
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

ANEXO VI 

 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE 

ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER 

LUND. 

  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 2 DE 13 

 

 

SUMÁRIO 

 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................................................. 3 

II. DA PARCELA PECUNIÁRIA MENSAL ........................................................................................... 3 

III. DA PARCELA DE AJUSTE ANUAL ............................................................................................... 4 

IV. MODO DE OPERAÇÃO DOS PAGAMENTOS .............................................................................. 6 

IV.1 Condições Gerais ........................................................................................................... 6 

IV.2 Do Procedimento para o Pagamento ............................................................................ 8 

 

 

 

  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 
 
 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 PÁGINA 3 DE 13 

 

 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

I.1 Pela execução do objeto do CONTRATO, O PODER CONCEDENTE 

pagará à CONCESSIONÁRIA, durante o período de vigência da 

CONCESSÃO, CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, composta das 

seguintes parcelas: 

 

I.1.1 PARCELA PECUNIÁRIA MENSAL, calculada e paga mensalmente; 

e 

I.1.2 PARCELA DE AJUSTE ANUAL, calculada e paga anualmente. 

 

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.  

 

I.2.1 A aplicação do índice de que trata a Cláusula anterior ocorrerá de 

forma automática, independentemente de homologação pelo PODER 

CONCEDENTE, observado o disposto no artigo 5º, § 1º, da Lei 

Federal nº 11.079/2004. 

 

II. DA PARCELA PECUNIÁRIA MENSAL 

 

II. 1 A PARCELA PECUNIÁRIA MENSAL será calculada de acordo com a 

fórmula abaixo: 
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PM = (CP/12)*NFM – [RM*(P+KM+MM) + NM*T] 

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 de atividades acessórias: 

o P= 2% 

 KM = fator de ajuste como função do número de visitantes: 

o K=0% se visitantes ≤ (100 mil /12) 

o 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) 

o 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 

II.2 Todos os parâmetros da fórmula acima expressos em R$ (Reais) estão 

com data de referência em 1º de junho de 2013 e deverão ser 

corrigidos anualmente pelo IPCA. 

 

III. DA PARCELA DE AJUSTE ANUAL 

 

III.1 A 

parcela de ajuste anual, a ser paga anualmente, será calculada de 

acordo com a fórmula abaixo: 

 

PA = CP*NF – [R*(P+K+M) + N*T] – (PM1+PM2+....+PM12) 
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Onde: 

 PA  = parcela de ajuste anual; 

 CP = a contraprestação anual vencedora do leilão; 

 NF = média das notas atribuídas no período de apuração, conforme sistemática 

definida no Anexo IV – Manual de Indicadores de Desempenho do CONTRATO; 

 R = receitas das atividades acessórias no período (no caso, anual); 

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

o P= 2% 

 K = fator de ajuste como função do número de visitantes: 

o K=0 se visitantes ≤ 100.000 

o K= Mínimo [10%; 5%*(visitantes – 100.000)/100.000] 

 M = fator de ajuste como função da receita. Por exemplo: 

o M= 0% se R ≤ R$50 milhões 

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

 N = número de visitantes no período (no caso, anual); 

 T = taxa por visitante: 

o T = R$ 3,00 

 PMx = parcelas pecuniárias mensais pagas nos meses do ano fiscal corrente. 

 

III.2 Todos os parâmetros expressos em R$ (Reais) estão com data de 

referência em 1º de junho de 2013 e deverão ser corrigidos anualmente 

pelo IPCA. 

 

III.3 Caso o resultado do cálculo da parcela de ajuste anual for superior a 0 

(zero), o valor correspondente deverá ser pago à CONCESSIONÁRIA em 

até 30 (trinta) dias após a apuração dos resultados. 
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III.4 Caso o resultado do cálculo da parcela de ajuste anual for inferior a 0 

(zero), o valor correspondente deverá ser pago ao PODER 

CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias após a apuração dos resultados. 

IV. MODO DE OPERAÇÃO DOS PAGAMENTOS 

 

IV.1 Condições Gerais 

 

IV.2.1 Como condição para o recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, 

mensalmente, os comprovantes de recolhimento das Contribuições 

Sociais e Previdenciárias (FGTS, INSS e PIS) referentes à 

CONCESSÃO e aos empregados em atividade na execução do 

CONTRATO. 

