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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

Ref.:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 032.2292.2022.0007989-71  

 

ESTADO DA BAHIA – SECRETARIA DE TURISMO 

 

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DE USO DAS BASES NÁUTICAS DA MARINA DE 

ITAPARICA, MARINA DA PENHA, MARINA DE SALINAS DA MARGARIDA E MARINA DE 

CACHA-PREGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDESTE NAVEGAÇÃO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

00.370.509/0001-26, com sede na Rua Itapema, n° 161, Jardim Cunhambebe, Vicente de 

Carvalho, Guarujá/SP, CEP 11.0450-430, neste ato representada por seu sócio Kleber 

Bluhm Alves, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.144.307-X e devidamente 

inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.798.107-74, domiciliado no endereço supra, vem, 

perante V. Sa., , com fundamento no item 9 do ato convocatório, cumulado com a 

disposições legais pertinentes, apresentar  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

032.2292.2022.0007989-71, o qual fez publicar o ESTADO DA BAHIA – SECRETARIA DE 

TURISMO, cujo OBJETO é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DAS BASES NÁUTICAS DA 

MARINA DE ITAPARICA, MARINA DA PENHA, MARINA DE SALINAS DA MARGARIDA E 

MARINA DE CACHA-PREGOS, levando em consideração o ordenamento jurídico vigente no 

país nos termos que serão a seguir expostos: 
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I. DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO: 

 

1. Através do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO: 032.2292.2022.0007989-71, o qual fez publicar o ESTADO DA BAHIA – 

SECRETARIA DE TURISMO, cujo OBJETO é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DAS BASES 

NÁUTICAS DA MARINA DE ITAPARICA, MARINA DA PENHA, MARINA DE SALINAS DA 

MARGARIDA E MARINA DE CACHA-PREGOS, Modalidade Concorrência com critério de 

julgamento a MAIOR OFERTA de OUTORGA FIXA, com prazo de concessão de 20 anos. 

 

2. A impugnante, desejando participar do certame, analisou o Edital e verificou 

inconsistências que necessitam de correção, sob pena de não observação de princípios 

basilares que norteiam a licitação, tais como, competitividade, igualdade na condição de 

participação e outros que veremos a seguir. 

 

II. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 

 

3. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO é de R$ 15.026.321,20 (quinze milhões, 

vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos). 

 

4. Entretanto, tal valor merece revisão, pois, apesar de o item 4.2 mencionar que O 

valor mencionado no subitem anterior é meramente indicativo, o mesmo é vinculado ao 

item 16.3.4 que exige patrimônio líquido indexado em 10% do valor estimado do contrato. 

 

5. Tal fato ocorre novamente no item 17.1, na qual a garantia da proposta é vinculada 

a 1% do valor estimado do contrato para fins de participação. 

 

6. Observa-se que, não há no Edital e Anexos qualquer tipo de referência e/ou 

estudos que embasem o valor estimado da licitação, sendo de extrema necessidade a 

avaliação sob a ótica individualizada de cada Marina para que a licitante possa dar o peso 

necessário de faturamento de cada local. 

 

7. Desta forma, o valor estimativo deverá ser demonstrado de forma transparente 

qual o embasamento para o valor apresentado. 

 

8. Assim, merece correção e republicação o Edital, nos termos expostos, devendo o 

valor estimativo ser revisto e demonstrado o embasamento dos números, por Marina. 
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III. DA GARANTIA CONTRATUAL: 

 

9. O Edital, em seu item 5, prevê a obrigação de a concessionária manter garantia de 

proposta correspondente a 1% do valor estimado, para cada lote que vencer, permitindo 

a modalidade descritas. 

 

10. Ocorre que, tal exigência se mostra onerosa, não possuindo isonomia e igualdade 

de participação das licitantes, sem demonstração correta do valor estimado. 

 

11. Da mesma forma, se confunde com a Cláusula 14 da minuta de contrato, que 

pretende a GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO equivalente a 5% do valo do contrato 

durante toda a vigência da concessão. 

 

12. Isto porque, em se tratando de concessão pelo período de 20 anos, com estimado 

descrito no item 4 de mais de 15 Milhões de reais, a garantia da execução do contrato 

deve ser anual e não pelo valor total. 

 

13. É nítido que o valor do contrato deverá ser então dividido pelo período de 20 anos, 

demonstrando assim o valor estimativo ANUAL do contrato, o que servirá como parâmetro 

de garantia da execução, a qual deverá ser renovada anualmente. 

 

14. Ou seja, claramente a garantia da execução prevista no Edital e Minuta Contratual 

deverá ser de 1/20 do valor estimativo, com renovação anual. 

 

15. Outro fator importante diz respeito a impossibilidade de as Seguradoras do 

mercado realizarem tal apólice garantindo 20 anos, pois, a renovação da apólice de 

seguros deverá ser anual. 

 

16. Desta forma, merece correção e republicação o Edital, nos termos. 
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IV. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ATESTADOS. 

 

17. Com relação ao Atestado, diz o Edital em seu item 16.5.1, “a”: 

 

16.5.1. A qualificação técnica será comprovada com a apresentação 

pelo CONCORRENTE individual e, no caso de CONSÓRCIO, por cada 

integrante, inclusive o líder, dos seguintes documentos:  

a. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado em nome da LICITANTE ou de empresa AFILIADA, que 

comprove(m) ter o LICITANTE exercido a atividade de administração 

de empreendimentos de guarda de embarcações, do tipo marina, 

por prazo não inferior à 1 (hum) ano ou que comprove(m) ter o 

LICITANTE administrado, operado ou arrendado pelo menos 1 (um) 

marina no Brasil, ou no exterior, de porte equivalente a 5% (cinco 

por cento) das instalações náuticas licitadas, medido este indicador 

obrigatoriamente pelo estoque de vagas náuticas em seco ou 

molhadas ofertadas ao público.  

 

18. Entretanto, as exigências se mostram restritivas. 

 

19.  Observa-se que, empresas como a ora Impugnante, que atua no setor Naval, com 

Apoio Marítimo, Portuário, como Operador Portuário, realizando manutenção de 

embarcações de grande porte, tais como Balsas e Rebocadores, próprias e de terceiros, 

realizando gestão administrativa de Estaleiro Naval, com atracação de desatracação de 

embarcações, guarda dos mesmos, docagem e lançamento de embarcações e balsas, 

possui qualidade técnica equivalente e, com todo respeito, possivelmente superior, a 

administração de Marinas e vagas de guarda de embarcações, se vê restrita em participar 

do certame em razão da exigência editalícia. 

 

20. Ainda que se alegue uma suposta eficiência técnica decorrente da concentração da 

responsabilidade pela execução do contrato para especificamente administradores de 

Marinas, tal fato se mostra ilegal, em consonância ao que dispõe o artigo 23, § 1º da Lei 

nº 8.666/93. Tal dispositivo esclarece:  
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§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

 

21. Nessa linha, o art. 30 da Lei nº 8.666/93 estabelece um ROL TAXATIVO (previsão 

legal numerus clausus) referente à documentação que pode ser exigida para comprovação 

da qualificação técnica. Desse modo, não pode a Administração criar hipóteses nele não 

previstas, sob pena de incidir na vedação legal do art. 3º da lei em comento, já mencionado 

alhures. O dispositivo legal determina que:  

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-

á a:  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de 

que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação;  

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso.  

