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Ata da Audiência Pública  

Concessão Comum do Terminal Rodoviário Rita Maria 

 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se, compondo mesa,  no 

Teatro Pedro Ivo Campos, o Sr. Thiago Augusto Vieira, Secretário de Estado da Infraestrutura e 

Mobilidade, o Sr. Ramiro Zinder, Secretário Executivo de PPPs da SCPar, o Sr. Guilherme 

Medeiros, Coordenador da Comissão de Avaliação do Procedimento de Manifestação de 

Interesse do Terminal Rodoviário Rita Maria (CAPMI/TERRIMA) e a Sra. Karen Bayestorff 

Duarte, Presidente da Comissão Especial de Licitações do Programa de Parcerias e 

Investimentos do Estado (CEL/PPI), para a realização da Audiência Pública referente a 

concessão comum para eficientização, operação, manutenção e exploração comercial do 

Terminal Rodoviário Rita Maria localizado no Município de Florianópolis. 

O cerimonial do evento, Cel. Ricardo Sabatini Silva, após segunda chamada, deu início aos 

trabalhos às 14:18h, dando boas-vindas a todos os que acompanham a Audiência por meio do 

canal do Governo do Estado na plataforma  YouTube,bem como  a todos os que estão ali 

presente.Na sequência, convida o Sr. Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, 

Thiago Augusto Vieira, para fazer o uso da palavra. 

Secretário Thiago inicia cumprimentando a todos os que compõem a mesa e em nome de todos 

aproveita o ensejo para frisar que “hoje se está diante de uma etapa e que por trás disso teve-se 

um esforço coletivo do executivo estadual e que, chegar até aqui, já é uma grande conquista”, 

pois considerando as descontinuidades das gestões nesses 40 anos da Rodoviária, com a falta de 

zelo e atenção com aquele importante ativo, gradativamente teve-se seu sucateamento. Com 

isso, em 2019, a concessão da Rodoviária Rita Maria tornou-se prioridade do Governador 

Carlos Moisés.. Secretário Thiago destaca que foram superados alguns obstáculos, como 

financeiros, administrativos e jurídicos. Frisa que hoje, a razão de se estar ali, é o compromisso 

de Estado e a busca incessante de uma melhor prestação de serviço, não na busca de 

transferência de responsabilidade, muito pelo contrário, o Estado tem suas responsabilidades, 

mas se tem a plena convicção de que a expertise e dinâmica da iniciativa privada dará um “novo 

ar” a todo o sistema de transporte intermunicipal. Secretário Thiago, em tom de brincadeira, 

comenta que o que se quer é uma rodoviária com cara de aeroporto. Tem-se em mente, já 

pensando lá frente, em se ter também uma conexão com o mar. O que se quer, por meio dessa 

iniciativa, é mostrar que é possível quando se somam esforços. Aproveita para cumprimentar a 

todos os envolvidos, especialmente ao Secretário Ramiro Zinder por toda dedicação em busca 

da solução para que se pudesse dar esse passo. Secretário Thiago continua, e informa que 

durante o processo, 04 (quatro) empresas demonstraram interesse, porém foram 02 (duas) de 
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fato entregaram estudos no processo de PMI. Secretário Thiago, convida os cidadãos que 

assistem via YouTube e aos presentes, que participem, tirando suas dúvidas, mandando suas 

sugestões, pois o que se quer é uma Rodoviária como grande equipamento e, por consequência, 

se ter um serviço de melhor qualidade no transporte intermunicipal, interestadual e até mesmo 

internacional. Secretário Thiago enfatiza a importância da concessão do Terminal Rita Maria, 

garantindo assim uma administração de continuidade com os investimentos necessários sendo 

feitos e maior qualificação no serviço prestado. Aproveita o momento para comentar sobre o 

transporte da região, pois tem sido bastante cobrado em relação a isso. Destaca que ninguém em 

20 anos, fez ou avançou o tanto que já foi avançado hoje, e explica que para o transporte, hoje, 

não existe contrato, há quem diga que tem concessão – o que não é verdade – não existe 

contrato, a prestação está sendo apenas por interesse público de serviço continuado que não 

pode ficar sem transporte, informa que foi construído juntamente com o Ministério Público, 

uma possibilidade de acordo e/ou termo de compromisso que permite a lavratura de contrato por 

03 (três) anos, tendo assim de fato, relação com a empresa e com isso a possibilidade de cobrar 

a prestação do serviço, cuja fiscalização, caberá a ARESC. Finaliza, desejando a todos uma boa 

tarde e uma profícua audiência pública. 