 

IV.2.2  A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA constitui o pagamento 

devido à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE em 

virtude da execução do CONTRATO, estando incluídos, nos 

valores correspondentes, todos os custos diretos e indiretos e 

demais despesas operacionais, inclusive investimento, 

depreciação, manutenção e operação dos serviços objeto do 

CONTRATO; salários e encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários; impostos e taxas; ferramentas, utensílios e 

equipamentos; administração e lucro; e outros custos que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do 

CONTRATO. 
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IV.2.3 Os valores correspondentes à CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA devida pelo PODER CONCEDENTE poderão ser 

empenhados diretamente aos financiadores da 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do artigo 5°, § 2°, II, da Lei 

Federal n.º 11.079/2004. 

 

IV.2.4 O pagamento será efetuado por meio do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, mediante ordem bancária 

emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, em 

um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos da data do aceite da nota fiscal emitida pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do Decreto Estadual n.º 

40.427/1999. 

 

IV.2.4.1 A nota fiscal emitida pela CONCESSIONÁRIA 

compreenderá os serviços executados no mês 

imediatamente anterior à emissão, tendo-se em mente a 

nota obtida em decorrência da sistemática prevista no Anexo 

IV – Manual de Indicadores de Desempenho do 

CONTRATO, observadas as condições deste Anexo. 

 

IV.2.4.2 Na hipótese em que sejam demandadas, pelo PODER 

CONCEDENTE, providências complementares da 

CONCESSIONÁRIA, o prazo para o pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA será suspenso, 

reiniciando-se a contagem a partir da data em que as 
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providências forem cumpridas, não incidindo, nesse caso, 

atualização financeira. 

 

IV.2.5 O atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, 

por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE, ensejará a 

atualização financeira dos valores pendentes, desde a data do 

vencimento até o efetivo pagamento, de acordo com a variação 

pro-rata tempore do IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, 

conforme a legislação vigente, bem como a aplicação de multa de 

2% (dois por cento) do valor do débito e juros, segundo a taxa em 

vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 

Estadual, nos termos do artigo 17, I, da Lei Estadual n.º 

14.868/2003. 

 

IV.2 Do Procedimento para o Pagamento 

 

IV.2.1 Apuração dos parâmetros “N”, “K” e “M”, previstos nos itens II. 1 e 

III.1 deste Anexo será mensal. Os parâmetros deverão ser 

calculados com base no mês de referência do pagamento, devendo 

a CONCESSIONÁRIA enviar ao PODER CONCEDENTE, ou ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, as informações de receita e 

visitação até o 5º (quinto) DIA ÚTIL do mês para apuração da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 

 

IV.2.2 O período de apuração para fins da incidência do sistema de 

mensuração de desempenho do Anexo IV – Manual de Indicadores 

de Desempenho do CONTRATO será trimestral. 
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IV.2.3 A Nota Final (NF) resultante do sistema de mensuração de 

desempenho impactará o cálculo da parcela pecuniária mensal e 

da parcela de ajuste anual, na forma indicada na tabela abaixo:  

 

Mês da 

concessão 

Forma de cálculo da PM e PA: pagamento integral ou 

pagamento com incidência do ÍNDICE DE DESEMPENHO 

1 Não haverá pagamento 

2 Pagamento relativo ao mês 1 – assumindo NF igual a 1. 

3 Pagamento relativo ao mês 2 – assumindo NF igual a 1. 

4 Pagamento relativo ao mês 3 – assumindo NF igual a 1; 

(durante o mês 4 será realizada a medição dos meses (1, 2 e 

3) 

5 Pagamento relativo ao mês 4 – de acordo com a NF apurada 

sobre o desempenho do mês 1 

6 Pagamento relativo ao mês 5 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 2 

7 Pagamento relativo ao mês 6 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 3; (durante o mês 7 será 

realizada a medição dos meses (4, 5 e 6) 

8 Pagamento relativo ao mês 7 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 4 

9 Pagamento relativo ao mês 8 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 5 

10 Pagamento relativo ao mês 9 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 6; (durante o mês 7 será 
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realizada a medição dos meses (7, 8 e 9) 

11 Pagamento relativo ao mês 10 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 7 

12 Pagamento relativo ao mês 11 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 8 

13 Pagamento relativo ao mês 12 – de acordo com NF apurada 

sobre o desempenho do mês 9; (durante o mês 13 será 

realizada a medição dos meses (10, 11 e 12) 

Pagamento da PARCELA DE AJUSTE ANUAL (PA) – de 

acordo com média das NF utilizadas sobre os últimos 12 

(doze) pagamentos mensais, inclusive o efetivado no mês 

corrente. 