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a:  

I - 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  
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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;  

II - (Vetado).  

a) (Vetado).  

b) (Vetado).  

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório.  

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de 

aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado.  

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, 

ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 

participação na licitação. 

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 

vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.  

§ 7º (Vetado).  

I - (Vetado).  

II - (Vetado).  

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a 

metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua 

aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será 

efetuada exclusivamente por critérios objetivos.  

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela 

que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância 

para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa  
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comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos 

essenciais.  

§ 10º. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o 

inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço 

objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

administração. (Grifo nosso)”  

 

22. Como se vê, inexiste na lei qualquer previsão para apresentação de contratos em 

vigor COM MARINAS ou experiências em MARINAS para a gerência de serviços 

terceirizados.  

 

23. Ademais, a Administração não pode esquecer-se de observar a regra constitucional 

a qual determina que as exigências devam ser as mínimas possíveis, ou seja, não pode a 

Administração ir além do mínimo necessário.” – nossos grifos  

 

Acórdão TCU nº 523/97  

“(...) a Administração Pública, para fins de habilitação, deve se ater 

ao rol dos documentos constantes dos artigos 28 e 31, não sendo 

lícito exigir outrodocumento ali não elencado”  

 

Acórdão TCU nº 1203/2011 Plenário  

“Abstenha-se de incluir, nos editais de licitação ou credenciamento, 

exigências de participação ou habilitação técnica 

comprometedoras, restritivas ou frustrantes do caráter 

competitivo do certame, que estabeleçam preferências ou 

distinções em relação aos interessados e/ou contrárias aos princípios 

da isonomia, da legalidade, da competitividade, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, contrariando as disposições 

dos arts. 3º, §1º, inc. I, e 30, §1º, da Lei 8.666/1993.”  
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ACÓRDÃO TCU Nº 2864/2008 Plenário  

“Não inclua nos editais de licitação exigências não previstas em lei 

ou irrelevantes para a verificação da qualificação técnica das 

licitantes em obediência ao art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/1993.”   

 

24. Também é este o entendimento por parte dos Tribunais de Justiça, senão veja-se:  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 

70077334019 RS (TJ-RS). Data de publicação: 20/07/2018  

 

Ementa: A Lei 8.666 /93 dispõe, em seu artigo 27 , que, para a 

habilitação nas licitações será exigido dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto no art. 7º , XXXIII , 

da Constituição Federal . De outro lado, o artigo 28 da Lei 8.666 /93 

dispõe quais os documentos relativos à habilitação jurídica. Da leitura 

do artigo supra, verifica-se que o Alvará de Localização e 

Funcionamento não está previsto no rol taxativo do respectivo 

artigo. A exigência, no Edital, de documentos não elencados nos 

artigos da Lei 8.666 /93 acaba por ferir o princípio da ampla 

concorrência, princípio este norteador da respectiva lei, visto que o 

objetivo máximo é o de primar pela acessibilidade e 

competitividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077334019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 

13/07/2018). 

 

25. Assim, por todo exposto, merece ser revisto o item que exige atestado de 

capacidade técnica restritivo a competitividade. 
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V. DA PROPOSTA TÉCNICA - DO PLANO DE NEGÓCIO – NECESSIDADE DE 

ENGENHEIRO NAVAL, TECNÓLOGO NAVAL OU ENGENHEIRO MECÂNICO: 

 

26. Com relação ao Plano de Negócio, especificamente com relação aos profissionais 

da equipe técnica, observa-se que o dimensionamento da equipe técnica não é compatível 

com o objeto da concorrência, ao passo que, tratando-se de concessão de sistema de 

Marinas, com exigência de atracação de embarcações de diversos portes, faz-se 

necessário que a concessionária disponha de Engenheiro Naval, Tecnólogo Naval ou 

Engenheiro Mecânico, junto a equipe técnica. 

 

27. Tal embasamento é observado na Resolução 218 DO CONFEA, especificamente em 

seu artigo 15. 

 

28. Desta forma, merece correção e republicação o Edital, no sentido de exigir que a 

concessionaria possui na Equipe Técnica Engenheiro Naval, Tecnólogo Naval ou 

Engenheiro Mecânico devendo ser apresentado(s) atestado(s) de responsabilidade 

técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do acervo 

técnico (CAT), pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto da 

presente licitação – importando chamar atenção a questão da exigência de atestado que 

restringe a competitividade. 

 

VI. DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. 

 

29. Observa-se que o Edital não demonstra quais os números e resultados das Marinas 

relacionadas nos últimos 05 anos. 

 

30. Não há dados de movimentação de embarcações, de pessoas ou mesmo de 

manutenção. 

 

31. Não há documentos de licenças operacionais, ambientais ou AVCB de cada local. 

 

32. Não documentos dos flutuantes ou píeres com relação ao vencimento de licenças 

ou necessidade de docagem. 

 

33. Não há apresentação da capacidade de tonelagem de cada píer. 
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34. Não há licença de abastecimento de cada local. 

 

35. Não há estudos de ampliação das áreas. 

 

36. Não documentos dos imóveis com metragem quadrada e planta baixa de cada 

local. 

 

37. Não há valores de IPTU e demais taxas ou impostos. 

 

38. Não há projetos de reforma, quer sejam recentes, quer sejam inacabadas. 

 

39. Não há demonstração de peso de cada Marina para investimento, visto que, 

existem obras importantes para ser terminadas. 

 

40. Não demonstração de Plano de Emergência Ambiental com mapeamento de fauna 

e flora ou mesmo PEI de cada Marina. 

 

41. Verifica-se que, tais itens, são de suma importância para estudo e ampliação da 

visão do negócio com sua totalidade, merecendo melhores estudos e transparência nos 

dados. 

 

42. Desta forma, merece correção e republicação o Edital, nos termos expostos, 

considerando todos os argumentos acima. 

IV - DOS REQUERIMENTOS FINAIS: 

 

43. Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, requer o recebimento 

da mesma com análise, admissão e conhecimento, com supedâneo nas legislações 

vigentes e ao final seja dado PROVIMENTO para revisar o edital em questão e, 

reconhecendo as ilegalidades apontadas, determine que o ato convocatório seja retificado 

e republicado de acordo com as fundamentações acima por ato de simples JUSTIÇA!!! 

 

44. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. 

 

 

 

SUDESTE NAVEGAÇÃO LTDA. 

Kleber Bluhm Alves 
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IMPUGNAÇÃO 
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032.2292.2022.0007989-71 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 
OBJETO: Concessão onerosa de uso dos imóveis das instalações náuticas Marina de 
Itaparica, Marina Penha, Marina de Salinas e Marina de Cacha - Pregos, para gestão, 
operacionalização, administração e manutenção de empreendimento náutico de guarda de 
embarcações e serviços que lhe são complementares no curso do CONTRATO, conforme 
edital e anexos.  
IMPUGNANTE: Sudeste Navegação Ltda. 
 
 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 
 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES, designada Portaria nº 
022/2021, publicada no DOE do dia 09.09.2022, no uso das atribuições que lhe são 
estabelecidas por lei, passa a responder aos questionamentos formulados pela empresa 
SUDESTE NAVEGAÇÃO LTDA, doravante designada como interessado, nos termos que 
se segue. 

