
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 10 

A empresa Cotebras Eireli Me foi retirada do estacionamento judicialmente qual era a alegação 
dela para não ter efetuado o pagamento mensal? 

RESPOSTA: 

“Informamos que a empresa “COTEBRAS EIRELI ME” venceu a licitação em julho de 2014 
com o valor de R$ 289.000,00. A referida empresa não cumpriu as obrigações previstas 
no edital e, portanto, houve a rescisão do contrato. A alegação da empresa para não 
efetuar o pagamento mensal não é relevante para o presente procedimento licitatório.” 

QUESTIONAMENTO 11 

Qual foi a data da realização do estudo econômico para utilização do estacionamento? 

RESPOSTA: 

“O estudo econômico foi concluído em setembro de 2017.” 

QUESTIONAMENTO 12 

Os economistas que realizaram este estudo levaram em consideração os dois pontos de ônibus 
que existem na entrada do estacionamento? 

RESPOSTA: 

“Destaca-se que o estudo foi elaborado observando todo o cenário do imóvel, objeto da 
presente licitação, bem como as condições locais.” 

 

QUESTIONAMENTO 13 

Na realização do estudo foi observada a ocupação de quais estacionamentos (pois alguns 
estacionamentos citados no mesmo se encontram demasiadamente distantes do 
estacionamento do IPSEMG)? 

RESPOSTA: 

“Os dados foram obtidos através de estudo realizado em diversos estacionamentos de 
toda a região central de Belo Horizonte, visando o levantamento da média dos valores 
das frações praticadas, diária, pernoite e mensalista, além do porte dos estacionamentos 
e os números de vagas.” 



 
 

QUESTIONAMENTO 14 

O estudo em questão é baseado na ocupação atual dos estacionamentos próximos ou é uma 
expectativa de faturamento com as ocupações citadas nele? 

RESPOSTA: 

“Conforme informado no item 04, o estudo econômico realizado obteve o levantamento 
da média dos valores praticados em diversos estacionamentos da região central de Belo 
Horizonte. O real faturamento da vencedora do procedimento licitatório dependerá da 
administração da empresa em relação a taxa de ocupação, a modalidade da ocupação 
(horista, diarista, mensalista), valores praticados, entre outros.” 


