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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 
 

No Edital de Licitação Concorrência N.º 26 /2014 – IEF/MG, o item II.13.1.1 dispõe: 

 

II.13.1.1 Os pedidos devem ser protocolados, no máximo, até 10 (dez) DIAS ÚTEIS antes da 

data fixada para a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, aos cuidados da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO da Concorrência n.º 26/2014. 

 

Dessa forma, o prazo para recebimento de esclarecimentos findou-se em 20 de fevereiro de 

2015, considerando que o recebimento das propostas dar-se-á em 02 de março de 2015. 

Contudo, tendo em vista a previsão do Art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, que garante o Direito de Petição, passa-se a responder 

os questionamentos recebidos em 25 de fevereiro de 2015. 

 

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

 

Item  Esclarecimento Solicitado Resposta 

ANEXO XI – 

Plano de 

Negócios 

Referencial 

e 

ANEXO V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

 

 i. Os valores de 38 milhões para 

CAPEX nos dois primeiros anos 

são obrigatórios? Não está claro. 

Preciso alocar esse valor e nesse 

prazo? OU a obrigação é de 

garantir a disponibilidade dos 

equipamentos, em algum momento 

ao longo dos 25 anos, sendo que o 

momento pode ser escolhido 

segundo a melhor conveniência em 

função do fluxo de caixa do 

projeto? Posso construir o centro 

de visitantes e o centro de pesquisa 

apenas quando eu atingir 300 mil 

visitantes, por exemplo? 

ii. Os investimentos do Edital tem 

O investimento inicial estimado em cerca de R$ 38 

milhões de reais, descrito no Anexo XI – Plano de 

Negócios Referencial, é apenas um valor referencial, e 

considera todas as infraestruturas exigidas ao longo do 

Anexo V – Caderno de Encargos da Concessionária. 

Conforme descrito no Edital de Licitação: 

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, 
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prazo determinado? O que é 

investimento obrigatório o que é 

facultativo?" 

 

por sua conta e risco, inexistindo direito a eventual 

reequilíbrio econômico-financeiro a não constatação 

de sua exatidão, quando da execução do CONTRATO. 

Quanto ao prazo, o Anexo V – Caderno de Encargos 

da Concessionária apresenta todos os investimentos 

obrigatórios a serem realizados pela concessionária, 

especificando o prazo para a realização de cada um 

deles.  

No caso específico da construção do Centro de 

Visitantes no Parque Estadual do Sumidouro, o qual 

apresenta prazo de implantação especificado, esta 

deverá ser realizado conforme descrito no Anexo V – 

Caderno de Encargos da Concessionária: 

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: (...) 

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 

Cabe à CONCESSIONÁRIA determinar quais serão 

os investimentos facultativos/acessórios que serão 

submetidos à aprovação, conforme previsto no item 
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IV.4 do ANEXO V – Caderno de Encargos da 

Concessionária. Como a própria denominação prediz 

trata-se de investimentos não obrigatórios, os quais 

não são previstos de antemão pelo PODER 

CONCEDENTE, já que não lhe compete a 

determinação dos itens.  

De acordo com o Anexo I – Minuta do Contrato: 

VI.4.2 Das Receitas Alternativas, Complementares, 

Acessórias ou de Projetos Associados à Concessão 

 A. A CONCESSIONÁRIA pode auferir RECEITAS 

ALTERNATIVAS decorrentes da exploração de 

atividades ligadas à gestão das ÁREAS DA 

CONCESSÃO, tais como projetos associados, 

exploração comercial da marca Rota das Grutas Peter 

Lund ou serviços acessórios ou complementares, desde 

que:  

B. a execução das atividades correspondentes não 

acarrete prejuízo à conservação da biodiversidade e à 

conservação do patrimônio histórico, arqueológico, 

paleontológico, espeleológico e natural nas ÁREAS DA 

CONCESSÃO, observados, para todos os efeitos, os 

limites e restrições contidos nos Planos de Manejo e 

Planos de Manejo Espeleológico das unidades de 

conservação de que trata a Cláusula I.2.2 deste 

CONTRATO;  

C. as atividades correspondentes sejam prévia e 

expressamente aprovadas pelo PODER 

CONCEDENTE;  

D. as receitas provenientes das atividades 

correspondentes sejam contabilizadas de forma 

segregada das atividades diretamente relacionadas à 

CONCESSÃO; e  

E. as receitas auferidas sejam repartidas entre as 

PARTES nos termos do Anexo VI - Remuneração da 

Concessionária, devendo a parcela cabível ao PODER 

CONCEDENTE ser descontada dos pagamentos por 

ele devidos à CONCESSIONÁRIA. 