Cel Ricardo, convida o Coordenador da CAPMI/TERRIMA, Senhor Guilherme Medeiros para 

apresentação do histórico do projeto e diretrizes da concessão. 

Senhor Guilherme Medeiros, agradece a presença de todos que os prestigiam, agradece ao 

Secretário Thiago pela confiança depositada e ao Secretário Ramiro pela mesma razão. Senhor 

Guilherme inicia fazendo um breve histórico do processo para que se possa ter o entendimento 

do todo. Dando sequência, faz um resgate histórico de uma imagem em que mostra o dia em que 

o Terminal Rodoviário Rita Maria foi inaugurado – em 07 de setembro de 1981 – há 40 anos. 

Sendo este um equipamento muito bom enquanto estrutura, onde já chegou a operar mais de 2 

milhões de embarques por ano – hoje se tem em torno de 1 milhão de embarques por ano – isso 

demonstra que o equipamento tem uma dimensão suficiente para atender uma capacidade 

considerável de movimentação, não sendo necessária a sua ampliação e portanto, servir por 

muito tempo ainda, porém, precisa de melhorias. O Terminal Rita Maria, foi o primeiro 

equipamento público implantado no Aterro da Baia Sul e foi batizado com esse nome em 

homenagem a uma senhora, moradora daquela região, que recebia os turistas que ali chegavam. 

É um ícone da arquitetura brutalista, no estilo arquitetônico da época dos anos 80, projeto este 

de autoria dos arquitetos uruguaios Henrique Hugo Brena e Yamandu Carlevaro, ganhadores de 

um concurso público feito na época e ainda hoje é um grande equipamento arquitetônico. Feito 

fundamentalmente por concreto aparente de alto desempenho e fachadas de vidro, que ainda 

hoje, apesar dos 40 anos, se mostram duráveis, assim, se espera pelo menos mais uns 40 anos de 

vida útil desde que dadas as devidas manutenções. Senhor Guilherme continua, informando que 
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o terreno possui uma área de 70.446,87 m², com área construída de 19.541,30m², sendo esta, 

uma área de propriedade da União com cessão onerosa para o Estado de Santa Catarina, que 

inclusive foi objeto de regularização – anterior ao processo de concessão – porque se havia uma 

inadimplência histórica da qual foi corrigida, garantindo assim, a regularidade em relação à 

titularidade da área. Senhor Guilherme apresenta a localização do Terminal, tendo esse um 

acesso privilegiado bem na entrada da Ilha de Santa Catarina, numa confluência viária 

importante. Destaca que anterior ao processo de concessão, haviam movimentos/comentários de 

que talvez a rodoviária tivesse que ser transferida para o Continente. Contudo, por meio de 

pesquisa feita entre os usuários da Rodoviária em 2013 – e acredita-se que a tendência é não ter 

mudado de lá pra cá – foi identificado que das pessoas que embarcam no Terminal Rodoviário, 

68% vem da Ilha e, das pessoas que desembarcam 66% tem como destino a Ilha de Santa 

Catarina, ou seja, praticamente 2/3 dos passageiros tem como origem ou destino a Ilha de Santa 

Catarina, sendo assim, não faz sentido transferir o Terminal Rodoviário para o Continente. 

