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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTENA CIONAIS 

 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , pessoa jurídica de direito público 

interno, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos 

Internacionais – SEDAI , em conformidade com as Leis Federais nº 8.630, de 25 

de fevereiro de 1993; 8.987 de 13 de fevereiro de 1995; 9.277, de 10 de maio de 

1996 e a 8.666 de 10 de junho de 1983; e o Convênio de Delegação nº 001 - 

Portos/97, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério dos Transportes 

e o Estado do Rio Grande do Sul, 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) Em 31 de julho de 2007, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio de 

sua Governadora e da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos 

Internacionais publicaram solicitação para Manifestação de Interesse 

(“Manifestação de Interesse”) no Projeto de Revitalização do Cais 

Mauá, Recuperação e Modernização de áreas, inclusive tombadas, 

visando selecionar proposta de elaboração de estudos técnicos, 

econômico-financeiros, jurídicos e de viabilidade econômica, 

destinados à estruturação da modelagem e implementação do projeto; 

(ii) A diretriz a ser seguida é de dar utilidade aos bens integrantes da área 

do Cais Mauá, que serão destinados a atividades institucionais, 

culturais, de lazer, entretenimento, turismo e de caráter empresarial; 

(iii) Em 22 de agosto de 2008, foi selecionada a proposta de Manifestação 

de Interesse, sendo esta utilizada como referencial ao presente 
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certame licitatório, com a previsão contratual de ressarcimento pelo 

licitante vencedor à empresa que elaborou os estudos; 

(iv) O estudo aprovado, decorrente da manifestação de interesse, deverá 

servir de referência às propostas a serem apresentadas pelas 

licitantes, estando disponibilizado para consultas junto à Comissão de 

Licitação; 

torna pública a realização de licitação – modalidade Concorrência nº 

001/2010, visando a Revitalização do Cais Mauá, por meio da celebração de 

contrato de Arrendamento de área não operacional do Porto Organizado de 

Porto Alegre, incluindo a construção, implantação, manutenção, conservação, 

melhoria, gestão, exploração e operação, por meio de operadores 

especializados, de um complexo empresarial, de cultura, lazer, 

entretenimento e turismo, doravante denominado “Complexo Cais Mauá”.  

A sessão pública de recebimento e abertura dos enve lopes contendo a 

documentação de habilitação e propostas pela Comiss ão Especial será 

no dia 08 de outubro de 2010, às 14h30min na Centra l de Compras no 

Centro Administrativo Fernando Ferrari, sito à aven ida Borges de 

Medeiros nº 1501, 2º andar, sala da Central de Comp ras, nesta capital , 

conforme Art. 43, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A Comissão Técnica de Avaliação e Seleção dos estudos relativos ao Projeto de 

Revitalização do Cais Mauá instituída pelo Decreto Estadual nº 45.187 de 27 de 

julho de 2007, designada por ato da senhora Governadora do Estado, com o 

objetivo de avaliar e selecionar estudos técnicos, econômico-financeiros, 

jurídicos e de viabilidade econômica, relativos ao Projeto de Revitalização do 

Cais Mauá, e tendo por escopo o arrendamento de área não operacional para 

implantação e exploração do Complexo, adotou as seguintes medidas: 
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I. promoveu estudos para a definição da utilização das instalações a serem 

revitalizadas, compatíveis com o plano diretor, o plano de utilização e ocupação 

do solo e com outros planos e projetos do Município de Porto Alegre, 

acompanhados de estudos de viabilidade técnica e econômica e de impactos 

das novas atividades nas operações portuárias, nos acessos terrestres e 

marítimos, no trânsito e nos estacionamentos da área portuária e retroáreas, os 

quais constaram do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Porto 

Alegre; 

II. propôs ao Município de Porto Alegre os estudos para a utilização de 

instalações portuárias a serem revitalizadas; 

III. elaborou o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Porto 

Alegre, em que identificou as instalações suscetíveis de Arrendamento, com 

vistas a incluí-las no Programa de Arrendamento de instalações portuárias (art. 