Por sua vez, os investimentos obrigatórios são 

aqueles decorrentes das previsões obrigacionais 

dispostas ao longo do Edital e Anexos, 
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principalmente no Anexo V – Caderno de Encargos 

da Concessionária.  

De acordo com a cláusula V.1 – Das Obrigações da 

Concessionária, do Anexo I – Minuta do Contrato: 

V.1.2 Sem prejuízo do disposto na Cláusula V.1.1 deste 

CONTRATO, constituem obrigações específicas da 

CONCESSIONÁRIA aquelas constantes do Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária.  

V.1.3 Com a finalidade de cumprir as obrigações 

previstas na CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deve 

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 

necessários à execução do objeto do presente 

CONTRATO. 

Nesse sentido, os investimentos obrigatórios são 

aqueles decorrentes de obrigações atribuídas à 

CONCESSIONÁRIA. 

ANEXO XI – 

Plano de 

Negócios de 

Referência 

Para prover a infraestrutura 

solicitada e o valor apresentado é 

apenas estimado (ou seja, posso 

terminar por construir por 

menos)? 

 

Conforme o Anexo XI – Plano de Negócios de 

Referência descreve em sua introdução:  

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 

Além disso, ressalta-se conforme descrito no 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 
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exatidão, quando da execução do CONTRATO. 

Ora, se a CONCESSINÀRIA realizar todas as  

obrigações e os investimentos a ela atribuídos por um 

custo menor do que o estimado, por conseguinte, não 

lhe será obrigado a pagar um valor majorado pelas suas 

ações.  

ANEXO XI - 

Plano de 

Negócios de 

Referência 

Existe outro gráfico que aponta 

um valor de 25 milhões para o 

mesmo CAPEX. Qual o valor 

correto? 38 milhões ou 25 

milhões?  

 

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 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.  

O valor estimado para o CAPEX é de 38 milhões de 

reais, conforme Anexo V – Plano de Negócios. Porém, 

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 I – 

Minuta de 

Contrato 

Por favor dar mais detalhamento 

do acionamento das garantias do 

poder concedente ao privado 

 

A descrição das garantias e o procedimento de em caso 

de inadimplemento dos valores devidos pelo Poder 

Concedente estão dispostos na cláusula VII.2 do Anexo 

I – Minuta de Contrato. 

Conforme descrito no Anexo I – Minuta de Contrato, no 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 26 / 2014 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 6 DE 20 

item VII.2: 

VII.2.2 O PODER CONCEDENTE assegurará o 

penhor sobre títulos da dívida pública federal no valor 

de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais): 

[...] 

VII.2.3 Em cada ano de vigência da CONCESSÃO, o 

PODER CONCEDENTE assegurará o penhor de bens 

em valores equivalentes a R$ 32.000.000,00 (trinta e 

dois milhões de reais). 

[...] 

VII.2.4 O penhor reger-se-á pelo disposto nos artigos 

1.431 e seguintes do Código Civil, observado o 

disposto neste CONTRATO, e será constituído por meio 

de instrumento específico, constante deste CONTRATO 

e seus ANEXOS, a ser celebrado na data de assinatura 

deste CONTRATO ou em prazo a ser acordado pelas 

PARTES. 

[...] 

VII.2.6 A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a 

contratar, às suas expensas, AGENTE DE GARANTIA 

que será encarregado da guarda, administração e 

liquidação dos bens gravados. 

 

Ressalta-se que, ainda no Anexo I – Minuta de 

Contrato: 

VII.2.12 A CONCESSIONÁRIA comunicará o AGENTE 

DE GARANTIA eventual inadimplência do PODER 

CONCEDENTE, como condição da execução da 

garantia. 

[...] 