Senhor Guilherme continua e informa que da mesma forma, foi feita uma pesquisa dentro da 

Ilha e do Continente para se saber para onde as pessoas vão. E chama a atenção que dos 68% de 

pessoas que embarcam com destino a Ilha, 44% vem do Norte da Ilha, 19% do Sul da Ilha, 10% 

da Lagoa, 9% da Bacia do Itacorubi e em torno de 18% de pessoas no Centro, sendo esse o 

entorno imediato da rodoviária. Apresenta também, números extraídos em pesquisa feita no 

Continente onde se tem 21% tem acesso à Florianópolis-Continental, 24% São José, 15% 

Palhoça, 3% Biguaçu, 2% Santo Amaro da Imperatriz e 35% outros municípios. Após a 

apresentação dos dados, enfatiza que 2/3 dos passageiros tem como origem ou destino a Ilha de 

Santa Catarina, o que justifica a permanência do Terminal Rodoviário onde está hoje. Com base 

nisso, iniciou-se o processo de concessão. Em Junho de 2019 a Secretaria de Estado da 

Infraestrutura e Mobilidade solicitou à SCPar (instância executiva do Programa de Parcerias e 

Investimentos do Estado de Santa Catarina) apoio especializado  para a realização da concessão. 

A SCPar então, solicitou alguns dados/números para entender se seria mesmo um projeto que 

faria sentido e após análise,  verificou ser sim um projeto viável para se fazer a concessão. 

Durante os estudos -, foram encontradas algumas pendências, a principal delas, como já 

mencionada, foi a regularização fundiária, pendência  que já resolvida após o pagamento da 

divída que existia do Estado com a União e  a renovação da cessão de uso, agora pelo período 

de 20 anos, prorrogados por mais 20 anos, desde que mantido o objeto, no caso o Terminal 

Rodoviário. A responsabilidade pelo pagamento à SPU referente a cessão de uso será 

transferido para concessionária e respectivo valor gira em torno de R$ 300 mil reais por ano. 

Questões como alvará dos bombeiros, regularização junto à Prefeitura, problemas na rede de 

esgoto, entre outras pendências, foram resolvidas ao longo do ano de 2019  e até agosto de 

2020. Apesar da SCPar já estar trabalhando para a estruturar a concessão, foi em Setembro de 

2020 que se assinou o Acordo de Cooperação Técnica entre SIE e SCPar para o 
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desenvolvimento dos estudos e em Outubro do mesmo ano, foi publicada uma portaria, na qual 

designa a Comissão de Avaliação do PMI. Em 18 de setembro de 2020, foi publicado o Edital 

de PMI, com prazo de 30 (trinta) dias para as empresas se credenciarem, no dia 28 de outubro 

de 2020 foram recebidos os pedidos de autorização para estudos, onde tiveram 04 (quatro) 

empresas autorizadas, com prazo previsto em edital de 120 (cento e vinte) dias para a realização 

dos estudos – houve uma prorrogação para a entrega dos estudos por mais 60 (sessenta) dias – 

04 (quatro) empresas foram credenciadas mas apenas 02 (duas) empresas apresentaram 

efetivamente os estudos, uma delas é a SINART que é uma operadora de terminais, uma das 

maiores operadoras de terminais rodoviários do país e aeroportos também, com sede na Bahia e 

a outra é a Vallya Consultores – grupo de consultores na área de modelagem financeira do 

Estado de São Paulo. Foram selecionados estudos técnicos da SINART e os estudos jurídicos da 

Vallya, e desde então, no dia 29 de abril de 2021 quando do recebimento dos estudos, se está 

trabalhando em conjunto com as empresas para ajustes necessários para se chegar a um 

resultado satisfatório. Guilherme continua, informando que em 28 de setembro de 2021 foi 

publicada a consulta pública e hoje se está realizando a audiência pública para a apresentação do 

estudo. Guilherme lembra que o processo de PMI é regido pelo Decreto estadual 962/2012, no 

qual estabelece que a empresa tenha alguns requisitos para se credenciar, que estão previstos no 

edital, nesse caso, foi solicitado também que a empresa tivesse alguma experiência ou na 

operação ou na modelagem de estudos de terminais, porém não é obrigada a entrega sendo de 

livre iniciativa a apresentação os estudos. Guilherme complementa que o autor dos estudos 

também pode participar da licitação, caso não seja vencedor da licitação – espera-se que se 

tenha ampla concorrência nesse processo licitatório – ele será ressarcido pelos custos dos 

estudos. Para fins de verificação, as 04 (quatro) empresas autorizadas foram: Grupo Moyses & 