(...) (...) 

 

IV.2.4 Após o período de apuração, em 30 (trinta) dias o PODER 

CONCEDENTE, ou o VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá 

informar a Nota Final (NF) do índice de desempenho relativamente 

a cada um dos meses objeto de apuração, que será aplicada na 

fórmula da parcela pecuniária mensal. 

 

IV.2.4.1 A apuração da NF levará em conta as informações 

prestadas pela CONCESSIONÁRIA e/ou levantados pelo 

PODER CONCEDENTE ou pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE.  

 

IV.2.5 A CONCESSIONÁRIA fará a medição dos indicadores previstos no 

ANEXO IV – Manual de Indicadores de Desempenho, em até 10 
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(dez) DIAS ÚTEIS após o fechamento do período de apuração, 

quando então enviará ao PODER CONCEDENTE, e/ou verificador 

independente especialmente contratado, Relatório de 

Desempenho, em que estará discriminado o seu desempenho, com 

justificativa da NF para cada um dos meses objeto da medição. 

 

IV.2.6 O PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) DIAS ÚTEIS do 

recebimento do Relatório de Desempenho de que trata o item 

anterior, manifestar-se-á sobre os pontos que venha a discordar da 

avaliação apresentada pela CONCESSIONÁRIA, enviando a esta, 

e ao verificador independente especialmente contratado, as razões 

da sua discordância. 

 

IV.2.6.1 O não cumprimento do prazo estipulado no item IV.2.6 

ensejará a presunção de que o PODER CONCEDENTE 

não possui qualquer discordância em relação à medição 

realizada pela CONCESSIONÁRIA.  

 

IV.2.7 Com base nos relatórios recebidos da CONCESSIONÁRIA e do 

PODER CONCEDENTE, e em diligências realizadas, o verificador 

independente eventualmente contratado terá prazo de 10 (dez) 

DIAS ÚTEIS para determinar a NF de desempenho da 

CONCESSIONÁRIA para o mês, enviando-a em forma de relatório 

para as PARTES, devidamente circunstanciado e fundamentado.  

 

IV.2.7.1 O não atendimento do prazo estipulado neste item 

presumirá, para fins de pagamento da 
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CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, foi considerado o 

desempenho declarado pela CONCESSIONÁRIA, 

observado os itens IV.2.5 e IV.2.6 deste ANEXO, devendo 

eventual diferença posteriormente atestada pelo 

verificador contratado ser compensada, para menos ou 

para mais, na medição correspondente ao mês 

subsequente. 

 

IV.2.7.2 O disposto no item anterior não impede eventual 

responsabilização do verificador contratado, tampouco a 

aplicação de penalidades eventualmente fixadas no 

instrumento jurídico correspondente. 

 

IV.2.8 Eventual discordância entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE relativamente à NF, mesmo a determinada por 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, não impedirá o PODER 

CONCEDENTE de realizar desconto no pagamento da PARCELA 

PECUNIÁRIA MENSAL correspondente, na forma da tabela 

prevista no item IV.2.3 deste Anexo. 

 

IV.2.9 A PARTE que não concordar com a NF poderá solicitar reunião 

extraordinária com a PARTE contrária, a fim de se discutirem os 

fatores que motivaram a discordância quanto à Nota Final. 

 

IV.2.9.1 Poderá estar presente na reunião de que trata o item 

anterior, a pedido de quaisquer das PARTES, 

representante técnico do verificador independente 
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contratado, com vistas a contribuir para a resolução da 

controvérsia.  

 

IV.2.10 O recurso aos métodos de resolução de conflitos previstos no 

CAPÍTULO X – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS do CONTRATO, 

inclusive a arbitragem, a fim de se discutir o desacordo quanto à 

Nota Final da CONCESSIONÁRIA, dependerá da prévia 

observância do disposto no item IV.2.9 deste Anexo. 

 