VII.2.15 A não constituição de garantia pelo PODER 

CONCEDENTE ou o desrespeito às normas 

estabelecidas nesta cláusula poderá ensejar o pedido 

de rescisão do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA. 
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ANEXO VI – 

Remuneração 

da 

Concessionária 

O reajuste da contraprestação, da 

maneira que foi apresentada no 

edital (100% sobre IPCA) não 

condiz com os custos operacionais 

reais. O que vcs podem dizer 

sobre isso? 

 

De acordo com o item II.3.1 do Anexo I -  Minuta do 

Contrato: “O VALOR DO CONTRATO é calculado com 

base na soma do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA ao longo do prazo de vigência da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, conforme a 

proposta vencedora e o Anexo VI - Remuneração da 

Concessionária”. 

O reajuste da contraprestação da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ocorrerá da 

seguinte forma, conforme descrito no Anexo VI – 

Remuneração da Concessionária: 

I.2 Os valores da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA indicados na proposta vencedora da 

licitação, referido nas fórmulas a seguir como “CP”, 

serão corrigidos anualmente conforme a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, a partir da data de 

apresentação da proposta. 

 

O valor mínimo de 

contraprestação pode ser ZERO, 

se o parceiro não atender a 

nenhum SLA? Não há garantia de 

pagamento mínimo que cubra os 

custos fixos do inicio da 

operação? 

 

Ressalta-se, primeiramente, que o termo “SLA” não 

consiste em termo definido no Edital e Anexos. 

De acordo com o Anexo IV – Remuneração da 

Concessionária, a contraprestação pecuniária mensal é 

calculada da seguinte forma: 

 

Onde: 

 PM = a parcela pecuniária mensal;  

 CP = a contraprestação anual vencedora do 

leilão;  

 NFM = nota final atribuída ao mês em apuração 

pelo quadro de indicadores de desempenho descrito 

no Anexo IV – Manual de Indicadores de 

Desempenho do CONTRATO;  

 RM = receitas das atividades acessórias no 

período (no caso, mensal);  

 P = participação mínima do governo nas receitas 
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de atividades acessórias: P= 2%  

 KM = fator de ajuste como função do número de 

visitantes:  

K=0% se visitantes ≤ (100 mil /12) 

 K= Mínimo [10%; 5%*(visitantes- (100mil/12)) / 

(100 mil/12)]  

 MM = fator de ajuste como função da receita: o 

M= 0% se R ≤ (R$ 50 milhões/12)  

 M = Mínimo [4%; 2%* (R -R$ 50 milhões/12)/ (R$ 

50 milhões/12) ]  

 NM = número de visitantes no período (no caso, 

mensal);  

 T = taxa por visitante: o T = R$ 3,00 

Considerando que o termo apresentado na pergunta 

“SLA” seja Sistema de Legislação Ambiental, 

conforme sítio eletrônico: 

<http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do>, o 

descumprimento da legislação ambiental incorre em 

penalidades à Concessionária conforme previsão 

contratual, bem como sanções legalmente previstas por 

crime ambiental. 

Por sua vez, considerando que o termo apresentado na 

pergunta “SLA” seja Acordo de Nível de Serviço 

(ANS ou SLA, do inglês Service Level Agreement), tal 

termo é equivalente ao termo constante no Anexo IV – 

Remuneração da Concessionária (referente à 

contraprestação pecuniária mensal) NFm = nota final 

atribuída ao mês em apuração pelo quadro de 

indicadores de desempenho descrito no Anexo IV – 

Manual de Indicadores de Desempenho do 

CONTRATO. 

Portanto, o NFm será calculado conforme previsto 

no item V.1.1.6 do Anexo IV – Manual de Indicadores 

de Desempenho do CONTRATO: 

 

V.1.1.6 Fórmula de Cálculo da Nota Final (NF) 

Nota final (NF) = (0,60 x QID) + [0,4 x (Coeficiente 
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de Indicadores de Excelência)] 

 

Por favor, dar mais detalhes sobre 

as multas contratuais apresentadas 

no edital. 