Pires e Proficenter; Infrasul Insfraestrutura e Empreendimentos Ltda; Vallya Advisors 

Assessoria Financeira Ltda. e a Sinart – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico 

Ltda., dessas 04 (quatro) apenas 02 (duas) efetivamente entregaram os estudos, conforme já 

mencionado, tendo como resultado final da seleção, foram selecionados os estudos da Sinart, os 

cadernos 1, 2 e 3 – Estudo de mercado, engenharia e arquitetura e econômico-financeiro – com 

valor de ressarcimento estipulado de R$ 992.926,50 (novecentos e noventa e dois mil, 

novecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) e os estudos da Vallya, o caderno 4 – 

Estudos jurídicos -  com valor de R$ 596.687,39 (quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e trinta e nove centavos). Com essas informações, Senhor Guilherme encerra 

a sua apresentação. Cel Ricardo, informa que a partir de agora, será feita a apresentação das 

Premissas do Edital, Contrato e Anexos, pelo Secretário Executivo de PPPs da SCPar, Senhor 

Ramiro Zinder. 
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Secretário Ramiro Zinder cumprimenta a todos os presentes e aos que acompanham de forma 

remota e destaca que sua missão é falar dos documentos que estão em consulta pública, e como 

parte de todo processo de concessão do país, será necessário passar pela consulta pública – 30 

(trinta) dias em que todos os documentos estarão expostos no site do PPI – www.ppi.sc.gov.br, 

na aba Consulta Pública, tópico Terminal Rodoviário Rita Maria, ali é possível se ter acesso a 

todas as minutas de edital, contrato, anexos, qualquer cidadão tem acesso, poderá fazer 

download, analisar e enviar por email (ppi@scpar.sc.gov.br), que é o canal oficial para receber 

as sugestões e questionamentos da consulta pública – até o dia 29 de outubro de 2021. Nesse 

momento, aproveitamos para fazer a explanação das premissas que compõem o edital e o 

contrato de concessão. Secretário Ramiro destaca que esse processo é um processo de longa 

maturação, pois é necessário o desenvolvimento dos estudos, sendo este um trabalho intenso 

onde se teve o envolvimento de vários órgãos do Governo do Estado, e aproveita para 

mencionar a parceria e o apoio da SIE, por toda a confiança depositada na equipe. Sendo assim, 

continua informando que o objeto do edital é a concessão comum para a modernização, 

eficientização, operação, manutenção e exploração comercial do Terminal Rodoviário Rita 

Maria, incluindo a realização de investimentos, no prazo e condições descritos no edital, 

conforme disposto na minuta do contrato e seus anexos, ou seja, a futura concessionária será 

responsável pela modernização, investimentos oriundos de recursos privados, tornando o 

equipamento mais eficiente em termos de resposta ao usuário. Secretário Ramiro destaca que as 

concessões de terminais rodoviários e aeroportuários talvez sejam os maiores exemplos de 

concessões bem sucedidas aqui no Brasil. Continua informando que a modalidade de licitação 

será Concorrência por maior valor de outorga fixa, com vigência de contrato por 30 (trinta) 

anos. Quanto a qualificação econômico-financeira, a empresa que irá participar como licitante, 

deverá atender alguns critérios de qualificação, tanto técnico, econômico-financeiro quanto 

jurídico, quais sejam para qualificação econômico-financeiro: apresentação do balanço 

patrimonial, a proponente deve possuir patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 19.000.000,00 

data base de 31 de dezembro de 2020 e em se tratando de consórcio, o valor mínimo do 

patrimônio líquido deverá ser comprovado pela soma dos patrimônios líquidos das empresas 

que o compõem. Para a qualificação técnica, comprovação de que a proponente tenha realizado 

a gestão e operação de estação ou terminal de passageiros rodoviários, de terminal urbano, 

hidroviário, aeroportuário, marítimo, ferroviário, ou assemelhados, com movimentação igual ou 

superior a 200.000 (duzentos mil) passageiros embarcados por ano, dando assim, uma maior 