 
 

 
I – Da Tempestividade 
 
Sabe-se que o prazo do Edital para apresentação de impugnação é até o 5º (quinto) dia útil 
anterior à data marcada para a abertura dos envelopes da licitação, em se tratando de 
interessado na Concorrência. 
 
A Sessão Pública do Pregão está marcada para o próximo dia 01/12/2022. A petição foi 
apresentada pela empresa interessada em 24/11/2022, logo é de se reconhecer a sua 
evidente tempestividade. 
 
Ademais, ainda que apresentada de forma intempestiva, caso a administração entenda por 
pertinente e esclarecedora aos demais interessados, cabe responder a impugnação 
apresentada. 
 
II - Das razões de impugnação ao edital 
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 Segue o mérito do quanto apontado pela ora impugnante, na íntegra do que diz respeito aos 
pontos efetivamente objeto de impugnação, quais sejam: 
 
a) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO 
 
" 3. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO é de R$ 15.026.321,20 (quinze milhões, 
vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos). 
 
4. Entretanto, tal valor merece revisão, pois, apesar de o item 4.2 mencionar que O valor 
mencionado no subitem anterior é meramente indicativo, o mesmo é vinculado ao item 
16.3.4 que exige patrimônio líquido indexado em 10% do valor estimado do contrato. 
 
5. Tal fato ocorre novamente no item 17.1, na qual a garantia da proposta é vinculada a 1% 
do valor estimado do contrato para fins de participação. 
 
6. Observa-se que, não há no Edital e Anexos qualquer tipo de referência e/ou estudos que 
embasem o valor estimado da licitação, sendo de extrema necessidade a avaliação sob a 
ótica individualizada de cada Marina para que a licitante possa dar o peso necessário de 
faturamento de cada local. 
 
7. Desta forma, o valor estimativo deverá ser demonstrado de forma transparente qual o 
embasamento para o valor apresentado. 
 
8. Assim, merece correção e republicação o Edital, nos termos expostos, devendo o valor 
estimativo ser revisto e demonstrado o embasamento dos números, por Marina." 
 
b) DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
" 9. O Edital, em seu item 5, prevê a obrigação de a concessionária manter garantia de 
proposta correspondente a 1% do valor estimado, para cada lote que vencer, permitindo a 
modalidade descritas. 
 
10. Ocorre que, tal exigência se mostra onerosa, não possuindo isonomia e igualdade de 
participação das licitantes, sem demonstração correta do valor estimado. 
 
11. Da mesma forma, se confunde com a Cláusula 14 da minuta de contrato, que pretende a 
GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO equivalente a 5% do valo do contrato durante 
toda a vigência da concessão. 
 
12. Isto porque, em se tratando de concessão pelo período de 20 anos, com estimado 
descrito no item 4 de mais de 15 Milhões de reais, a garantia da execução do contrato deve 
ser anual e não pelo valor total. 
 
13. É nítido que o valor do contrato deverá ser então dividido pelo período de 20 anos, 
demonstrando assim o valor estimativo ANUAL do contrato, o que servirá como parâmetro 
de garantia da execução, a qual deverá ser renovada anualmente. 
 
14. Ou seja, claramente a garantia da execução prevista no Edital e Minuta Contratual 
deverá ser de 1/20 do valor estimativo, com renovação anual. 
 
15. Outro fator importante diz respeito a impossibilidade de as Seguradoras do mercado 
realizarem tal apólice garantindo 20 anos, pois, a renovação da apólice de seguros deverá 
ser anual." 
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 c) DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ATESTADOS  
 
" 17. Com relação ao Atestado, diz o Edital em seu item 16.5.1, “a”: 
 

16.5.1. A qualificação técnica será comprovada com a 
apresentação pelo CONCORRENTE individual e, no caso 
de CONSÓRCIO, por cada integrante, inclusive o líder, 
dos seguintes documentos: 
a. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado em nome da LICITANTE ou de 
empresa AFILIADA, que comprove(m) ter o LICITANTE 
exercido a atividade de administração de 
empreendimentos de guarda de embarcações, do tipo 
marina, por prazo não inferior à 1 (hum) ano ou que 
comprove(m) ter o LICITANTE administrado, operado ou 
arrendado pelo menos 1 (um) marina no Brasil, ou no 
exterior, de porte equivalente a 5% (cinco por cento) das 
instalações náuticas licitadas, medido este indicador 
obrigatoriamente pelo estoque de vagas náuticas em 
seco ou molhadas ofertadas ao público. 

 
18. Entretanto, as exigências se mostram restritivas. 
 
19. Observa-se que, empresas como a ora Impugnante, que atua no setor Naval, com Apoio 
Marítimo, Portuário, como Operador Portuário, realizando manutenção de embarcações de 
grande porte, tais como Balsas e Rebocadores, próprias e de terceiros, realizando gestão 
administrativa de Estaleiro Naval, com atracação de desatracação de embarcações, guarda 
dos mesmos, docagem e lançamento de embarcações e balsas, possui qualidade técnica 
equivalente e, com todo respeito, possivelmente superior, a administração de Marinas e 
vagas de guarda de embarcações, se vê restrita em participar do certame em razão da 
exigência editalícia.  
 
20. Ainda que se alegue uma suposta eficiência técnica decorrente da concentração da 
responsabilidade pela execução do contrato para especificamente administradores de 
Marinas, tal fato se mostra ilegal, em consonância ao que dispõe o artigo 23, § 1º da Lei nº 
8.666/93. Tal dispositivo esclarece: 
 

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente 
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e 
à ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala. 

 
21. Nessa linha, o art. 30 da Lei nº 8.666/93 estabelece um ROL TAXATIVO (previsão 
legal numerus clausus) referente à documentação que pode ser exigida para comprovação 
da qualificação técnica. Desse modo, não pode a Administração criar hipóteses nele não 
previstas, sob pena de incidir na vedação legal do art. 3º da lei em comento, já mencionado 
alhures. O dispositivo legal determina que: 
 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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 II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: 
I - 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; 
II - (Vetado). 
a) (Vetado). 
b) (Vetado). 
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório. 
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 
de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 
em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 
nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de 
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração 
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 formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 
vedada as exigências de propriedade e de localização 
prévia. 
§ 7º (Vetado). 
I - (Vetado). 
II - (Vetado). 
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, 
de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir 
dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, 
para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à 
análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 
critérios objetivos. 
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 
aquela que envolva alta especialização, como fator de 
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser 
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 
prestação de serviços públicos essenciais. 
§ 10º. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-profissional de que 
trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela administração. (Grifo 
nosso)” 

 
22. Como se vê, inexiste na lei qualquer previsão para apresentação de contratos em 
vigor COM MARINAS ou experiências em MARINAS para a gerência de serviços 
terceirizados. 
 