 

Apresenta-se de forma não exaustiva as previsões 

contratuais de multa: 

Previsões de multa no Edital: 

“IV.8.1 O atraso ou a recusa da ADJUDICATÁRIA em 

assinar o CONTRATO no prazo estabelecido pelo 

PODER CONCEDENTE permitirá a aplicação das 

seguintes penalidades: 

IV.8.1.1 advertência, que será aplicada sempre por 

escrito; 

IV.8.1.2 multa correspondente a 1% (um por cento) do 

valor ESTIMADO DO CONTRATO;” 

“V.2.3 Se o valor das multas impostas à 

CONCESSIONÁRIA for superior ao valor da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO prestada, além da perda 

dessa, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença 

e pela reposição do valor integral da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da 

respectiva notificação, sob pena de cobrança.” 

“V.2.10 A não prestação ou não complementação, no 

prazo fixado, da GARANTIA DE EXECUÇÃO, 

conferirá ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de 

aplicar multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 

o VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, por dia de 

atraso” 

Previsões de multa no ANEXO I - Minuta de 

Contrato: 

“VII.1.2A GARANTIA DE EXECUÇÃO servirá para 

cobrir o ressarcimento de custos e despesas incorridas 

pelo PODER CONCEDENTE para levar a efeito 

obrigações que forem descumpridas pela 

CONCESSIONÁRIA, bem como para cobrir o 

pagamento de multas a ela aplicadas em razão do 

descumprimento dessas mesmas obrigações, nos termos 

deste CONTRATO.” 

“VII.1.4Se o valor das multas eventualmente impostas à 

CONCESSIONÁRIA, em razão do descumprimento de 
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quaisquer das obrigações previstas neste CONTRATO, 

for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO 

prestada, além da perda dessa última, a 

CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença do 

valor integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas da respectiva 

notificação, sob pena de cobrança.” 

“VII.1.5.1 A não recomposição, no prazo fixado na 

Cláusula VII.1.5 deste CONTRATO, da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO, conferirá ao PODER CONCEDENTE a 

prerrogativa de aplicar multa de 0,5% (cinco décimos 

por cento) sobre o VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO, por dia de atraso.” 

“VII.1.15.2 A não complementação da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO no prazo fixado na Cláusula VII.1.15.1 

deste CONTRATO conferirá ao PODER 

CONCEDENTE a prerrogativa de aplicar multa de 

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o VALOR 

ESTIMADO DO CONTRATO, por dia de atraso.” 

“VIII.2.8 Eventual saldo remanescente da remuneração 

será entregue à CONCESSIONÁRIA, salvo na hipótese 

de ser extinta a CONCESSÃO, situação em que ficará 

limitada ao valor correspondente ao saldo vincendo 

atualizado dos financiamentos contraídos pela 

CONCESSIONÁRIA e comunicados anteriormente ao 

PODER CONCEDENTE, descontado o valor das 

multas contratuais e dos danos causados pela 

CONCESSIONÁRIA, apurado na data da decretação 

da caducidade, pelos quais, se for o caso, poderá 

responder a GARANTIA DE EXECUÇÃO prevista na 

Cláusula VII.1, aplicando-se também as disposições 

previstas no CAPÍTULO IX - DA EXTINÇÃO DA 

CONCESSÃO E SEUS EFEITOS SOBRE OS BENS 

REVERSÍVEIS DO CONTRATO.” 

“IX.3.4 As multas, indenizações e quaisquer outros 

valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE serão descontados da indenização 

prevista para o caso de encampação, até o limite do 

saldo vincendo dos financiamentos contraídos pela 

CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de 

investimento previstas neste CONTRATO.” 

“IX.4.6 Uma vez decretada a caducidade, a 
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indenização referida na Cláusula IX.4.4 deste 

CONTRATO ficará limitada ao valor correspondente 

ao saldo vincendo atualizado dos financiamentos 

contraídos pela CONCESSIONÁRIA e comunicados 

anteriormente ao PODER CONCEDENTE, descontado 

o valor das multas contratuais e dos danos causados 

pela CONCESSIONÁRIA, apurados na data da 

decretação da caducidade, pelos quais, se for o caso, 

poderá responder a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

prevista na Cláusula VII.1 deste CONTRATO.” 

“IX.7.2 As multas, indenizações e quaisquer outros 

valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE serão descontados da indenização 

prevista na Cláusula IX.7.1 deste CONTRATO, até o 

limite do saldo vincendo dos financiamentos contraídos 

pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações 

de investimento previstas neste CONTRATO.” 