competitividade ao edital de concessão. A outorga fixa mínima, estabelecida por meio dos 

estudos econômico-financeiros, é de R$ 2.256.654,68 (dois milhões duzentos e cinquenta e seis 

mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) a serem pagos em parcela 

única ao Poder Concedente como condição prévia à assinatura do contrato. Secretário Ramiro 

explica que como a concorrência se dará pelo maior valor de outorga, vencerá aquele que 

http://www.ppi.sc.gov.br/
mailto:ppi@scpar.sc.gov.br
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apresentar o maior valor. Dando continuidade, demonstra que o valor estimado do contrato será 

de R$ 346.365.094,65 (trezentos e quarenta e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil 

noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) correspondente ao somatório das receitas 

totais projetadas, provenientes da operação da concessão. Ainda em termos de caracterização de 

edital, se tem a garantia da proposta solicitada para o cumprimento das obrigações relativas à 

participação na licitação, onde a proponente deverá prestar garantia da proposta no valor 

correspondente a 1% do valor estimado do contrato. Na assinatura do contrato a empresa 

também deverá apresentar comprovação de subscrição do capital social da SPE (Sociedade de 

Propósito Específico) no valor mínimo de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil 

reais) e integralização do capital, em moeda corrente nacional, bem como a constituição da 

garantia de execução do contrato, de acordo com o previsto no contrato. Para fins de 

conhecimento, Secretário Ramiro demonstra o modelo econômico-financeiro utilizado. Em 

Santa Catarina, para se fazer um processo de concessão deve-se possuir análise prévia do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, baseada na Instrução Normativa nº 22/2015, 

para  conseguir avançar na licitação. O Tribunal de Contas estabelece uma regra que se tem que 

zerar o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto, nesse sentido a taxa interna de retorno, tem 

que ser equivalente ao custo médio ponderado de capital, que ficou em 9,46%, payback do 

projeto para 12 anos, ficando o VPL zero. Após demonstração do modelo econômico-

financeiro, passa-se a visão geral dos investimentos, sejam eles: cercamento da área do terminal 

(área hoje é aberta); paisagismo; requalificação da área externa e da planta interna do Terminal 

modificando as áreas. Os investimentos, alguns colocados aqui que são até 2 anos e meio a 

partir do momento da assinatura do contrato de concessão, a concessionária terá que realizar os 

investimentos obrigatórios, onde se tem um primeiro lote de investimentos no primeiro ano, 

como obras nos banheiros, instalação de energia fotovoltaica, instalação de câmeras de 

monitoramento, entre outros, outro lote de investimentos até 1 ano e meio, onde se tem novo 

layout interno dos pavimentos, escadas rolantes e elevador, estacionamento reformado, e em até 

30 meses, a reurbanização da área externa, novo mix comercial, área de encomendas e uma 

cobertura/passeio que fará uma ligação/conexão entre o Terminal de Integração do Centro de 

Florianópolis e o Terminal Rodoviário Rita Maria. De acordo com o novo projeto, se prevê a 

instalação dos guichês de vendas no mezanino, seguindo o conceito e o modelo dos aeroportos, 

ficando no térreo apenas a área comercial da Rodoviária. Secretário Ramiro apresenta algumas 

imagens de como ficará o Terminal Rodoviário após o contrato de concessão. Informa que o 

Terminal deverá possuir no mínimo: sanitários adaptados (masculinos e femininos); elevador 

com acessibilidade em constante operação; vagas exclusivas no estacionamento respeitando a 

NBR 9050/04 (1% das vagas em estacionamento acima de 100 vagas); e demais exigência da 

NBR 9050 que diz respeito aos PCDs. Secretário Ramiro finaliza os aspectos do edital e passa 

as premissas do contrato, e menciona que todo contrato de concessão deve ter o foco em 
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incentivar o parceiro privado pelo resultado, pela performance e tem que ser flexível suficiente 

para lidar com as mudanças tecnológicas e inovações que acontecem ao longo do tempo. 