23. Ademais, a Administração não pode esquecer-se de observar a regra constitucional a 
qual determina que as exigências devam ser as mínimas possíveis, ou seja, não pode a 
Administração ir além do mínimo necessário.” – nossos grifos 
 

Acórdão TCU nº 523/97 
“(...) a Administração Pública, para fins de habilitação, deve 
se ater ao rol dos documentos constantes dos artigos 28 e 
31, não sendo lícito exigir outrodocumento ali não elencado” 
 
Acórdão TCU nº 1203/2011 Plenário 
“Abstenha-se de incluir, nos editais de licitação ou 
credenciamento, exigências de participação ou 
habilitação técnica comprometedoras, restritivas ou 
frustrantes do caráter competitivo do certame, que 
estabeleçam preferências ou distinções em relação aos 
interessados e/ou contrárias aos princípios da isonomia, da 
legalidade, da competitividade, da proporcionalidade e da 
razoabilidade, contrariando as disposições dos arts. 3º, §1º, 
inc. I, e 30, §1º, da Lei 8.666/1993.” 
ACÓRDÃO TCU Nº 2864/2008 Plenário 
“Não inclua nos editais de licitação exigências não 
previstas em lei ou irrelevantes para a verificação da 
qualificação técnica das licitantes em obediência ao art. 3º, § 
1º, I, da Lei nº 8.666/1993.” 
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 24. Também é este o entendimento por parte dos Tribunais de Justiça, senão veja-se: 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 
70077334019 RS (TJ-RS). Data de publicação: 20/07/2018. 
 

Ementa: A Lei 8.666 /93 dispõe, em seu artigo 27 , que, para 
a habilitação nas licitações será exigido dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa à habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento 
do disposto no art. 7º , XXXIII, da Constituição Federal . De 
outro lado, o artigo 28 da Lei 8.666 /93 dispõe quais os 
documentos relativos à habilitação jurídica. Da leitura do 
artigo supra, verifica-se que o Alvará de Localização e 
Funcionamento não está previsto no rol taxativo do 
respectivo artigo. A exigência, no Edital, de documentos 
não elencados nos artigos da Lei 8.666 /93 acaba por 
ferir o princípio da ampla concorrência, princípio este 
norteador da respectiva lei, visto que o objetivo máximo 
é o de primar pela acessibilidade e competitividade. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70077334019, Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros 
Fabrício, Julgado em 13/07/2018)." 
 

d) DA PROPOSTA TÉCNICA - DO PLANO DE NEGÓCIO - NECESSIDADE DE 
ENGENHEIRO NAVAL, TECNÓLOGO NAVAL OU ENGENHEIRO MECÂNICO 
 
"26. Com relação ao Plano de Negócio, especificamente com relação aos profissionais da 
equipe técnica, observa-se que o dimensionamento da equipe técnica não é compatível com 
o objeto da concorrência, ao passo que, tratando-se de concessão de sistema de Marinas, 
com exigência de atracação de embarcações de diversos portes, faz-se necessário que a 
concessionária disponha de Engenheiro Naval, Tecnólogo Naval ou Engenheiro Mecânico, 
junto a equipe técnica. 
 
27. Tal embasamento é observado na Resolução 218 DO CONFEA, especificamente em 
seu artigo 15. 
 
28. Desta forma, merece correção e republicação o Edital, no sentido de exigir que a 
concessionária possui na Equipe Técnica Engenheiro Naval, Tecnólogo Naval ou 
Engenheiro Mecânico devendo ser apresentado(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do acervo técnico 
(CAT), pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto da presente 
licitação – importando chamar atenção a questão da exigência de atestado que restringe a 
competitividade." 
 
e) DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
 
" 29. Observa-se que o Edital não demonstra quais os números e resultados das Marinas 
relacionadas nos últimos 05 anos. 
 
30. Não há dados de movimentação de embarcações, de pessoas ou mesmo de 
manutenção. 
 
31. Não há documentos de licenças operacionais, ambientais ou AVCB de cada local. 
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32. Não documentos dos flutuantes ou píeres com relação ao vencimento de licenças ou 
necessidade de docagem. 
 
33. Não há apresentação da capacidade de tonelagem de cada píer. 
 
34. Não há licença de abastecimento de cada local. 
 
35. Não há estudos de ampliação das áreas. 
 
36. Não documentos dos imóveis com metragem quadrada e planta baixa de cada local. 
 
37. Não há valores de IPTU e demais taxas ou impostos. 
 
38. Não há projetos de reforma, quer sejam recentes, quer sejam inacabadas. 
 
39. Não há demonstração de peso de cada Marina para investimento, visto que, existem 
obras importantes para ser terminadas. 
 
40. Não demonstração de Plano de Emergência Ambiental com mapeamento de fauna e 
flora ou mesmo PEI de cada Marina." 
 
 
III - Da manifestação 
 

O Edital da Concorrência Pública em epígrafe foi elaborado conforme às 

especificações encaminhadas pela Superintendência de Investimentos em Zonas Turísticas 

da Secretaria de Turismo.  

 

Conforme é sabido, durante a fase de planejamento das licitações a Administração 

Pública tem o dever de definir adequadamente o objeto de suas contratações de forma 

precisa, suficiente e clara, estabelecendo objetivamente em edital todas as características e 

especificações técnicas necessárias que individualizem o bem ou serviço almejado. 

 

Aliás, essa é a determinação constante na Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da 

União: 

 

 “A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 

indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado 

de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da 

publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais 

das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da 

licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações 

mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.” 

 

Nesse desiderato, é importante mencionar que a Administração Pública, por força de 

disposição constitucional, somente pode estabelecer exigências que sejam imprescindíveis 

à escorreita execução do objeto contratual, não se admitindo a fixação de critérios 

imotivados, que frustrem o caráter competitivo do certame ou que não sejam indispensáveis 

para a satisfação da necessidade a ser atendida com a contratação. 
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 É o que determina o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, verbis: 

 

“Art. 37.  

(...)  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações”. 

 

Nesse sentido, é que a Lei nº 9.433/05, em seu art. 3º, § 1º, inc. I, veda 

expressamente a inclusão no edital de cláusulas ou condições que estabeleçam 

preferências ou distinções em face do domicílio dos licitantes ou comprometam, restrinjam 

ou frustrem o caráter competitivo da licitação, ou de qualquer outra circunstância 

considerada impertinente ou irrelevante para a escorreita execução do objeto, nos seguintes 

termos: 

 

“Art. 3º. (...) 

§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto específico do 

contrato;” 

 

De acordo com Marçal Justen Filho, “o ato convocatório da licitação deve estabelecer 

condições que assegurem a seleção da proposta mais vantajosa (...), com observância do 

princípio da isonomia. É essencial que a licitação seja um procedimento orientado por 

critérios objetivos, sendo ilícita a adoção de cláusulas ou quaisquer práticas que, de 

modo parcial ou total, restrinjam, afetem ou dificultem ilegitimamente a competição1.” 

 

Isso não significa, todavia, que a Administração Pública não pode prever exigências 

necessárias para garantir a melhor contratação possível em face de sua necessidade. O que 

não se admite é a fixação de cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo da licitação por estabelecerem circunstâncias impertinentes 

ou irrelevantes na especificação do objeto a ser contratado. 

 

Portanto, toda e qualquer exigência editalícia deve guardar estrita pertinência com o 

objeto da contratação, cabendo à Administração Pública, mediante justificativa técnica 

adequada e suficiente, demonstrar a essencialidade de tais condições, sob pena de 

restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação. 

 

                                                 
1FILHO, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 93 
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 Feitas estas considerações introdutórias, segue manifestação acerca dos pontos 

impugnados. 

 
a) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO 
 

No que tange aos apontamentos previstos nos itens 3, 4, 5 e 6 da Impugnação, resta 
informar que a SETUR realizou um estudo referencial da viabilidade técnica e econômico-
financeira dos equipamentos objeto da licitação de concessão de uso. Tais estudos estão 
balizados nas melhores práticas de mercado, considerando a modelagem proposta, bem 
como, foram realizadas por consultoria contratada e corpo técnico interno do Estado.  