“X.1.1 Pelo inadimplemento parcial ou total das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA estará sujeita, sem prejuízo das 

sanções de natureza civil ou penal, às seguintes 

penalidades aplicáveis pelo PODER CONCEDENTE: 

(...) 

X.1.1.2 Multa, até o limite de 1% (um por cento) do 

valor do contrato;” 

“X.1.2 A aplicação das penalidades previstas neste 

CONTRATO e o seu cumprimento não prejudicam a 

cominação de outras sanções previstas para o mesmo 

fato pela legislação aplicável.  

X.1.1.1 A multa por reincidência de infrações leves será 

aplicada pelo PODER CONCEDENTE, com base nos 

critérios definidos na cláusula X.1.7, observado o limite 

de valor previsto na cláusula X.1.1.3. 

X.1.1.2 No caso de infrações continuadas será fixada 

multa diária de 0,01% (um centésimo por cento) do 

VALOR DO CONTRATO, enquanto perdurar o 

descumprimento.  

X.1.1.3 O PODER CONCEDENTE também poderá 

aplicar multa, que variará de 0,1% (um décimo por 

cento) a 1% (um por cento) do VALOR DO 
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CONTRATO, por infração cometida pela 

CONCESSIONÁRIA, nos demais casos em que não 

houver cominação de multa específica neste 

CONTRATO, sem prejuízo de indenização devida por 

eventuais perdas e danos.” 

“X.1.3 A aplicação da penalidade de multa observará à 

seguinte sistemática: 

X.1.3.1 Concretizada a aplicação da multa, o PODER 

CONCEDENTE emitirá o documento de cobrança 

correspondente contra a CONCESSIONÁRIA, que 

deverá pagar o valor devido em até 05 (cinco) DIAS 

ÚTEIS contados da data do recebimento da 

notificação;  

X.1.3.2 Em caso de não pagamento da multa pela 

CONCESSIONÁRIA no prazo devido, o PODER 

CONCEDENTE poderá descontar o valor apurado do 

pagamento a que fizer jus a CONCESSIONÁRIA, ou 

ainda, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO;  

X.1.3.3 Haverá incidência automática de juros de 

mora, correspondentes à variação pro rata da taxa 

SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a 

data do efetivo pagamento e/ou liquidação do débito; 

X.1.3.4 O valor das multas será reajustado 

periodicamente, nas mesmas datas e pelo mesmo índice 

de reajuste aplicável à CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA.  

X.1.3.5 As importâncias pecuniárias resultantes da 

aplicação das multas reverterão em favor do PODER 

CONCEDENTE;  

X.1.3.6 A aplicação das multas contratuais não se 

confunde com a metodologia de avaliação de 

desempenho da CONCESSIONÁRIA e a respectiva nota 

e/ou descontos que lhe forem atribuídos em decorrência 

da sistemática de mensuração de desempenho prevista 

no Anexo IV - Manual de Indicadores de Desempenho; 

X.1.3.7 As multas previstas serão aplicadas sem 

prejuízo da caracterização de hipótese de intervenção 

ou de decretação de caducidade, conforme disciplinado 

neste CONTRATO, ou, ainda, da aplicação de outras 
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penalidades previstas na legislação pertinente.” 

“X.1.6 A aplicação das multas previstas neste 

CONTRATO não exclui a aplicação de sanções 

decorrentes de legislações ambientais vigentes.” 

“XII.2.7Sem prejuízo da ação de execução específica 

prevista no artigo 7º da Lei Federal n.º 9.307/1996, a 

PARTE que recusar a assinatura do compromisso 

arbitral, após devidamente intimada, incorrerá em 

multa no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a 

obrigação. O valor da multa estará sujeito ao reajuste 

periódico, na mesma data e pelo mesmo índice, 

aplicável à CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.” 

