
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 26 / 2014 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 1 DE 2 

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. 

 

Esclarecimento Solicitado Resposta 

Gostaria saber de vocês o porque a empresa que 

eu trabalho e administro não temos informações 

sobre a Participação Público Privado, a nossa 

gruta que já está aqui desde de 1990, tomando 

conta do setor turístico fazendo de tudo para 

deixar o turista encantado, fazendo para deixar 

a gruta o melhor possível e neste momento 

ficamos com muito pouco conhecimento da 

PPP, o que vai acontecer com nossa empresa 

com as pessoas que dão a vida para receber o 

turista, e cada um fez sua vida aqui na Gruta do 

Maquiné, junto com suas famílias pois 

trabalham feriados, as vezes sem seu domingo 

pois trabalham. Ninguém chegou aqui vamos 

reunir com a equipe de cada gruta, as 

informações só vem picadas e quem esta a 

frente destes setores que trabalham no local 

administradores não repassam as informações 

necessárias pelo menos saber do nosso futuro.  

Gostaria da compreensão de vocês se possível 

nos reunir ou mesmo nos passar as informações 

do nosso futuro.  

 

A parceria público-privada do projeto Rota das 

Grutas Peter Lund consiste no estágio atual de 

realização de processo licitatório para a gestão, por 

meio de concessão administrativa, de áreas das 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE 

ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO 

E MONUMENTO NATURAL ESTADUAL 

PETER LUND. 

 

Foram realizados os seguintes eventos de 

conscientização e esclarecimentos sobre o Projeto de 

PPP Rota das Grutas Peter Lund durante em 2014, 

previamente à realização do processo licitatório, em 

que foram apresentados os estudos e a proposta de 

parceria público-privada para a Rota Lund: 

  

Reunião no Parque Estadual do Sumidouro 

Data: 02/09/2013 

Horário: 13h00 – 16h00 

Objetivo: Projeto PPP Rota Lund em Consulta 

Pública. Conscientização quanto aos benefícios e 

entendimento da natureza de um contrato de Parceria 

Público-Privada. 

Envolvidos: funcionários do Parque, conselheiros e 

cidadãos interessados do entorno. 

  

Reunião no Centro de Atendimento ao Visitante 

em Cordisburgo (Sobre Monumento Natural 

Estadual Peter Lund) 

Data: 10/09/2013 

Horário: 13h00 – 16h00 

Objetivo: Projeto PPP Rota Lund em Consulta 
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Pública. Conscientização quanto aos benefícios e 

entendimento da natureza de um contrato de Parceria 

Público-Privada. 

Envolvidos: funcionários do Parque, conselheiros e 

cidadãos interessados do entorno. 

  

Reunião no Seminário Regional de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sete 

Lagoas (Sobre o Monumento Natural Estadual 

Gruta Rei do Mato) 

Data: 12/09/2013 

Horário: 10h00 – 13h00 

Objetivo: Projeto PPP Rota Lund em Consulta 

Pública. Conscientização quanto aos benefícios e 

entendimento da natureza de um contrato de Parceria 

Público-Privada. 

Envolvidos: funcionários do Parque, conselheiros e 

cidadãos interessados do entorno. 

  

Workshop de Indicadores da PPP Rota das 

Grutas Peter Lund 

Data: 15/10/2013 

Horário: 10h00 – 17h00 

Objetivo: Apresentação dos indicadores de 

desempenho e qualidade do Projeto PPP Rota Lund 

em Consulta Pública. Formação de grupos de 

trabalho para debate e inclusão de sugestões de 

novos indicadores e demais aspectos do projeto. 

Envolvidos: funcionários do Parque e conselheiros e 

cidadãos interessados do entorno. 

  

 

De forma semelhante, todos os estudos realizados, 

Planos de Manejo e demais informações 

complementares, como consulta pública e audiência 

pública, estão disponíveis no sítio eletrônico: 

http://www.ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-de-ppp-

em-elaboracao/rota-lund 

 

Por fim, o edital e seus anexos para a licitação estão 

disponíveis para acesso completo pelo sítio 

eletrônico: 

http://www.compras.mg.gov.br/licitacoes-em-

destaque/659-concessao-administrativa-para-a-

gestao-de-areas-das-unidades-de-conservacao-

parque-estadual-do-sumidouro-monumento-natural-

estadual-gruta-do-rei-do-mat 

 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2015. 
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