33 da Lei Federal 8.630/93); 

IV.  submeteu o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ, do Porto de 

Porto Alegre ao Conselho de Autoridade Portuária - CAP, competente, que o 

aprovou (art. 30, parágrafo 1º, inciso X, da Lei Federal 8.630/93); 

V. observados os prazos dispostos no art. 39 da Lei Federal nº 8.666/93, 

realizou audiência pública, na qual os interessados tiveram acesso a todas as 

informações pertinentes e o direito à manifestação. 

A Comissão Especial de Licitação (CLP), julgará, em conformidade com o 

procedimento disposto no Art. 43 da Lei Federal 8.666/93, e divulgará o 

resultado da Licitação, declarando vencedora a Licitante que oferecer o maior 

Valor Anual do Arrendamento Ofertado, conforme o item 7.17 deste Edital. 

Desse julgamento, ficará assegurado o direito de defesa dos demais 

Proponentes, nos termos do art. 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Proclamado o 

resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições 

técnicas e econômicas por ele ofertadas. 
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Para esclarecimentos sobre quaisquer disposições deste Edital e seus Anexos, o 

interessado deverá dirigir-se por escrito à Comissão Técnica de Avaliação e 

Seleção dos estudos relativos ao Projeto de Revitalização do Cais Mauá, 

instituída pelo Decreto Estadual nº 45.187 de 27 de julho de 2007, até 5 (cinco) 

dias úteis antes da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, 

observando o que segue: 

I. os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser dirigidos à Comissão 

supra-referida e formulados por escrito, em língua portuguesa;  

II. poderão ser formulados pedidos de esclarecimentos relativos aos 

procedimentos da Concorrência e sobre o Edital até cinco dias antes da data da 

sessão de recebimento e abertura dos envelopes desta Concorrência nº 

001/2010; 

III. não havendo solicitações de esclarecimentos, presumir-se-á que as 

informações e elementos contidos neste Edital e seus Anexos são suficientes 

para permitir a elaboração dos documentos de Habilitação, Metodologia de 

Execução e Proposta Comercial e, conseqüentemente, para participar desta 

Concorrência nº 001/2010, razão pela qual não serão admitidos 

questionamentos ou impugnações posteriores; 

IV. as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas em até 

três dias úteis à formulação dos pedidos; 

V. os esclarecimentos, sob a forma de adendo ou comunicado relevante, 

passarão a fazer parte integrante deste Edital. 

As visitas ao local objeto de Arrendamento por meio de licitação deverão ser 

previamente solicitadas à Comissão Técnica de Avaliação e Seleção dos 

estudos relativos ao Projeto de Revitalização do Cais Mauá, instituída pelo 

Decreto Estadual nº 45.187 de 27 de julho de 2007, que as agendará 

oportunamente. 
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A participação nesta Concorrência nº 001/2010 implica a aceitação tácita e 

incondicional das normas estabelecidas neste Edital. 

1. DEFINIÇÕES 

Em especial, são adotadas as definições dispostas neste item, sem prejuízo das 

contidas em outros pontos deste Edital. 

1.1 Porto Organizado – De acordo com a Lei Federal n° 8.630/93, alterada p ela 

Lei Federal n° 11.314/06, corresponde àquele constr uído e aparelhado para 

atender às necessidades da navegação, da movimentação de passageiros 

ou da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou 

explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 

jurisdição de uma autoridade portuária. A exploração do porto organizado 

cabe à União, de forma direta ou mediante concessão. 

1.2 Instalações Portuárias – as instalações do Porto de Porto Alegre 

destinadas ao uso público na forma do inciso I, do art. 4º, da Lei Federal n° 

8.630/93, as quais podem estar sempre sujeitas à mesma administração 

portuária. 

1.3 Operador portuário - Pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de 

operação portuária na área do porto organizado. 

1.4 Autoridade Portuária – a Administração do Porto Organizado de Porto 

Alegre, exercida pela Superintendência de Portos e Hidrovias –SPH. 

1.5 Concessão do porto organizado - precedida de licitação de acordo com o 

que dispõe a Lei Federal n° 8.987/95 concessão trad icional. 

1.6 Concessão de uso – contrato administrativo que atribui a utilização 

exclusiva do bem do domínio público ao particular para que explore segundo 

sua destinação específica. 
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1.7 Arrendamento – área não operacional do porto organizado do porto da 

cidade de Porto Alegre objeto de licitação por meio desta Concorrência. 