 

Previsões de multa no ANEXO IV - Manual de 

Indicadores de Desempenho: 

“V.1.2.3 A obtenção pela CONCESSIONÁRIA, em um 

grupo de indicadores de desempenho de resultado 

inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 

possível do grupo, acarretará: 

A. multa de 0,005% (cinco milésimos por cento) do 

VALOR DO CONTRATO;  

B. multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do 

VALOR DO CONTRATO, na hipótese em que a 

obtenção de resultado inferior ao limite de 25% se der 

em 2 (dois) ou mais indicadores ou se der por 2 (dois) 

meses consecutivos, ainda que em indicador(es) 

distinto(s);” 

ANEXO I – 

Minuta do 

Contrato 

 

Por favor, dar esclarecimentos de 

qual será o procedimento caso o 

poder concedente não efetue a 

medição dentro do prazo previsto. 

Entendemos que caso isto ocorra 

(não seja feita a medição no 

período determinado), as 

medições deverão ser 

consideradas máximas, ou seja, 

100% dos indicadores de 

performance atendidos. 

 

No Anexo - IV Manual de Indicadores de Desempenho, 

o item V.1.2 prevê: 

V.1.2 Considerações para o cálculo dos indicadores 

V.1.2.1 Nos meses em que não houver medição, em 

caso de indicadores com periodicidade anual, 

semestral, trimestral ou bimestral, a nota a ser 

considerada será a da última medição. 

 

Ademais, nos casos em que não se enquadram no item 

mencionado, e que por falta do PODER 
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CONCEDENTE não houver aferição de um indicador, 

será atribuída a nota de 100%, não excluindo 

verificações ou auditorias posteriores que sobre a 

correta execução contratual em conformidade com a 

legislação. 

ANEXO XI – 

Plano de 

Negócios 

Referencial 

Gostaria de maior detalhamento 

com relação ao quantitativo de 

visitação dos parques. Os valores 

usados atualmente no Edital 

representam número de visitantes 

únicos ou eles contabilizam um 

mesmo visitante que visitou dois 

atrativos da rota? 

 

De acordo com o item 3 PROJEÇÃO DE DEMANDA 

DE VISITANTES do Anexo XI – Plano de Negócios 

Referencial: 

O número de visitantes previstos nas unidades no 

primeiro ano de concessão é de 45.000 (Peter Lund), 

25.000 (Rei do Mato) e 35.000 (Sumidouro), 

totalizando 105.000 visitantes. A partir daí, prevê-se 

um crescimento vegetativo de 3,46% ao ano para todas 

as unidades. O impacto do evento esportivo sediado no 

Brasil foi incorporado assumindo-se que as Olimpíadas 

de 2016 gerará uma demanda incremental de 5%. 

 

Além disso, no Anexo XI – Plano de Negócios 

Referencial é apresentado graficamente as projeções de 

visitação para cada Unidade de Conservação objeto de 

concessão. Portanto, o número de visitantes está 

relacionado à quantidade de visitas e não de pessoas 

especificas.  

ANEXO V - 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionaria 

Por favor, dar maior detalhamento 

com relação à requisição da 

concessionária possuir serviços de 

Vans entre os parques e outros 

pontos. 

 

Está previsto no ANEXO V - Caderno de Encargos da 

Concessionaria, no item IV.3.7 os  Serviço de 

Transporte Interno no Parque Estadual do 

Sumidouro e no Monumento Natural Estadual Peter 

Lund: 

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 – das 09h30 as 
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Cordisburgo  18h00  

Trajeto Quinta do 

Sumidouro - Lapinha 

das 09h00 as 

18h00 

Trajeto Lapinha – Quinta 

do Sumidouro  

das 09h30 as 

18h00 

 

IV.3.7.2 O serviço de transporte deverá ter as seguintes 

características: 

IV.3.7.2.1 Veículo com ar condicionado, com parte dos 

assentos e acesso adaptados para cadeirantes;  

IV.3.7.2.2 Sistema interno de som com informações ao 

turista no mínimo em português, espanhol e inglês; 

IV.3.7.2.3 A CONCESSIONÁRIA deverá ser 

responsável pela manutenção dos veículos ao longo de 

toda concessão e garantir a operação todos os dias da 

semana nos horários indicados, com frequência 

definida de acordo com a demanda. 

ANEXO V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

Questionar o valor do ticket 

(atual, na casa de R$ 15/pessoa) e 

se os estudos foram feitos com 

ticket superior (aparentemente, 

sim) 

 

Os estudos foram realizados considerando os valores 

de ingressos definidos pelo Instituto Estadual de 

Florestas – IEF, conforme normas gerais incluídas 

no Edital e Anexos da presente licitação. 