Destaca alguns elementos contratuais e volta a dizer que a íntegra do contrato está disponível no 

site do PPI, basta acessar e qualquer questionamento pode ser feito pelo email oficial. Dando 

continuidade, destaca que a previsão de prorrogação do contrato, justificadamente nas seguintes 

hipóteses: 6.2.1 para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência de eventos de 

caso fortuito, força maior, fato da administração ou fato do príncipe, sujeições imprevistas ou 

qualquer outro evento de reequilíbrio econômico-financeiro reconhecido pelo poder concedente 

após o regular trâmite do processo administrativo de reequilíbrio ou em decisão de Tribunal 

Arbitral; e 6.2.2 nos casos em que houver estudo ou licitação em andamento para substituição 

do contrato em vigor e não haja tempo hábil para que o vencedor do certame assuma o objeto do 

contrato, a fim de que não haja descontinuidade na prestação do serviço. Passa-se a 

apresentação dos aspectos de transição operacional e comercial a partir da publicação no Diário 

Oficial do Estado, do termo de transferência do Termina Rodoviário, inicia um período de 

transição operacional, com duração de até 210 (duzentos e dez) dias. Com o início do período de 

transição operacional, terá início a transição comercial do Terminal Rodoviário, com vigência 

de 24 (vinte e quatro) meses, em que a Concessionária deverá observar regras em suas relações 

com os permissionários que ocupam as áreas comercial do Terminal. A concessionária poderá 

remanejar os permissionários de área, desde que em decorrência da necessidade de 

desenvolvimento do Terminal Rodoviário, arcando a concessionária com os custos necessários 

ao remanejamento. Outra questão que é padrão em todos os contratos de concessão é o sistema 

de mensuração de desempenho. O movimento de concessão via de regra traz a lógica de o 

Estado deixar de ser o gestor e passar a ser o fiscal dos serviços públicos. Secretário Ramiro 

demonstra formas de fiscalização para saber se o serviço está sendo bem executado ou não, que 

será por meio do sistema de mensuração de desempenho conforme já mencionado, e que 

constam nos anexos do contrato disponíveis da consulta pública e que são avaliados tanto os 

Índices de Qualidade de serviços (QI – avalia a qualidade do serviço, através da pesquisa de 

opinião realizada diretamente com os usuários e prestadores de serviços), Índice de 

Disponibilidade do serviço (IDI – avalia o grau de disponibilidade da infraestrutura e serviços 

prestados no Terminal Rodoviário) e Índice de Conformidade de serviço (IC – avalia a 

conformidade às normas, certificados e relatórios exigidos). Ainda em relação aos aspectos 

contratuais, têm-se os empreendimentos associados, onde no item 23.1 A concessionária poderá 

desenvolver empreendimentos associados junto às áreas adjacentes ao Terminal Rodoviário, 

integrantes da concessão, com o objetivo de promover a sustentabilidade econômico-financeira 

do empreendimento e evitar a degradação dos arredores do Terminal Rodoviário; 23.6.6 

Plataforma para o embarque e desembarque de modais de transporte alternativos, solicitados via 

aplicativos, tais como serviços privados de transporte por veículos terrestres ou aéreos 
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motorizados ou não, serviços de compartilhamento de bicicletas, patinetes e equivalentes, ou 

qualquer outro tipo de serviço de mobilidade de passageiros. Por fim, se tem as alocações de 

riscos, onde encontram-se as obrigações, direitos e deveres da concessionária e do Poder 

Concedente no contrato, destacando os itens: 25.1 São riscos assumidos pela concessionária e 

que, portanto, não poderão ensejar pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

da concessão em seu favor, a ocorrência dos seguintes eventos; 25.1.10 Riscos inerentes à 

execução do contrato, incluindo, flutuações na demanda, o financiamento, os investimentos, 

custos ou despesas adicionais necessárias para o atendimento aos indicadores de desempenho, 

custos relativos à gestão, controle, monitoramento e manutenção dos bens da concessão, bem 

como relativas ao atendimento das normas técnicas e regras contratuais. Desta forma, Secretário 

Ramiro encerra a apresentação das premissas do edital e volta a lembrar que toda a 

documentação está na íntegra no site do PPI e aberta paraquestionamentos, dúvidas, sugestões e 

demais manifestações. 

