
QUESTIONAMENTOS AO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) 
Nº 002/2020 

AEROPORTO DA PAMPULHA (SBBH) 
 

Respostas aos questionamentos 01 à 03 
 

Questionamento 01: Entendemos que a experiência constante do item 5.10 do Edital poderá 

ser comprovada por meio de atestados e outros documentos pertinentes em nome de empresas 

controladas ou sob controle comum com o Interessado, desde que apresentados em conjunto 

com documentação comprobatória do vínculo societário entre detentora da experiência e 

Interessado. Em sendo admitida comprovação de experiência por meio de documentos de 

terceiros contratados pelo Interessado, nos termos do item 5.12 do Edital, o mesmo tratamento 

deveria ser dispensado ao aproveitamento de experiências de empresas controladas ou sob 

mesmo controle do Interessado. Está correto o entendimento? 

Resposta: Está correto o entendimento, mas é necessário demonstrar o vínculo jurídico 

existente entre o INTERESSADO e o detentor da experiência exigida no presente EDITAL, no caso 

de “terceiros contratados”: 

5.12. Serão aceitos, para fins da comprovação de que trata o item 5.10, 

documentos de terceiros contratados pelo INTERESSADO para a 

execução do objeto do presente PMI nos termos do item 5.7, devendo 

ser demonstrado, nesse caso, o vínculo jurídico existente entre o 

INTERESSADO e detentor da experiência exigida no presente EDITAL. 

 

Questionamento 02: Entendemos que o rol de experiências similares ao objeto do PMI 

constante do item 5.12.1 do Edital é exemplificativo, sendo admitida, para fins de autorização 

do Interessado, a comprovação de uma ou mais das experiências listadas. O teor do item 5.12.2 

do Edital corrobora o entendimento, ao autorizar a apresentação de “mais de 1 (um) documento 

para a comprovação de experiência” (o que sugere, contrario sensu, que a comprovação de 

experiência em somente uma das atividades elencadas pelo item 5.12.1 seria suficiente). Está 

correto o entendimento? 

Resposta: Está correto o entendimento de que a comprovação de experiência em somente uma 

das atividades elencadas pelo item 5.12.1 é suficiente. (verificar) 

5.12.1. Consideram-se experiências similares ao objeto deste PMI, 

entre outras: 

I. apresentação de manifestações de interesse, no âmbito de 

outros Procedimentos de Manifestação de Interesse 

conduzidos por entes públicos no Brasil; 

II. realização de projetos, levantamentos, investigações e/ou 

estudos técnicos para implantação de empreendimento que 

envolva a expansão, a exploração e a manutenção de 

infraestruturas aeroportuárias; 

III. realização de projetos ou estudos técnicos relacionados a 

empreendimentos imobiliários e/ou comerciais cuja 

implantação também possa se dar no âmbito do AEROPORTO 

DA PAMPULHA; 



IV. realização de outros projetos ou estudos técnicos que 

evidenciem que o requerente possui a experiência exigida para 

participar do presente PMI. 

5.12.2. Poderão ser apresentados mais de 1 (um) documento para a 

comprovação de experiência. (Grifo nosso) 

 

Questionamento 03: De acordo com o Aviso de Procedimento de Manifestação de Interesse 

PMI nº 02/2020, publicado no Diário do Executivo de Minas Gerais de 01/07/2020, as 

manifestações de interesse devem ser encaminhadas em até 120 (cento e vinte) dias a contar 

da data de tal publicação. Já o item 5.2 do Edital assinala o prazo de 20 (vinte) dias contados da 

publicação do Edital para os Interessados apresentarem o Formulário de Cadastramento e 

demais documentos necessários à obtenção de autorização para desenvolvimento dos estudos. 

Nesse sentido, favor esclarecer qual é o prazo para os interessados manifestarem interesse na 

obtenção de autorização para desenvolvimento dos estudos. 

Resposta: Os interessados em participar do presente PMI deverão manifestar o interesse 

enviando o Formulário de Cadastramento e a Declaração de Transferência de Direitos, conforme 

modelos dos Anexos II e III, até o dia 20 de julho de 2020, ou seja, 20 (vinte) dias após a 

publicação do aviso (01/07/2020). O prazo de 120 (cento e vinte) dias se refere à entrega dos 

ESTUDOS do presente PMI, que começa a contar a partir da publicação do "Termo de 

Autorização" no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais> No EDITAL Nº 002/2020 diz: 

5.2. Para participação do PMI, os INTERESSADOS deverão apresentar 

Formulário de Cadastramento, observado o modelo disponível no 

ANEXO II do EDITAL, devidamente preenchido e assinado, no prazo de 

até 20 (vinte) dias, contados da publicação do EDITAL, acompanhado 

dos seguintes documentos: 

(...) 

6.3 O(s) TERMO(S) DE AUTORIZAÇÃO conterá(ão): 

I. nome ou razão social do AUTORIZADO; 

II. objeto da autorização; e 

III. prazo para entrega do ESTUDOS de 120 (cento e vinte) dias, 

contados do dia seguinte à publicação do(s) Termo(s) de 

Autorização no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 

(...) 

7.2. Os ESTUDOS deverão ser entregues em até 120 (CENTO E VINTE) 

DIAS, contados da publicação do(s) Termo(s) de Autorização no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais. 

 

Questionamento 04: Solicitamos esclarecimentos quanto ao RESSARCIMENTO pelos estudos. 

Em qual cláusula está indicada a previsão? 

Resposta: Não há previsão de ressarcimento no presente PMI nº 002/2020, conforme 

consta no Edital:  

9.3. A autorização e a participação de quaisquer das etapas no 

presente PMI não gera direito aos INTERESSADOS, AUTORIZADOS e 



terceiros a eles eventualmente vinculados a qualquer espécie de 

remuneração, retribuição ou ressarcimento de valores despendidos. 

(Grifo nosso) 

 

 