1.8 Contrato de Arrendamento –  contrato administrativo de caráter oneroso de 

exploração indireta de área não operacional do porto organizado do porto da 

cidade de Porto Alegre, objeto de licitação por meio desta Concorrência, a 

ser celebrado em conformidade com o disposto no § 1º do Art. 4º da Lei 

Federal nº 8.630/93. 

1.9 Arrendante  – o Estado do Rio Grande do Sul. 

1.10 Arrendatária -  a pessoa jurídica vencedora da Licitação, com a qual será 

celebrado o contrato.  

1.11 Licenças Ambientais – documentos concludentes da avaliação dos 

impactos causados pelo Complexo Cais Mauá, tais como: seu potencial ou 

sua capacidade de gerar líquidos poluentes (despejos e efluentes), resíduos 

sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de risco. Para avaliação 

da degradação ambiental e do impacto das atividades no meio urbano será 

considerado o reflexo do empreendimento no ambiente natural,no  ambiente  

social,  no desenvolvimento econômico e sócio-cultural, na cultura local e na 

infra-estrutura da cidade (art. 5º, Lei Federal n°  8.267/98). No Rio Grande do 

Sul, o Código Estadual de Meio Ambiente – Lei Estadual n° 11.520/00 

determina a competência do Município para a emissão de licenças 

ambientais relativas aos empreendimentos e atividades consideradas como 

de impacto local, bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado 

por instrumento legal ou Convênio (art. 69). 

1.12 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambien tal (PDDUA) - A Lei 

Complementar nº 434/99 institui o plano diretor o qual visa a promoção do 

desenvolvimento no Município de Porto Alegre, tendo como princípio o 

cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. O 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental incorpora o enfoque 
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ambiental de planejamento na definição do modelo de desenvolvimento do 

Município, das diretrizes e das estratégias para a execução de planos, 

programas e projetos, enfatizando a participação popular, a sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. Neste Plano estão estabelecidas uma série 

de normas para construir, instalar uma atividade (comércio, serviços, 

residências ou indústrias) e para o parcelamento do solo. 

1.13  Plano Regulador -  constitui a Parte III do Plano Diretor, estabelece as 

formas e condições que regulam a paisagem da cidade  construída ou não, e 

se constitui de normas gerais para a ocupação (construção no terreno), o uso 

(instalação de atividade) e o parcelamento do solo urbano.  

1.14 Regime Urbanístico - Conjunto de normas sobre densidade, atividades, 

dispositivos de controle das edificações e de parcelamento do solo contidas 

no Plano Diretor com vistas a regular o uso e ocupação do solo urbano. 

1.15 Sociedade de Propósito Específico (SPE) -  É a pessoa jurídica de 

direito privado constituída com intuito de construir e explorar o complexo. 

Será a responsável pela face privada do empreendimento e obterá retorno 

financeiro mediante a exploração do Arrendamento. 

1.16 Complexo Cais Mauá -  o Complexo Empresarial, de Cultura, Lazer, 

Entretenimento e Turismo “Cais Mauá”, a ser construído, implantado, 

explorado, gerido, operado, conservado e melhorado, por meio do Contrato 

de Arrendamento.  

1.17 Operadores -  empresas com a qual a Licitante tenha celebrado contrato 

ou termo de compromisso para o desenvolvimento de uma ou mais das 

seguintes atividades do Complexo: cultura, lazer, entretenimento, turismo e 

empresarial, para atendimento da capacitação técnica visando ao 

cumprimento do objeto desta Concorrência. 
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1.18 Proposta Comercial  - é a oferta e compromisso de pagamento do Valor 

Anual do Arrendamento Ofertado pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos do 

presente Contrato de Arrendamento, feita por cada Licitante que participe da 

Licitação, de acordo com as especificações do Edital.  

1.19 Licitação - procedimento administrativo objeto deste Edital e seus 

Anexos, que admite a participação de empresas nacionais e internacionais, 

de acordo com as normas da Lei Federal n°  8.666/93  e as constantes deste 

Edital. 

1.20 Licitante  - empresa isolada, ou empresas e/ou entidades reunidas em 

consórcio, participantes da Licitação. 

1.21 Qualificação - conjunto de procedimentos visando à constatação da 

habilitação jurídica, da qualificação técnica e da qualificação econômico-

financeira dos Licitantes, nos termos da lei. 