 
Ainda, toda a estruturação está instruída em processos administrativos internos. Os 

valores relativos à composição das receitas e despesas projetadas para composição do 
valor mínimo de outorga fixa não foram divulgados, pois assim, estaríamos interferindo na 
concorrência. Entretanto, foram divulgadas as diretrizes do Plano de Negócios, bem como 
todas as informações pertinentes aos equipamentos, que também foram base para o estudo 
referencial do Estado.  

 
O valor do contrato se refere à soma das receitas (projeto referencial) projetadas para 

os 20 anos da concessão. Cabe a cada licitante interessado estimar seu Plano de Negócios 
à luz da sua eficiência e expertise para a composição do lance para disputa do certame. 

 
Em relação ao quanto impugnado nos itens 7 e 8, cumpre esclarecer que todas as 

diretrizes para elaboração do Plano de Negócios e composição do preço referencial foram 
divulgadas. Não há, portanto, legislação que obrigue a publicação da composição referencial 
do preço para a licitação antes do certame. 
 
 
b) DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

Acerca do quanto alegado nos itens 9 e 10, pertinentes à garantia contratual, o 
percentual exigido segue a legislação de licitações pertinente e foi validado pela 
Procuradoria Geral do Estado, não sendo passível de discussão no caso em tela. 

 
Já no que foi apontado nos itens 11 a 14 da impugnação, cabe afirmar que o valor 

referencial foi balizado em estudos, conforme já explanado anteriormente, além do fato de 
que o percentual de garantia da execução do contrato está previsto em lei e foi aprovado 
pela Procuradoria Geral do Estado, não cabendo qualquer discussão acerca do seu valor. 

 
Ademais, este percentual é o adotado em todas as concessões onerosas de uso 

realizadas pelo Governo do Estado, sobretudo nas mais complexas, como na presente 
licitação, a qual visa a utilização de equipamentos de custo muito elevado para 
administração pública, sendo bastante pertinente o percentual utilizado, bem como não 
havendo a possibilidade de diluição da garantia de forma anual, devendo ser realizada pela 
empresa vencedora de forma global, relativa aos 20 anos da concessão. 

 
Por fim, no que concerne à impossibilidade das seguradoras do mercado realizarem 

apólices para 20 anos, esta argumentação não prospera, haja vista o fato de que esta 
exigência editalícia, nestes moldes, é prevista em todas as licitações de concessão onerosa 
de uso do Governo do Estado, inclusive de certames com prazo de concessão superior ao 
ora impugnado, ocasião em que as empresas vencedoras cumprem as exigências previstas 
em edital e apresentam seguro para toda a vigência contratual. 

 
c) DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ATESTADOS 
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Nos itens 17 a 25, a ora impugnante questiona acerca da exigência editalícia relativa a 

atestados de capacidade técnica, qualificação técnica.  
 
Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-operacional, 

a Administração Pública poderá exigir do licitante a comprovação que já executou objeto 
compatível, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima 
na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de 
atestados. 

 
Tem observado na prática, uma questão levantada pelo grupo de estudos que 

consubstancia o Acórdão 1.214/2013, base para as alterações trazidas para a IN nº 2/08 e 
que foi substituída pela Instrução Normativa nº 5, de 25/05/2017, no âmbito do governo 
federal, mas que se aplica no âmbito da Administração Municipal, é que as empresas 
terceirizadas que prestam serviços contínuos usuais para a Administração Pública, não são 
especialistas propriamente ditas no objeto em si, mas sim, por imposição do próprio 
mercado, inclusive impulsionado pela própria Administração Pública, acabam por incorporar 
diversas atividades operacionais em seus contratos sociais, todas sem grande necessidade 
de especialização técnica.  

 
Naqueles serviços contínuos usuais de menor complexidade, a Administração Pública 

tem constatado, a duras penas, que a habilitação técnica a ser exigida deve ser diferenciada 
daquela exigida para os contratos em que há maior complexidade técnica, tendo em vista 
que as exigências até então feitas não tem atendido aos pressupostos da legislação de 
licitações, qual seja, de garantir á Administração que a empresa licitante possui aptidão para 
executar os serviços contínuos contratados e cumprir com os demais encargos exigidos pela 
legislação e pelo contrato. Principalmente porque tem se observado que a maior causa de 
fracassos nos contratos realizados pela Administração Pública reside na incapacidade das 
empresas manterem ao longo do tempo as obrigações trabalhistas e previdenciárias em dia, 
sem falhas. Este é o grande ponto ao qual a Instrução Normativa nº 5, de 25/05/2017 
pretende atingir. 

 
A lei é taxativa ao limitar quantitativos mínimos e limitações de tempo. Em muito a 

questão já foi discutida pela doutrina e jurisprudência, mas ao longo do tempo tanto a 
doutrina, quanto a própria jurisprudência foram rendendo-se e concordando que a regra 
trazida na norma, comporta exceções. A jurisprudência tem considerado  legítimo  a  
inserção  em  Editais  de  exigências  de  qualificação  técnica  operacional  incluindo  
quantitativos mínimos,  desde que  demonstrada  sua  necessidade  e  pertinência e  desde  
que  não  ofenda  os  princípios  da  competitividade,  da legalidade e  da  isonomia.  

 

Neste sentido, o Acórdão do TCU nº 2.304/2004 –Plenário:  

 

"À luz do disposto no inciso I (parte final) do § 1º do mencionado art. 30, só se 

admite que a comprovação da experiência anterior não seja associada à 

exigência de quantitativos mínimos quando se tratar de capacitação técnico-

profissional.(...) 12. A conclusão, portanto, é que podem ser estabelecidos 

quantitativos mínimos nos atestados de capacidade técnico-operacional, 

entretanto, em cada caso concreto, deverá ser verificado se as exigências 

estabelecidas são pertinentes e necessárias para que a administração tenha as 

garantias necessárias que aquela empresa possui as condições técnicas para a 

boa execução dos serviços. Não posso concordar, portanto, com a determinação 

proposta pela Secex/BA, no item II-a (fls. 294/295), uma vez que a restrição para 
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 a exigência de quantidades mínimas somente diz respeito aos atestados de 

capacidade técnico-profissional." (Acórdão 2304/2009 - Plenário). 

 

No mesmo sentido, entendimento do STJ (REsp 466.286/SP, Relator Ministro 

João Otávio Noronha, Segunda Turma, DJ de 20/10/2003):  

 

"a melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, §1º, inc. I (parte final) da Lei de 

Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de 

quantidades mínimas ou de prazos máximos quanto, vinculadas ou objeto do 

contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis". As exigências de 

comprovação de execução de serviço pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, 

trazida no § 5º do art. 19 da IN nº 2/08, encontra guarida nas conclusões do 

Acórdão do TCU nº 1.214/2013, já mencionadas, que traz muitos argumentos 

práticos e legais que justificam boa parte das exigências feitas.  

 

A experiência vivida pela Administração Pública com a terceirização de serviços, 

aponta para a necessidade de comprovação de que a empresa a ser contratada 

para executar serviço de forma contínua, principalmente em serviços em que a 

mão de obra é cedida ao contratante, deve possuir estabilidade no mercado, 

atuando neste segmento de forma efetiva e não apenas “existindo” ou atuando 

em ramo diverso aquele do objeto que pretende contratar.  

