
 
 

 
RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS Nº 1: 

 
 
Processo Licitatório n.º 07/2014 – Modalidade Carta Convite n.º 02/2014. 
 
Em resposta aos questionamentos formulados pela empresa Master 
Empreendimentos Urbanos Ltda - Master Park Estacionamento a Comissão de 
Licitação esclarece: 
 
Questionamento nº 01: 
 
“Qual a Empresa atua no empreendimento nos dias atuais?” 
 

Resposta:  

A empresa que atua no empreendimento nos dias atuais é a MKX Park Ltda – EPP, 
nome fantasia, Pare Park. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questionamento nº 02: 
 
“Quando teve início a atuação da Empresa supracitada?” 

 

Resposta:  

O  contrato de locação foi assinado em 06/05/2013. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questionamento nº 03: 
 
“Quando findará o Contrato por ela firmado?” 
 
 
Resposta:  

O Contrato findará em 04/11/2014. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questionamento nº 04: 
 
“Qual o valor pago pela locação, a título de aluguel?” 

 

Resposta:  

O valor mensal pago pela empresa supracitada, a título de aluguel, é de R$ 
14.119,00 (Quatorze mil e cento e dezenove reais). 
 
 
 
 
 



 
Questionamento nº 05: 
 
“Qual a quantidade de vagas que compõem o estacionamento?” 
 
Resposta:  

Compõem o estacionamento, 26 (Vinte e seis) vagas cobertas e em linha, e outras 
9 (nove) vagas cobertas e livres. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questionamento nº 06: 
 
“Qual a estrutura e benefícios que permanecerão no terreno, após a saída da 
Empresa atual?” 
 

Resposta:  

Permanecerá no terreno, após a saída da empresa atual, a seguinte estrutura: 
 
- Cobertura em metalom para as vagas de veículos; 
- Piso pavimentado com brita asfáltica em todo o terreno; 
- 26 (Vinte e seis) vagas cobertas e em linha, e outras 9 (nove) vagas cobertas e 
livres; 
- Edificação de alvenaria “guarita” para funcionamento de caixa, banheiro, cozinha 
e escritório; 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Questionamento nº 07: 
 
“Qual o faturamento realizado nos últimos 12 (doze) meses?” 

 

Resposta:  

O CRA-MG não possui esta informação, pois é dado interno da empresa locatária; 
o CRA-MG não gerencia a atividade de exploração comercial de estacionamento e 
sim o contrato de locação do imóvel. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questionamento nº 08: 
 
“Existe obrigação relativa à concessão de vagas de forma gratuita? Em caso 
positivo, favor descrever tal obrigação detalhadamente” 
 

Resposta:  

Não existe a obrigação de vagas gratuitas. 
 
 
 
 
 



 
 
Questionamento nº 09: 
 
“Existe algum sistema informatizado de acesso ao estacionamento?” 

 

Resposta:  

O CRA-MG não possui esta informação.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Questionamento nº 10: 
 
“Qual o horário de funcionamento do estacionamento?” 

 

Resposta:  

O CRA-MG não possui esta informação.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Questionamento nº 11: 
 
“É exercido algum tipo de controle, por parte do Contratante, sobre o valor a ser 
cobrado para usuário horista ou mensalista ?” 

 

Resposta:  

Não.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Questionamento nº 12: 
 
“Qual o valor das despesas comuns, tais como água, luz, IPTU e demais custos 
que possam existir?” 
 

Resposta:  

As despesas com água e luz são variáveis e estão previstas na cláusula sexta da 

minuta do contrato, constante no Anexo I da Carta Convite nº 01/2014.  

 
A taxa de iluminação pública é de R$ 459,36 (Quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e seis centavos) ao ano e quanto ao IPTU, o CRA-MG é isento do 
imposto. 
 
 
Belo Horizonte, 23 de outubro de 2014. 
 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
 