1.22 Valor Anual do Arrendamento Ofertado  – valor anual que cada Licitante 

ofertará pagar ao Licitante pelo Arrendamento em sua Proposta Econômica.  

2.  OBJETO 

2.1 O objeto do presente Edital consiste na licitação para a revitalização, 

modernização e recuperação do Complexo Cais Mauá, por meio da celebração 

de contrato de Arrendamento dessa área destinada à operação não-portuária, 

dividida em dois setores: Gasômetro e Cais Mauá; este último, composto por 16 

Armazéns e Docas, incluindo a construção, implantação, manutenção, 

conservação, melhoria, gestão, exploração e operação (por meio de operadores 

especializados nas áreas da cultura, lazer, entretenimento, turismo e 

empresarial). 

A área objeto do presente edital tem 3.240m de extensão e área total de 

181.295m², conforme detalhamento constante do Anexo I - Termo de Referência. 
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2.2 A proposta de licitação para Arrendamento do Complexo Cais Mauá está em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Porto 

Alegre e aprovado pelas Resoluções nº 09/00 e 07/06, do Conselho de 

Autoridade Portuária do Porto de Porto Alegre.  

2.3 realizadas consultas que não receberam qualquer objeção à celebração do 

Contrato de Arrendamento pelo Município de Porto Alegre, da autoridade 

aduaneira ou da comunidade local, tendo ainda obtido a Minuta do Termo de 

Referência ambiental, elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 

Município de Porto Alegre, visando subsidiar a análise do Projeto Cais do Mauá, 

constante do Anexo XVII deste Edital. 

2.4 As obras de melhoramento e de reforma das instalações arrendadas 

independem de nova outorga, mas serão, obrigatoriamente, submetidas aos 

órgãos competentes, conforme o caso, para aprovação prévia, se houver 

alteração que descaracterize os projetos apresentados inicialmente.  

2.5 A Arrendatária será remunerada por meio da exploração do Complexo Cais 

Mauá, auferindo receitas pelos serviços prestados aos seus usuários por meio 

de operação das áreas de lazer, entretenimento, cultura, turismo e de caráter 

empresarial, objeto do Complexo Cais Mauá.  

2.6 A exploração do Complexo Cais Mauá e a execução de serviços pela 

Arrendatária deverão obedecer ao determinado na legislação aplicável e às 

normas, padrões e procedimentos previstos neste Edital e no Contrato de 

Arrendamento. 

3. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da Licitação empresas ou entidades brasileiras ou 

estrangeiras, isoladas ou reunidas em consórcio, que satisfaçam plenamente os 

termos e condições deste edital. 
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3.1.1. No consórcio de empresas e/ou outras entidades, brasileiras e 

estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa ou entidade 

brasileira, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei 8.666/93. 

3.1.2. As empresas ou entidades estrangeiras deverão ter, na data de 

apresentação dos documentos para Qualificação, representação legal no Brasil, 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e 

judicialmente. 

3.1.3. Os Licitantes deverão, por si próprios ou por meio de uma sociedade 

integrante do seu grupo econômico ou de Contratada, apresentar Garantia da 

Proposta prevista no art. 31, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do Valor Anual Mínimo do Arrendamento 

previsto no estudo referente à manifestação de Interesse. 

3.2. Não poderão participar da Licitação empresas e/ou outras entidades cujos 

dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, responsáveis técnicos ou legais 

sejam dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

3.3. Nenhuma empresa e/ou entidade, por si própria ou por meio de outra 

empresa integrante do mesmo grupo econômico, poderá integrar mais de um 

Licitante, seja na forma de consórcio, seja isoladamente.  

3.4. No caso de consórcio, será vedada a substituição da empresa líder, 

indicada na apresentação dos documentos para Qualificação. 

3.5. A participação na Licitação implica a integral e incondicional aceitação de 

todos os termos e condições deste Edital. 

3.6. Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas que se 

apresentem por pessoa devidamente credenciada por carta mediante 

instrumento procuratório entregue à Comissão Especial de Licitação, no dia e 
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horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, e antes da apresentação dos 

envelopes Nº 01 e 02 referidos no subitem 4.1 deste Edital. 

