigidas são 
celebradas por períodos anuais mediante consulta não consegui nenhuma empresa que 
celebrem contrato pelo período de 30 meses essa  apolice deverá ser apresentada anualmente. 

RESPOSTA: 

“Apesar da vigência do contrato ser de 30 meses, a apólice de seguro será feita para um 
período de 12 meses e renovada pelo mesmo período até o final do prazo de vigência do 
contrato.” 

 