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 

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 
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Estaduais, bem como os dias e horários de 

funcionamento; 

No estudo econômico-financeiro realizado pelo Estado 

foi considerado o perfil de visitação das três Unidades 

de Conservação objeto de concessão, como também o 

valor do ingresso atualmente cobrado em cada uma 

delas. 

ANEXO V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

O edital define que o centro de 

visitação (CV) para os 3 parques 

seja construído no Sumidouro. 

Queremos melhor entender o 

porque da existência e da 

localização do CV neste local. 

Pode ser feito em outro local que 

o consórcio julgar mais adequado 

do ponto de vista do negócio? 

 

Dispõe o item IV.3.5 do Anexo V, in verbis: 

IV.3.5 Centro de Visitantes do Parque Estadual do 

Sumidouro  

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: 

Ressalta-se que os itens subsequentes ao supracitado 

dispõem as características mínimas do Centro de 

Visitantes.  

Como consequência da previsão editalícia, o Centro 

de Visitantes deve ser construído no Parque 

Estadual do Sumidouro, uma vez que atende às 

demandas públicas, consubstanciadas nas previsões da 

licitação. 

ANEXO V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

 

O edital exige que a 

concessionária busque (seja o 

criador do projeto e o catalisador 

do crédito para 

empresários/empreendedores da 

região) um certo número de 

microcréditos por ano, para 

colaborar com o crescimento 

econômico da região/do entorno 

dos parques. Seria possível essa 

obrigação estar dentro dos 10% de 

bonificação e não dentro dos 

De acordo com o Anexo V - Caderno de Encargos, cabe 

a concessionária:  

VII.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá apoiar a 

PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO, de forma 

a garantir que no mínimo 2 (dois) projetos de 

Microcrédito sejam submetidos às instituições 

financeiras de crédito anualmente, durante todo o 

período de concessão. 

VII.5.2 A CONCESSIONÁRIA deverá apoiar o 
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encargos principais, para que o 

parceiro privado não seja 

desviado de seu negócio principal, 

que é gerir o parque? 

 

financiamento por meio de microcrédito das Micro e 

pequenas empresas, definidas pelo Art. 3 º da Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterada pela Lei 

Complementar nº 139/2011 e dos microempreendedor 

individual, conforme art. 18-A da mesma Lei, das 

áreas do entorno das UCs. 

VII.5.3 A CONCESSIONÁRIA deverá atuar por meio 

das seguintes ações: 

VII.5.3.1 Atuar como incubadora de projetos de 

microcrédito junto à comunidade do entorno; 

VII.5.3.2 Capacitar os moradores da comunidade do 

entorno para a realização de microcrédito, destinados 

à qualificação em prol da geração de venda; 

VII.5.3.3 Assessorar os atendidos durante o ano em que 

o projeto foi incubado, como forma de alavancar a 

microeconomia local. 

Além disso, conforme o item V.6 Árvore de Indicadores 

de Excelência do Anexo IV – Manual de Indicadores de 

Desempenho, o indicador B07. Número de projetos de 

microcrédito apresentados é utilizado para calcular o 

coeficiente de excelência. Portanto, este é um indicador 

de excelência e tem como objetivo avaliar o papel da 

CONCESSIONÁRIA como apoiador da produção 

associada ao turismo e à permanência das comunidades 

do entorno das unidades de conservação.  

A CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a sua 

atuação como incubadora de projetos de microcrédito 

junto à comunidade do entorno, assessorando junto aos 

atendidos durante o ano em que o projeto foi incumbido 

além de capacitar as pessoas para microcrédito como 

forma de alavancar a microeconomia local. 

ANEXO III - 

Bens que 

integram a 

Concessão 

"Os equipamentos existentes 

atualmente nos parques, 

permanecerão nos parques 

(exemplo – iluminação da gruta, 

equipamentos do museu, câmeras, 

etc), ou serão todos retirados?  

Conforme respondido no 3º Lote de Esclarecimentos: 

“A relação de bens que integram a concessão está 

disposta no Anexo III do Edital.” 