3.6.1. A Carta credencial ou instrumento de procuração deverão ser 

acompanhados dos documentos que comprovem os poderes do outorgante para 

emiti-los.  

3.7. A Licitante interessada na presente CONCORRÊNCIA deverá, no prazo de 

até 30 (trinta) dias antes da data prevista para o recebimento das propostas, 

realizar visita à área que pretende arrendar, a fim de tomar conhecimento de 

suas condições e emitir a correspondente "Declaração de Visitação", conforme 

estabelecido no subitem 5.2.2. V deste Edital. Não serão aceitas quaisquer 

argumentações posteriores conseqüentes do desconhecimento destas 

condições.  

3.8. Cada Licitante será representada por um único credenciado, vedado o 

credenciamento de uma mesma pessoa como representante de dois ou mais 

licitantes. 

3.9. Deverá ser firmada declaração, em papel timbrado da Licitante, afirmando, 

sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo da sua participação na 

licitação, devendo, ainda, a declarante afirmar não se encontrar impedida de 

contratar com o Poder Público e de não viger contra ela declaração de 

inidoneidade por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta, 

indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, mesmo tramitando em Juízo ou fora dele, ou 

que pelo menos um dos sócios participe de empresa inadimplente com qualquer 

entidade da Administração Pública.  

3.10. Deverá ser firmada declaração, em papel timbrado da Licitante, na qual 

informe, sob as penas da Lei, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 

7°, da Constituição da República Federativa do Bras il, conforme prescreve o art. 

27, inciso V, da Lei nº 8666/93.  



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 15

3.11. Na hipótese de participação de consórcio de empresas, cada uma delas 

deverá cumprir individualmente a exigência dos itens 3.9 e 3.10 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

4.1. As Licitantes deverão entregar à Comissão Especial de Licitação, na data, 

hora e local determinado no Aviso de Licitação, de 3 (três) envelopes distintos, 

fechados, opacos e inviolados, numerados e assinados no seu fecho, indicando: 

Razão Social e endereço da Licitante, Número da Concorrência e a identificação 

do que contém cada envelope, numerados na seguinte ordem: N° 01: 

"Documentos de Habilitação"; Nº 02: “Proposta de Metodologia de Execução” e 

N° 03: "Proposta Comercial".   

4.1.1. Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 

tabelião de notas ou por servidor da administração pública estadual, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial, com base no art. 32 da Lei 8.666/93. 

4.1.2. Os documentos deverão ser apresentados digitados, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, numerados, precedidos de índice e reunidos 

ordenadamente em encadernação.  

4.2. Serão indispensáveis à validade da proposta os seguintes requisitos: 

I. ser digitada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas;  

II.  ser datada e assinada, bem como rubricada em todas suas folhas e 

anexos pelo representante legal da proponente ou por procurador com poderes 

específicos, conferidos na forma do disposto nos itens 5 e 7 deste Edital;  

III. conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da data da recepção dos envelopes a que se refere o preâmbulo deste 

Edital. 
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4.3. Não será concedido prazo de prorrogação para apresentação de qualquer 

documento exigido no Edital, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3°, do 

Artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93, nem serão considerados documentos que 

não estejam incluídos nos envelopes previstos neste Edital. 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Será inabilitada a Licitante que, na data da entrega dos documentos para 

qualificação: 

I. Não satisfizer as condições estabelecidas no presente Edital, sendo que a 

sua qualificação técnica poderá ser cumprida por si própria isoladamente, por 

meio de uma empresa integrante do consórcio, ou por meio de uma Contratada; 

II. Tiver sido declarado inidôneo por ato do Poder Público; 

III. Estiver impedido ou suspenso de licitar e contratar com a Administração 

Pública ou qualquer de seus entes descentralizados; 

IV. Estiver sob processo de concordata, falência, ou recuperação judicial ou 

extrajudicial.  

5.2. Para habilitação na presente licitação, os Licitantes deverão apresentar 

documentação, sempre precedida de folha índice, com base no art. 27 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e conforme relação constante no s subitens 5.2.1., 5.2.2., 

5.2.3. e 5.2.4. deste Edital, destinada a comprovar a habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, bem 

como o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil, nos termos da cláusula 3.10 acima.  