 

Em contratos de serviços contínuos, principalmente quando há cessão de mão 

de obra, sabe-se que o risco trabalhista envolvido é maior, e que a 

Administração deve focar na fiscalização trabalhista e previdenciária, o que 

colabora para a justificativa de que a Administração deve buscar meios de 

comprovar que as empresas a serem contratadas comprovem serem capazes de 

gerir tecnicamente contratos de forma eficiente, ou seja, cumprindo obrigações 

trabalhistas e previdenciárias impostas por lei, respeitando prazos de pagamento 

aos seus funcionários, dentre outras exigências que o ramo de atividade requer, 

por um período de tempo que demonstre certa solidez, compatível, com o prazo 

máximo de 60 (sessenta) meses previsto em lei para execução dos contratos.  

 

Para a comprovação deste período mínimo de 3 (três) anos, é possível o 

somatório de atestados, conforme expressamente determinado na citada 

Instrução normativa nº 05/2017.  

 

No caso é premente a necessidade de previsão desta exigência, em razão da 

relevância do interesse público envolvido na consecução de um objeto que consiste em um 

Serviço Complexo e de Riscos. 

 

Esta exigência, baseada no art. 101, inciso II e V da Lei Estadual nº 9.433/05, 

conforme pode-se ver no Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário, é medida que protege a 

Administração de empresas que   

 

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário 

TC 006.156/2011-8 
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 Natureza: Representação. 

Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento (SLTI/MP). 

Interessada: Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex). 

Advogado constituído nos autos: não há. 

 

Sumário: REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA EXTINTA 

ADPLAN A PARTIR DE TRABALHO REALIZADO POR GRUPO DE 

ESTUDOS INTEGRADO POR SERVIDORES DE DIVERSOS 

ÓRGÃOS. FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS NO INTUITO DE 

IMPLEMENTAR MELHORIAS NOS PROCEDIMENTOS DE 

LICITAÇÃO E DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA. ANÁLISE 

DOS DIVERSOS ASPECTOS ABORDADOS PELO GRUPO. 

FORMULAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES À SLTI/MP E À AGU. 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de representação formulada pela então Secretaria Adjunta de 

Planejamento e Procedimentos – Adplan deste Tribunal, com o objetivo de 

apresentar proposições de melhorias nos procedimentos relativos à contratação 

e à execução de contratos de terceirização de serviços continuados na 

Administração Pública Federal. 

2. Constatou-se que, nos últimos anos, passaram a ocorrer com maior 

frequência problemas na execução desse tipo de contrato, com interrupções na 

prestação dos serviços, ausência de pagamento aos funcionários de salários e 

outras verbas trabalhistas, trazendo prejuízos à administração e aos 

trabalhadores. Em razão disso, o então Presidente deste Tribunal, Ministro 

Ubiratan Aguiar, determinou à Administração do TCU que fossem realizados 

trabalhos conjuntos com outros órgãos da Administração Pública com o objetivo 

de formular propostas para ao menos mitigar tais problemas. 

3. Inicialmente, para cumprir essa determinação, realizou-se uma primeira 

reunião com representantes do TCU, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão – MP e da Advocacia-Geral da União – AGU, que corroboraram as 

percepções do Tribunal, reforçando a pertinência da realização do trabalho 

conjunto determinado pelo ex-Presidente desta Corte. 

(...) 

240. Quanto à Representação a respeito do Pregão 48/2010, em que a 

licitante questionou o grau de exigências de qualificação técnico-profissional, 

técnico-operacional e a experiência de 3 (três) anos na prestação de serviços 

similares aos do objeto do edital, o TCU já se pronunciou por meio do Acórdão 

nº 2939/2010 – TCU – Plenário e, em síntese, assim constou do Voto: 

 

“Em primeiro lugar, o requisito de quantitativos mínimos como critério 

de comprovação de qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional coaduna-se com o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993, 

que admite exigência de “comprovação de aptidão para desempenho 
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 de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos”. 

6. Ademais, no caso concreto, os valores fixados são inferiores a 50% dos 

quantitativos a serem executados, percentual máximo que a jurisprudência desta 

Corte tem considerado razoável e admitido (acórdãos 1.202/2010, 2.462/2007 e 

492/2006, todos do Plenário). 

7. Em segundo lugar, por se tratar de serviço de natureza contínua, que podem 

se estender por longo período, a exigência temporal de experiência mínima no 

mercado do objeto também é, em princípio, compatível com o dispositivo legal 

há pouco mencionado, já que o tempo de atuação é critério relevante para 

avaliar a solidez do futuro fornecedor e, com isso, assegurar boa execução do 

objeto. 

8. Acrescente-se que, na situação em foco, o estipulado prazo de três anos de 

atuação no mercado, conforme reconheceu a Secex/3, é compatível, dada a 

natureza contínua dos serviços em questão, com o prazo máximo de 60 meses 

autorizado pelo inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993. 

9. Finalmente, destaco que o simples fato de haverem sido habilitadas no 

certame quinze empresas já é suficiente para demonstrar que as regras 

inseridas no instrumento convocatório, ao contrário do alegado pela 

representante, não ferem nem a competitividade da licitação, nem a isonomia 

entre os interessados.” 

241. Observa-se do excerto acima, que Tribunal entendeu ser compatível 

com o inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 a exigência de requisito temporal 

de atuação do licitante na área do serviço de natureza contínua licitado, desde 

que por período inferior ao prazo de 60 (sessenta) meses previsto no inciso II do 

art. 57 daquela Lei. Entendimento esse que reforça uma das principais propostas 

do Grupo e que diz respeito à exigência de experiência de 3 (três) anos na 

execução de serviços similares aos do objeto do edital. 

(...) 

IV- CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO. 

16. Desse modo, em face do disposto no art. 237, VI do Regimento Interno 

do TCU, propomos que se conheça da presente Representação para, no mérito, 

julgá-la parcialmente procedente, acatando-se as propostas formuladas no 

relatório do grupo de trabalho (DE-1), nos termos da instrução consubstanciada 

no DE-2, destes autos, exceto, no que tange aos tópicos a seguir, por falta de 

expressa previsão legal: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao 

da realização do processo licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral 

(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem 

como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e 

seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação; 
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 b) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

c) exigência, como qualificação técnico-operacional para a contratação, sempre 

que viável a concorrência, de até 40 (quarenta) postos de trabalho, atestado 

comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 

postos e, além desse quantitativo, seja exigido um mínimo de 50%; e, 

d) fixação em edital como qualificação técnico-operacional da obrigatoriedade da 

apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado 

serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por 

período não inferior a 3 (três) anos.” 