Anexo III do Edital, denominado BENS QUE 

INTEGRAM A CONCESSÃO apresenta 

especificamente quais os equipamentos existentes 

atualmente nos parques, permanecerão nos parques.  

Os bens públicos móveis com registro patrimonial, 
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que esteja em conformidade com o layout e padrões 

estabelecidos no Edital e Anexos permanecerão nas 

Unidades de Conservação e serão relacionados 

conjuntamente com o Anexo II – Bens que integram 

a concessão. 

ANEXO V – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

 

Pode ser colocado placas 

publicitárias no parque, de forma 

que possam gerar receitas 

acessórias? Em quais condições? 

 

Conforme respondido no 3º Lote de Esclarecimentos: 

“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: 

(...)” 

Portanto, se a CONCESSIONÁRIA desejar investir em 

placas publicitárias, se seguir a legislação vigente e se o 

projeto de implementação for aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE, placas publicitárias podem gerar 

receitas acessórias. 

ANEXO I – 

Minuta do 

Contrato 

i. Se na proposta comercial eu 

sugerir, por exemplo, a 

construção de um lodge para 

acomodação no ano 5. Fico 

obrigado a fazê-lo nesse 

período ou posso alterar essa 

previsão em função de 

mudanças no contexto 

empresarial ou no mercado? 

ii. O quanto a proposta comercial 

apresentada é referencial ou se 

torna obrigatória, 

especialmente para as 

De acordo com a cláusula V.1 do Anexo I – Minuta do 

Contrato, que trata das obrigações da Concessionária: 

V.1 Das Obrigações da Concessionária  

V.1.1 A CONCESSIONÁRIA está sujeita às obrigações 

decorrentes deste CONTRATO, do EDITAL, dos Anexos 

correspondentes, da sua PROPOSTA, dos dispositivos 

legais aplicáveis e demais normas da legislação em 

vigor. 

V.1.2 Sem prejuízo do disposto na Cláusula V.1.1 deste 

CONTRATO, constituem obrigações específicas da 

CONCESSIONÁRIA aquelas constantes do Anexo V - 
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atividades relacionadas ao 

turismo e não para os 

investimentos em conservação 

que forem considerados 

obrigatórios ? 

 

Caderno de Encargos da Concessionária. 

A proposta comercial deverá considerar as  obrigações 

referentes ao turismo e para conservação estão previstas 

no Edital, em especial, no Anexo V – Caderno de 

Encargos. 

No caso de receitas assessórias desconsideradas 

inicialmente na proposta comercial do licitante 

vencedor, essas poderão ser admitidas ao longo da 

concessão respeitadas as previsões contratuais de 

acordo com o Anexo I – Minuta do Contrato: 

VI.4.2 Das Receitas Alternativas, Complementares, 

Acessórias ou de Projetos Associados à Concessão 

 A. A CONCESSIONÁRIA pode auferir RECEITAS 

ALTERNATIVAS decorrentes da exploração de 

atividades ligadas à gestão das ÁREAS DA 

CONCESSÃO, tais como projetos associados, 

exploração comercial da marca Rota das Grutas Peter 

Lund ou serviços acessórios ou complementares, desde 

que:  

B. a execução das atividades correspondentes não 

acarrete prejuízo à conservação da biodiversidade e à 

conservação do patrimônio histórico, arqueológico, 

paleontológico, espeleológico e natural nas ÁREAS DA 

CONCESSÃO, observados, para todos os efeitos, os 

limites e restrições contidos nos Planos de Manejo e 

Planos de Manejo Espeleológico das unidades de 

conservação de que trata a Cláusula I.2.2 deste 

CONTRATO;  

C. as atividades correspondentes sejam prévia e 

expressamente aprovadas pelo PODER 

CONCEDENTE;  

D. as receitas provenientes das atividades 

correspondentes sejam contabilizadas de forma 

segregada das atividades diretamente relacionadas à 

CONCESSÃO; e  

E. as receitas auferidas sejam repartidas entre as 

PARTES nos termos do Anexo VI - Remuneração da 

Concessionária, devendo a parcela cabível ao PODER 

CONCEDENTE ser descontada dos pagamentos por 

ele devidos à CONCESSIONÁRIA. 
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Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. 
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