5.2.1. Documentos para habilitação jurídica, nos termos do art. 28 da Lei Federal 

nº 8.666/93, constituídos de: 
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I. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

arquivado no registro competente, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; 

II. No caso de consórcio, compromisso público ou particular de constituição 

de consórcio, obedecidos os requisitos de participação de que trata este Edital; 

III. No caso de empresa estrangeira em funcionamento no país, o Decreto de 

autorização; 

IV. O ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

V. No caso de entidades privadas de previdência complementar, declaração 

de que os planos de benefícios por elas administrados não estão em liquidação 

ou sob intervenção da Secretaria da Previdência Complementar do Ministério da 

Previdência Social; 

5.2.2. Documentos para qualificação técnico-profissional, além da Metodologia 

de Execução, objeto da cláusula 5.2.3 abaixo (Envelope Nº 02: “Proposta de 

Metodologia de Execução”), constituídos de: 

Comprovação, por meio de atestados de capacidade técnica, de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da Licitação, conforme segue: 

a) Experiência na gestão da promoção imobiliária com áreas destinadas à 

habitação, lazer, entretenimento e negócios (serviços e comércio) por um 

valor mínimo equivalente a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); 

no caso de experiências internacionais o valor mínimo deverá ser 

equivalente em dólares americanos. 

b) Experiência na gestão de concessão ou arrendamento de área de, no 

mínimo, 40.000m2 (quarenta mil metros quadrados), objeto de um único 
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contrato de concessão ou arrendamento, semelhantes às áreas do projeto 

Cais Mauá. 

I. Comprovação, fornecida pela Comissão Especial de Licitação de que o 

Licitante 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; 

II. “Declaração de visitação” emitida em papel timbrado da proponente, nos 

moldes do Anexo III - Declaração de Visitação e com base no item 6 - Vistorias, 

atestando ter visitado os imóveis e tomado conhecimento de suas condições, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias antes da data prevista para o recebimento das 

propostas, conforme estabelecido no subitem 6.5. deste Edital, momento em que 

será dado o Atestado de Vistoria; 

III. Declaração das atividades que a(s) licitante(s) irá(ão) realizar na área que 

pretende(m) arrendar; 

IV. Comprovação do registro ou inscrição e da regularidade, na entidade 

profissional competente, do(s) responsável(is) técnico(s) indicados pela Licitante, 

ou pela Contratada, para efeito de comprovação da qualificação profissional 

requerida no inciso VI abaixo. 

OBS.:  Em virtude da complexidade do projeto, será exigido da Licitante, em caso 

individual, ou ainda, para todas as empresas em caso de consórcio, 

comprovação de registro em órgãos ou entidades regulamentadoras de suas 

áreas de atuação (por exemplo: Conselhos Regionais, Sindicatos, Associações 

de Classe, etc.) 

V. Documento hábil de comprovação de que o Licitante, ou uma Contratada, 

tem, ou o compromisso de que terá, em seu quadro permanente, profissional(is) 

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 

entidade(s) pública(s) ou particular(es), devidamente certificado(s) pelo CREA, 
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para execução ou supervisão dos serviços de construção e implantação do 

Complexo Cais Mauá. 

VI. Contrato ou termo de compromisso firmado com a Contratada para 

(i) prestação de um ou mais dos seguintes serviços: construção, manutenção, 

conservação, melhoria, gestão e operação do Complexo Cais Mauá; ou (ii) 

prestação de garantias em favor da Licitante, caso seja uma Contratada que 

atenda os incisos anteriores. 

5.2.2.1. A comprovação das experiências citadas no item 5.2.2 (I) deverá 

ser feita (i) por cada Licitante que participe de forma isolada da Licitação, (ii) pela 

conjugação das empresas que compõem consórcio Licitante, nos casos de 

empresas reunidas na forma de consórcio. 

5.2.3. Com fulcro no art. 30, § 8º, da Lei Federal n° 8.66 6/93, por tratar-se de 

obra de alta complexidade técnica, exige-se a apresentação de uma Proposta de 

Metodologia de Execução, cujo conteúdo está detalhado no Termo de 

Referência e cuja avaliação será feita exclusivamente por critérios objetivos. 