 

(...) 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação 

formulada pela então Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos – 

Adplan, com o objetivo de apresentar propostas de melhorias nos procedimentos 

de contratação e execução de contratos de terceirização de serviços 

continuados na Administração Pública Federal. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento que incorpore os seguintes aspectos à IN/MP 

2/2008: 

 9.1.1 que os pagamentos às contratadas sejam condicionados, 

exclusivamente, à apresentação da documentação prevista na Lei 8.666/93; 

 9.1.2 prever nos contratos, de forma expressa, que a administração está 

autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, 

bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não 

forem honrados pelas empresas; 

 9.1.3 que os valores retidos cautelarmente sejam depositados junto à Justiça 

do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento 

de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 

sociais e FGTS, quando não for possível a realização desses pagamentos pela 

própria administração, dentre outras razões, por falta da documentação 

pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 

recolhimento; 

 9.1.4 fazer constar dos contratos cláusula de garantia que assegure o 

pagamento de: 

 9.1.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 9.1.4.2 multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

 9.1.4.3 prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 9.1.4.4 obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 

contratada. 
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  9.1.5 quanto à fiscalização dos contratos a ser realizada pela administração 

com o objetivo de verificar o recolhimento das contribuições previdenciárias, 

observar os aspectos abaixo: 

 9.1.5.1 fixar em contrato que a contratada está obrigada a viabilizar o acesso 

de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da 

Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas; 

 9.1.5.2 fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os 

meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização; 

 9.1.5.3 fixar em contrato como falta grave, caracterizada como falha em sua 

execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, 

que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de 

sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos 

termos do art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 9.1.5.4 reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos 

termos do art. 31, da Lei 8.212/93; 

 9.1.5.5 exigir certidão negativa de débitos para com a previdência – CND, 

caso esse documento não esteja regularizado junto ao Sicaf; 

 9.1.5.6 prever que os fiscais dos contratos solicitem, por amostragem, aos 

empregados terceirizados que verifiquem se essas contribuições estão ou não 

sendo recolhidas em seus nomes. O objetivo é que todos os empregados 

tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique 

que a análise não possa ser realizada mais de uma vez para um mesmo 

empregado, garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do 

controle; 

 9.1.5.7 comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil 

qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias. 

 9.1.6 quanto à fiscalização dos contratos a ser realizada pela Administração 

com o objetivo de verificar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS, observe os aspectos abaixo: 

 9.1.6.1 fixar em contrato que a contratada é obrigada a viabilizar a emissão do 

cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; 

 9.1.6.2 fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os 

meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização; 

 9.1.6.3 fixar em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua 

execução, o não recolhimento do FGTS dos empregados, que poderá dar ensejo 

à rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária 

e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da 

Lei 10.520/2002. 

 9.1.6.4 fixar em contrato que a contratada deve, sempre que solicitado, 

apresentar extrato de FGTS dos empregados; 

 9.1.6.5 solicitar, mensalmente, Certidão de Regularidade do FGTS; 

 9.1.6.6 prever que os fiscais dos contratos solicitem, por amostragem, aos 

empregados terceirizados extratos da conta do FGTS e os entregue à 

Administração com o objetivo de verificar se os depósitos foram realizados pela 
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 contratada. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos 

avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa 

ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado, garantindo assim o 

“efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle; 

 9.1.6.7 comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no 

recolhimento do FGTS dos trabalhadores terceirizados. 

 9.1.7 somente sejam exigidos documentos comprobatórios da realização do 

pagamento de salários, vale-transporte e auxílio alimentação, por amostragem e 

a critério da administração; 

 9.1.8 seja fixado em contrato como falta grave, caracterizada como falha em 

sua execução, o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 

alimentação no dia fixado, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem 

prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento 

para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002; 

 9.1.9 a fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e 

não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 

determinado empregado; 

 9.1.10 sejam fixadas em edital as exigências abaixo relacionadas como 

condição de habilitação econômico-financeira para a contratação de serviços 

continuados: 

 9.1.10.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência 

Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou 

Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% 

(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado 

para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis 

do exercício social anterior ao da licitação; 

 9.1.10.2 patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação; 

 9.1.10.3 patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor 

total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com 

empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. Tal informação 

deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 

social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em 

relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as 

devidas justificativas para tal diferença; 

 9.1.10.4 apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, 

recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante. 

 9.1.11 seja fixada em contrato a obrigatoriedade de a contratada instalar, em 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, escritório em local (cidade/município) 

previamente definido pela administração; 

 9.1.12 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, para a 

contratação de até 40 postos de trabalho, atestado comprovando que a 
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 contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, para 

contratos de mais de 40 (quarenta) postos, seja exigido um mínimo de 50%; 

 9.1.13 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, a 

obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a 

contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em 

quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos; 

 9.1.14 seja fixado em edital que a contratada deve disponibilizar todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços; 

 9.1.15 seja fixado em edital que somente serão aceitos atestados expedidos 

após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua 

execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior; 

 9.1.16 deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a 

exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, sendo objeto de parcelamento os 

serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de 

forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar 

condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, 

informática; 

 9.1.17 a vantajosidade econômica para a prorrogação dos contratos de 

serviço continuada estará assegurada, dispensando a realização de pesquisa de 

mercado, quando: 

 9.1.17.1 houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo 

a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo de 

trabalho ou em decorrência da lei; 

 9.1.17.2 houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo 

insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção 

coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices 

oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação 

possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou 

materiais; 

 9.1.17.3 no caso de serviços continuados de limpeza, conservação, 

higienização e de vigilância, os valores de contratação ao longo do tempo e a 

cada prorrogação forem inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP. Se os valores forem superiores 

aos fixados pela SLTI/MP, caberá negociação objetivando a redução dos preços 

de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato; 

 9.1.18 seja fixada em edital exigência de que o domicílio bancário dos 

empregados terceirizados deverá ser na cidade ou na região metropolitana na 

qual serão prestados os serviços; 

 9.2 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento que realize estudos a respeito dos seguintes 

assuntos: 
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  9.2.1 viabilidade jurídica da edição de normativo que possibilite a 

consideração de falhas e irregularidades pregressas do fornecedor por ocasião 

da aplicação de nova sanção; 

 9.2.2 determinação de percentuais mínimos de lucro, LDI, despesas 

administrativas e outros, para que as propostas sejam consideradas exequíveis 

no âmbito de processos licitatórios para a contratação de serviços de natureza 

contínua; 

 9.3. esclarecer à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento que os parâmetros numéricos apontados nos 

subitens 9.1.11, 9.1.13 e 9.1.14 são indicativos, cabendo àquela unidade definir 

os valores que constarão da norma; 

 9.4 recomendar à Advocacia-Geral da União que elabore normativos 

disciplinando os seguintes aspectos: 

 9.4.1 procedimentos a serem adotados pelos órgãos/entidades com o objetivo 

de viabilizar junto ao Judiciário acordo para o pagamento de verbas trabalhistas 

não honradas pelas contratadas; 

 9.4.2 procedimentos específicos a serem adotados pelos órgãos/entidades 

com o objetivo de executar as garantias contratuais quando a contratada não 

cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

 9.5. determinar à Segedam que avalie a conveniência e a oportunidade de 

propor à Presidência deste Tribunal a normatização de outros aspectos 

discutidos neste processo, além daqueles abordados pela Portaria-TCU 

297/2012, de tal forma que os procedimentos aqui tratados façam parte da rotina 

administrativa desta Casa, no que tange às contratações de serviços de 

natureza contínua. 

 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e 

voto que o fundamentam, aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, da Fazenda e da Previdência Social, à Controladoria-Geral da 

União, à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; 

 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e 

voto que o fundamentam, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao 

Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal 

Superior do Trabalho, ao Superior Tribunal Militar e ao Conselho Nacional 

de Justiça; 

 9.8 encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que 

o fundamentam, à Advocacia-Geral da União, determinando que o conteúdo 

deste julgado seja levado ao conhecimento de suas unidades consultivas. 

