Material preparado para uso interno, não pode ser usado sem o consentimento por escrito da CODEMIG.

AUDIÊNCIA PÚBLICA- CONCESSÃO DE USO
MINASCENTRO E EXPOMINAS

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2017

CODEMIG
• A CODEMIG é uma empresa pública constituída na forma de Sociedade
Anônima com fins lucrativos
• Objeto Social: desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais
mediante investimentos que assegurem de forma perene e ambientalmente
sustentável o aumento da renda e o do bem-estar social e humano dos
mineiros
• As contratações da CODEMIG são regidas pela lei federal 8.666/93
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Audiência Pública
• Razão da Audiência Pública
– Prestar esclarecimentos sobre a Concessão de Uso
– Buscar contribuições da sociedade, de órgãos de controle e do mercado
– Atendimento ao artigo 39 da lei federal 8.666/93 para licitação com valor 100 (cem)
vezes superior ao limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c“ – concorrência de
R$1.500.000,00

• Publicidade sobre a Audiência Pública
– Data: 08 de Abril de 2017
– Veículos:
Diário Oficial do Estado de MG
Jornal O Tempo
Website da CODEMIG
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Modalidade da Contratação
Modalidade da Contratação: Concessão de Uso de bens a título oneroso
• No que consiste uma Concessão de Uso a título oneroso?
Trata-se de um contrato administrativo com prazo determinado celebrado com um
agente privado para exploração de bem público com contrapartidas financeiras para
CODEMIG

• A Concessão de Uso é uma venda?
Não, os bens imóveis atuais continuarão sendo patrimônio da CODEMIG, além da
incorporação de um novo bem

• A Concessão de Uso é uma privatização?
Não, a administração dos bens retorna para a CODEMIG ao final do contrato que tem o
direito de fiscalizar
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Benefícios da Concessão de Uso
• Benefícios da Concessão de Uso

– Potencialização dos negócios através de uma gestão privada por uma
empresa com expertise no negócio
– Investimentos realizados pela iniciativa privada
– Geração de empregos e desenvolvimento da região
– Melhoria de serviços para a população
– Fomento da cadeia de hotelaria, restaurantes, entretenimento, etc.
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Termos da Licitação
• Modalidade de Licitação: Concorrência Pública
• Objetos da Licitação:
– Minascentro
– Expominas BH
• Critério de Julgamento: Maior Oferta
• Prazo de Concessão: 35 anos
• Valor Estimado de Contrato: R$243 milhões
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Encargos do Concessionário
• A administração dos objetos deverá ser exercida DIRETAMENTE pelo
CONCESSIONÁRIO, não sendo admitida a cessão da gestão para terceiros
• Admite-se a subcontratação de serviços auxiliares, tais como administração
de estacionamento, restaurantes, bares e congêneres
• O Minascentro e o Expominas poderão ter suas destinações alteradas?
Não, os espaços deverão ser utilizados exclusivamente para sediar feiras,
exposições, eventos e congêneres
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Habilitação Técnica de Gestão de Equipamento
•
•

Capacidade Técnico-Operacional da pessoa jurídica ou do responsável técnico
pessoa física
Experiência de 2 anos em gestão de eventos em equipamentos com uma área
mínima de 31.000m²

Justificativa: O prazo de 2 anos se mostra razoável para demonstrar experiência de
mercado em face da sazonalidade e possíveis dificuldades de gestão de
equipamentos do mesmo porte.
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Habilitação Técnica de Gestão de Equipamento
Da legalidade:
Art. 30, §1º, I da Lei nº 8.666/93 - capacitação técnico-profissional: comprovação
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Acórdão 2.383/2007 - Plenário: a) É desarrazoada, como forma de comprovação da qualificação
técnica dos licitantes, a exigência em edital de percentuais mínimos superiores a 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço (...)" (rel. Min. Benjamin Zymler,
publicado no DOU em 20/11/2007).
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Minascentro
Tradicional endereço de eventos de Belo Horizonte
inaugurado em 1984 e tombado como Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte
Atividade: sediar feiras, exposições, congressos,
convenções e reuniões com objetivo de promover a
arte, cultura, indústria, comércio, ciência e turismo
Área: 33.000 m²
Composto por:
• 2 teatros com 1.740 e 418 lugares
• 6 auditórios
• 14 salas de reunião e apoio
• 2 praças
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Minascentro
Requisitos da Proposta Comercial:
• Investimento Mínimo: R$15 milhões para restauração e modernização do
espaço, mantidas as características determinadas pelo tombamento
municipal
• Prazo para investimento: 24 meses
• Contrapartida Financeira:
Remuneração Mensal Mínima Garantida: R$43.000,00
Maior valor OU
5% Receita Bruta (mínimo)
• Remuneração Mensal Mínima Garantida será paga a partir do 13º mês de
contrato
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Expominas
Um dos maiores e mais importantes Centros de Convenções e Eventos do país comportando
um público de até 33 mil pessoas.
Área construída: 63.000 m²
Composto por:
• Arena multiuso com capacidade 2.200
lugares
• 3 pavilhões totalizando 20.000m²
• Estacionamento com 2.000 vagas
• Restaurante com capacidade de 800
pessoas
• Áreas adjacentes
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Expominas
Requisitos Proposta Comercial:
• Investimento Mínimo: nenhum investimento mínimo requerido
• Prazo para investimento: 72 meses, caso ofertado
• Contrapartida Financeira:
Remuneração Mensal Mínima Garantida: R$138.000,00
Maior valor OU
5% Receita Bruta (mínimo)
• Remuneração Mensal Mínima Garantida será paga a partir do 1º mês
de contrato
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Expominas – Equipamento Adicional
Área do Equipamento Adicional: 59.645 m²

O que poderá ser construído no Equipamento
Adicional?
• expansão do EXPOMINAS com novos pavilhões ou
arenas
• salas destinadas a aluguel
• centro de compras (shopping)
• Hotel
• Outras atividades comerciais
Legenda:
Área 01: 10.968m²
Área 02: 7.344m²
Área 03: 14.175m²
Área 04: 9.178m²
Área livre restante: 17.980m²

Existe alguma restrição para essa construção?
• Sim, não poderá comprometer a visão do
Expominas pela Av. Amazonas.

Área total: 59.645m²
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Expominas – Equipamento Adicional
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Expominas – Equipamento Adicional
Requisitos Proposta Comercial:
• Investimento Mínimo: R$100 milhões
• Prazo para aprovação e autorizações do projeto: 24 meses
• Prazo para investimento: 72 meses
• Contrapartida Financeira:
Remuneração Mensal Mínima Garantida: R$184.000,00
Maior valor OU
5% Receita Bruta (mínimo)
• Remuneração Mensal Mínima Garantida será paga a partir do 61º mês de contrato
aplicados os seguintes descontos:
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Expominas – Equipamento Adicional
Será aplicado um desconto sobre a Remuneração Mensal Mínima Garantida
para os 5 (cinco) primeiros anos de previsão de operação:
•
•
•
•
•

61° mês ao 72° mês – 50% de desconto
73° mês ao 84° mês – 40% de desconto
84° mês ao 95° mês – 30% de desconto
96° mês ao 107° mês – 20% de desconto
108° mês ao 119° mês – 10% de desconto
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OBRIGADO!
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