
 
 

 
 

Ao 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA/MG 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

SENHOR ADM. JEHU PINTO DE AGUILAR FILHO.  

 

 

Referência:  – CARTA CONVITE N.º 
02/2014 – Processo Licitatório n°  
07/2014.  
 
Objeto:  Locação de bem imóvel cuja 
área total corresponde a 609m², de 
propriedade do Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais – 
CRA/MG, localizado na Rua 
Timbiras, n.º 1830, Bairro Lourdes, 
Belo Horizonte/MG, para atividade 
de exploração comercial de 
estacionamento. 

 
 

MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.186.606/0001-40, com sede na 

Alameda Salvador, n.º 1057, Empreendimento Salvador Shopping Business, Edifício 

Torre América, Bairro Pituba, CEP: 41.820-790, Município de Salvador, Estado da Bahia, 

por seu representante legal infra-assinado, Sr. Roberto Cezar Soares Valverde, inscrito 

no CPF/MF n. 781.301.405-78, vem, respeitosamente, perante V.Sa., nos termos do 

subitem 9.2 do Edital do certame, formular o PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, 

conforme segue: 

 
Considerando que o Edital publicado não contempla os aspectos abaixo 

destacados, a fim de sanar essas omissões, fazemos os seguintes questionamentos: 

 



 
 

 
 

1. Qual Empresa atua no empreendimento nos dias atuais? 

2. Quando teve início a atuação da Empresa supracitada?  

3. Quando findará o Contrato por ela firmado? 

4. Qual o valor pago pela locação, a título de aluguel? 

5. Qual a quantidade de vagas que compõem o estacionamento? 

6. Qual a estrutura e benefícios que permanecerão no terreno, após 

a saída da Empresa atual? 

7. Qual o faturamento realizado nos últimos 12 (doze) meses? 

8. Existe obrigação relativa à concessão de vagas de forma gratuita? 

Em caso positivo, favor descrever tal obrigação detalhadamente. 

9. Existe algum sistema informatizado de acesso ao estacionamento? 

10. Qual o horário de funcionamento do estacionamento? 

11. É exercido algum tipo de controle, por parte do Contratante, sobre 

o valor a ser cobrado para usuário horista ou mensalista?  

12. Qual o valor das despesas comuns, tais como água, luz, IPTU e 

demais custos que possam existir? 

 

Face o exposto, requer sejam respondidos os questionamentos acima 

formulados, a fim de que se apresente proposta plausível a esta Administração Pública 

e viável a essa Licitante.   

 
Pede Deferimento. 

Salvador/BA, 20 de outubro de 2014. 

 
 

MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA 
CNPJ Sob n. 06.186.606/0001-40 

Representante Legal:  (Roberto Cezar Soares Valverde) 