Cel Ricardo agradece ao Secretário Ramiro e abre  espaço para que se passe a responder as 

perguntas realizadas durante a presente Audiência.  

 Cel Ricardo anuncia a primeira pergunta: “No item 7.6 do Edital cita a não obrigatoriedade da 

visita técnica, porém para a elaboração de uma proposta desta magnitude nos parece 

imprescindível a obrigatoriedade da visita técnica.” 

 Senhor Guilherme responde: Não é obrigatório, mas é facultado a todos os interessados. Na 

hipótese de a visita técnica ser facultativa é responsabilidade do contratado a ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e 

execução de obra, além de garantir a lisura do processo, pois dificulta a identificação prévia dos 

interessados em participar do certame. 

  Cel Ricardo anuncia a segunda pergunta: “Quanto ao item 12.3.2 (b) a exigência de patrimônio 

líquido mínimo no valor de R$ 19 milhões de reais nos parece exagerado, pois este contrato 

prevê um faturamento mensal da ordem de R$ 962.125,00 e um investimento total de R$ 

25.701.851,15 em 30 meses, o que representa aproximadamente R$ 856.728,37 por mês, e é 

este o valor que deve ser garantido à Administração Pública (Poder Concedente). Quanto à 

outorga (R$ 2.256.654,07) e ao ressarcimento das consultoras (R$ 2.955.361,77) não 

representam riscos algum ao Poder Concedente, visto que serão pagos antes da assinatura do 

contrato. De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, onde seu 

representante Lucas R. Furtado comenta a respeito de um edital de outorga de concessão de 

trechos rodoviários, o importante é conhecer se o vencedor do certame terá condições de 

implementar os investimentos que se comprometeu a realizar, isto é o que interessa à 

Administração Pública. Aconselha ainda, que o percentual a ser fixado como limite na exigência 
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do edital, deve ser em função do valor dos investimentos previstos. Desta forma, considerando 

que o valor do contrato é o somatório da fatura de 30 anos, e nos baseando em jurisprudência do 

TCU, a fim de garantir a ampla concorrência, entendemos que o mínimo exigido para 

patrimônio líquido deve incidir no valor total dos investimentos estimados, nos termos do artigo 

31, parágrafo 3º,  da Lei 8.666/93.” 

Senhor Guilherme responde: O PL mínimo é necessário para comportar a exposição máxima de 

caixa no período de investimento (em obras, equipamentos, mobiliários e sistemas) nos 3 

primeiros anos. Para a exposição máxima de caixa não foram considerados os ressarcimentos de 

estudos e estruturação, visto que serão pagos antes da assinatura do contrato. 

Cel Ricardo, informa que não há mais nenhuma pergunta e coloca um microfone à disposição 

dos que acompanham na forma presencial para, querendo,  se manifestarem. Como não houve 

nenhuma manifestação, passa a palavra ao Secretário Ramiro para as considerações finais e 

encerramento. 

Secretário Ramiro agradece a toda a equipe envolvida para que se chegasse até aqui com todas 

essas informações. 

Cel Ricardo informa o recebimento de mais uma pergunta: “Os estudos arquitetônicos levaram 

em conta a possibilidade de integração do transporte rodoviário com o transporte marítimo?” 

Senhor Guilherme responde: Sim. Informa que antes do início da audiência, estava em conversa 

com o Secretário Thiago exatamente sobre essa possibilidade. Está sendo feito também o 

projeto do transporte aquaviário na região e umas das possibilidades é se fazer a integração onde 

hoje se encontra o Clube de Remo, mas destaca que ainda não está nada consolidado, sendo 

somenteuma possibilidade. Secretário Thiago complementa que o aquavário também é uma 

prioridade e que embora eles devem ser pensados sempre de forma integrada, as ações podem 

ser desenvolvidas de forma separada, e lembra que a localização do Terminal Rodoviário por si 

só é propícia à integração aquaviária. 

Assim, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, Cel Ricardo encerra a Audiência 

Pública às 15:17h e eu, Roberta Inês Maier, redigi a presente ata. 