 

Assim, é de se concluir que para no caso do Certame a Administração pretende 
contratar com empresa que tenha habilidade adquirida pela experiência (know-how) na 
execução de serviços objeto do certame, o que uma empresa com menos de um ano e com 
gerenciamento de menos de 5% do objeto provavelmente não deterá. 

 
Ademais, cabe ainda ressaltar que, quando da realização da consulta pública, essa 

exigência editalícia era infinitamente superior a efetivamente prevista em edital, tendo sido 
modificada e diminuída justamente para se ampliar a competitividade, permitindo que o 
máximo possível de empresas participem. 
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d) DA PROPOSTA TÉCNICA - DO PLANO DE NEGÓCIO - NECESSIDADE DE 
ENGENHEIRO NAVAL, TECNÓLOGO NAVAL OU ENGENHEIRO MECÂNICO 
 

Em relação ao que foi levantado nos itens 26, 27 e 28, cabe destacar que as 
exigências legais da operação serão de responsabilidade do concessionário e segundo o 
seu plano de negócios, cabendo a SETUR tão somente consignar em edital as exigências 
que extrapolem o imposto em lei.  

 
Logo, tudo que se constitui em obrigatoriedade legal para o funcionamento da 

empresa que atenda o objeto deste certame, deverá ser cumprido por todas as empresas 
interessadas. 
 
e) DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
 

No que diz respeito aos pontos atacados nos itens 29 e 30, faz-se mister informar que 
os equipamentos em questão foram totalmente reformados recentemente nos anos de 2020 
a 2022, restando as marinas completamente diferentes, inclusive em seu dimensionamento, 
do que eram anteriormente. Desta forma, não é possível estabelecer parâmetros de 
comparação com o estado dos mesmos antes dessas reformas. 

 
Acerca das exigências de licenças ambientais e afins, conforme impugnado no item 

31, durante a fase de operação, o concessionário fica obrigado a cumprir todas as 
legislações pertinentes, seja no âmbito municipal, estadual e federal, sem que as mesmas 
necessariamente estejam transcritas no Edital, além do atendimento de outros requisitos, 
tais como os programas ambientais estabelecidos durante a elaboração dos Estudos 
Ambientais.  

 
Ademais, cumpre cientificar que a SETUR elaborou e possui hoje a titularidade das 

licenças ambientais, estudos ambientais e projeto de combate e incêndio, os quais serão 
entregues oportunamente à empresa vencedora, que deverá transferi-los para a sua 
titularidade.  

 
Em relação aos documentos dos flutuantes ou píeres, a documentação técnica de 

cada equipamento será disponibilizada ao licitante vencedor, oportunamente. Sobre a 
tonelagem de cada píer, resta esclarecer que as informações constantes nos projetos são 
suficientes para elaboração da proposta e do plano de negócios. 

 
No que tange à licença de abastecimento de cada local, durante a fase de operação, o 

concessionário fica obrigado a cumprir todas as legislações pertinentes, seja no âmbito 
municipal, estadual e federal, sem que as mesmas necessariamente estejam transcritas no 
Edital, além do atendimento de outros requisitos, tais como os programas ambientais 
estabelecidos durante a elaboração dos Estudos Ambientais.  

 
Além disso, considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 

011/94, que determina os procedimentos para o licenciamento ambiental, 
é OBRIGATÓRIO o licenciamento ambiental para a operação dos pontos de abastecimento, 
considerando a capacidade superior a 15m³. Dessa forma, a Secretaria de Turismo do 
Estado procedeu junto ao órgão ambiental do Estado da Bahia, a inserção da instalação e 
operação dos pontos de abastecimento no processo de licenciamento ambiental, haja vista 
que a capacidade do tanque de combustível das marinas é superior a 15m³. 
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 No tocante a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, em sua Resolução ANP Nº 12 DE 21/03/2007, que estabelece 
a regulamentação para operação e desativação das instalações de ponto de abastecimento 
e os requisitos necessários à sua autorização,  ficam obrigados a emissão de autorização 
de operação das instalações aéreas ou enterradas com capacidade total de 
armazenagem superior a 15 m³ (quinze metros cúbicos). Destarte, o concessionário 
deverá buscar junto à ANP AUTORIZAÇÃO para operação. 

 
Concernente aos estudos de ampliação das áreas, não há previsão de ampliação 

nessa primeira fase da concessão. Eventuais ampliações serão feitas conforme previsão do 
edital, a cargo do concessionário. 

 
Acerca do questionamento de inexistência de documentos dos imóveis com metragem 

quadrada e planta baixa de cada marina, todas as plantas encontram-se no anexo do edital 
no site da SETUR, inclusive com as informações ora impugnadas, não prosperando tal 
alegação. 

 
Em relação aos valores de IPTU e demais taxas ou impostos, para fins de cálculo, a 

empresa deverá seguir as diretrizes do Plano de Negócios divulgada, pois em caso de 
concessão de atividade econômica, tais valores diferem para empresas privadas e ente 
governamental. 

 
Sobe o quanto impugnado no item 38, faz-se necessário esclarecer que os 

equipamentos em questão foram totalmente reformados recentemente nos anos de 2020 a 
2022. Portanto, encontram-se em bom estado de uso. Sendo eventualmente identificado 
algum vício de construção no momento da entrega, o concessionário deverá notificar a 
SETUR que irá providenciar o que deve ser corrigido, não sendo responsabilidade da 
concessionária. O mesmo vale para o apontado no item 39. 

 
No que tange ao item 40, mapeamento de fauna e flora se encontra nos Estudos 

Ambientais dos respectivos equipamentos, que serão entregues ao vencedor 
oportunamente. 

 
Quanto ao Plano de Emergência Ambiental (simplificado), os mesmos foram 

elaborados com base no cenário de instalação. Para a fase de operação o concessionário 
deverá elaborar e disponibilizar os recursos, considerando o cenário de OPERAÇÃO, 
ocasião em que ele terá acesso aos Planos de Emergência Ambiental elaborados para fase 
de instalação das bases náuticas.  

 
Por fim, cabe ressaltar mais uma vez que durante a fase de operação, o 

concessionário fica obrigado a cumprir todas as legislações pertinentes, seja no âmbito 
municipal, estadual e federal, sem que as mesmas necessariamente estejam transcritas no 
Edital, além do atendimento de outros requisitos, tais como os programas ambientais 
estabelecidos durante a elaboração dos Estudos Ambientais. 

 
IV - Da Conclusão 

 
Assim, em razão do exposto, decide esta pregoeira julgar improcedente a Impugnação 

formulada e indeferir as solicitações de alteração do Edital formuladas, permanecendo todo 

o regramento disponibilizado na fase externa do certame íntegro. 

 

Os presentes esclarecimentos não afetam a formulação das propostas. 
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 Esta decisão será publicada na íntegra no endereço eletrônico www.setur.ba.gov.br, 

bem como remetida ao licitante que formulou a impugnação ao referido edital, por 

mensagem eletrônica. 

 
 

                               Salvador, 28 de novembro de 2022. 

 

 

ISA BEHRENS                                             
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO     

http://www.santoantonioddejesus.ba.io.org.br/

