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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 

Item IV.3.5 do 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

1. Considerando o item IV.3.5 – Centro de 
Visitantes do Sumidouro, pergunta-se: 
Há algum termo de referência, croqui ou 
projeto prévio para disponibilizar afim de 
facilitar uma mensuração inicial para 
projeção de CAPEX? 
 

Não há projeto prévio a ser disponibilizado. Os 

itens  IV.3.5.1.1 ao IV.3.5.1.14 do Anexo V – 

CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA especificam as necessidades 

desta infraestrutura, o que lhe oferece condições 

para a mensuração.  

Item IV.3.5 do 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

2. Ainda sobre o centro de visitantes acima, 
pergunta-se: Qual a justificativa e razão 
da escolha do local para construção do 
CV sendo que está em área de 
recuperação afastada do atrativo 
turístico e de acesso mais dificultado 
atualmente? 

A instalação do centro de visitantes (CV) está 
prevista no Plano de Manejo do Parque Estadual 
do Sumidouro (PESU). A sua localização atende 
demanda de estrutura próximo ao símbolo do 
PESU, a Lagoa e lapa do Sumidouro, justificando 
este local como de fundamental importância para 
descentralizar a distribuição do fluxo de visitantes 
para as trilhas e atrativos da UC. 
 
Ressaltamos ainda que área já foi alvo de 
prospecções arqueológicas preliminares, 
indicando também situação favorável para sua 
construção. 

Anexo XI – 

Plano de 

Negócios 

Referencial 

3. Com relação aos custos das unidades e 
para efeito de modelagem econômica 
pergunta-se: quais os custos mensais ou 
anuais por unidade com:  
 
a) manutenção de equipamentos de 

informática; b)veículos; 
c)combustíveis e lubrificantes; 
d)energia elétrica; e)água e esgoto; 
f)materiais de escritório; g)materiais 
de limpeza e manutenção; 
h)materiais de higiene; i)telefone e 
internet.  

 

O Plano de Negócios Referencial (ANEXO XI) 

concentra informações de referência para que os 

licitantes elaborem as suas respectivas propostas 

comerciais.  

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. 
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Item III.1.5 do 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

4. Com relação ao cercamento das 
unidades pergunta-se: Qual o perímetro 
em metros de cercamento previsto como 
encargo?  

O cercamento das Unidades em concessão 

deverá obedecer ao item III.1.5 do ANEXO V – 

CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA. Conforme descrito nesse 

item, o cercamento deverá abranger todo o 

perímetro do Monumento Natural Estadual Rei do 

Mato e do Monumento Natural Estadual Peter 

Lund, como também os limites das áreas 

concedidas do Parque Estadual do Sumidouro, 

sendo substituídas a medida que novas áreas 

venham ser incorporadas. O perímetro de cada 

Unidade de Conservação mencionada encontra-se 

em seu respectivo Plano de manejo. 

Os Planos de Manejo de cada Unidade de 

Conservação estão disponíveis no site: 

http://www.ppp.mg.gov.br/outros-

estudos/page/80?view=page 

Item IV.2.2.1 

do Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

5. Com relação as trilhas IV.2.2.1 : 
pergunta-se qual o comprimento total de 
trilhas a serem mantidas? 
 

A extensão das trilhas descritas no item IV.2.2.1 é 

mencionada no Plano de Manejo de cada Unidade 

de Conservação em concessão.  

Os Planos de Manejo de cada Unidade de 

Conservação estão disponíveis no site: 

http://www.ppp.mg.gov.br/outros-

estudos/page/80?view=page 

Item IV.3.2 do 

Anexo V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

6. Com relação ao plano espeleológico item 
IV.3.2 do caderno de encargos pergunta-
se: É correto afirmar que o 
concessionário terá que executar o plano 
de manejo espeleológico das UC´s que 
são objeto da concessão? Entende-se 
que é difícil mensurar a quantidade de 
cavernas e grutas que o plano de 
manejo contém, além de não termos 
conhecimento do plano de manejo, tem-
se a informação do número/dimensão 
das cavernas que o plano espeleológico 
irá abordar? 

 

De acordo com o item IV.3.2 do Anexo V – 

Caderno de Encargos da Concessionária, 

somente o plano de manejo espeleológico do 

Parque Estadual do Sumidouro deve ser 

elaborado.  

A elaboração do plano de manejo espeleológico 

do Parque Estadual do Sumidouro deve  obedecer 

ao “TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE 

PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE MANEJO ESPELEOLÓGICO DO 

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO” que está 

disponível no Portal PPP, 

http://www.ppp.mg.gov.br/outros-

estudos/page/80?view=page. 

As outras duas unidades de conservação 

(Monumento Natural Estadual Gruta rei do Mato e 

Monumento Natural Estadual Peter Lund) 

possuem plano espeleológico incorporado nos 

respectivos planos de manejo.  

Informamos ainda que os Planos de Manejo das 3 

http://www.ppp.mg.gov.br/outros-estudos/page/80?view=page
http://www.ppp.mg.gov.br/outros-estudos/page/80?view=page
http://www.ppp.mg.gov.br/outros-estudos/page/80?view=page
http://www.ppp.mg.gov.br/outros-estudos/page/80?view=page
http://www.ppp.mg.gov.br/outros-estudos/page/80?view=page
http://www.ppp.mg.gov.br/outros-estudos/page/80?view=page


 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 26 / 2014 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 3 DE 3 

UCs estão disponíveis no Portal PPP, 

http://www.ppp.mg.gov.br/outros-

estudos/page/80?view=page , onde se encontra 

descrição das características ambientais e 

socioeconômicas das Unidades de Conservação, 

bem como as ações prioritárias para a 

implementação nas áreas em concessão, 

apresentadas no Plano de Manejo de cada 

Unidade em concessão. 

Anexo II – 

Áreas de 

Concessão 

7. Referente a Gruta de Maquiné: qual a 
área total de locação e número de 
espaços disponíveis? E qual a receita 
atual de locação por espaço? 

 

Área Total de cada Unidade de Conservação está 

disposta nos respectivos Planos de Manejo e nas 

Leis de criação descritos no item I.2.2 do ANEXO I 

- MINUTA DE CONTRATO, também mencionada 

na tabela do item I.3 do ANEXO II – ÁREAS DE 

CONCESSÃO. 

Conforme descrito também no ANEXO II – ÁREAS 

DE CONCESSÃO, item I.4, a área total em 

concessão da Monumento Natural Estadual Gruta 

Rei do Mato e do Monumento Natural Estadual 

Peter Lund (no qual está localizada a Gruta de 

Maquiné) corresponde a área total das respectivas 

unidades de conservação, descrita na tabela do 

item I.3. 

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2014. 
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