5.2.4. Documentos para qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 

31 da Lei Federal n° 8.666/93, constituído de: 

I.  Prova do respectivo patrimônio líquido, nos montantes definidos nas alíneas 

abaixo, sendo que para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

considerando as normas legais vigentes, considerar-se-á o somatório das 

contas do Passivo do Exigível Atuarial e das Reservas e dos Fundos. 

     a. No caso de Licitante individual, este deverá ter, na data da apresentação 

dos documentos para Qualificação, patrimônio líquido no valor de, no mínimo, R$ 

7.000.000,00 (sete milhões de reais); 

     b. No caso de Licitante consórcio, o somatório dos valores de patrimônio 

líquido de cada consorciado deverá ser de, no mínimo, R$ 9.000.000,00 (nove 
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milhões de reais)-“Patrimônio Líquido Mínimo do Consórcio Licitante”- e o 

patrimônio líquido de cada consorciado deverá ser igual ou superior à 

multiplicação do percentual de sua participação no consórcio pelo Patrimônio 

Líquido Mínimo do Consórcio Licitante. 

II. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, do último exercício, na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do Licitante, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando o último exercício estiver encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, conforme o art. 

31, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93, e podendo  ser substituídas, apenas 

para empresas constituídas há menos de um ano, por balancete de verificação 

referente aos dois últimos meses anteriores à data de apresentação da 

proposta. 

III. Certidão negativa de falência e de concordata ou certidão de recuperação 

judicial ou extrajudicial, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data de 

apresentação dos documentos para Qualificação, expedida pelo distribuidor 

forense da sede da Licitante, com base no art. 31, inciso II, da Lei Federal n°  

nº 8.666/93; 

IV. Certidão negativa de distribuição dos cartórios; 

V. Demonstração de capacidade financeira, observados os limites dos índices 

contábeis determinados no Anexo II - Indicadores para Qualificação, a partir 

dos dados contidos nos documentos mencionados no item II acima; e 

VI. Garantia de Proposta prevista no art. 31, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93 

correspondente a 10% (dez por cento) do Valor Anual Mínimo do 

Arrendamento conforme previsto no estudo de viabilidade econômica que é 

parte integrante deste edital, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados 

da data da apresentação, a ser prestada pelo Licitante, por si próprio ou por 

meio de operadores e/ou, se for caso de consórcio, por um dos membros do 
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consórcio. A critério do Licitante, a Garantia da Proposta poderá ser prestada 

por caução em dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária. A caução em dinheiro e o título da dívida pública deverão ser 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; o seguro-

garantia deverá ser apresentado obrigatoriamente com o comprovante de 

pagamento do prêmio; e a fiança bancária deverá ser apresentada 

obrigatoriamente na via original, contendo subscrição de duas testemunhas e 

firmas de todos os signatários reconhecidas em cartório de notas; 

VII. Carta de compromisso de investimento mínimo em obras e instalações 

necessárias à implantação e operação do Complexo Cais Mauá, no valor de 

R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), na forma do 

Anexo VIII - Compromisso de Investimento Mínimo. 

5.2.4.2 No caso de consórcio, o cálculo a que se refere o inciso V do item 5.2.4 

deverá ser efetuado isoladamente para cada um dos seus membros.  

5.2.4.3 A empresa líder do consórcio é responsável perante o poder concedente 

pelo cumprimento do Contrato de Arrendamento, sem prejuízo da 

responsabilidade solidária das demais consorciadas, com base no art. 18-A § 2º 

da Lei Federal nº 9.897/95. 

5.2.4.4 A Garantia de Proposta deverá ser acompanhada de carta de instituição 

financeira ou seguradora, de acordo com o modelo constante do Anexo - Modelo 

de Carta de Compromisso de Emissão de Garantia da Execução do Contrato, 

com firme compromisso de fornecer a Garantia de Execução prevista neste 

Edital, no caso da Licitante sagrar-se vencedora do certame. 

5.2.4.4 Em caso de consórcio, aceitar-se-á a Garantia de Proposta à proporção 

da participação de cada empresa consorciada e na modalidade por ela eleita, 
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sendo que a soma das respectivas garantias deverá corresponder ao valor 

estabelecido no subitem 3.1.3 deste Edital. 

5.2.4.5 Se o Licitante pretender apresentar a Garantia de Proposta na forma de 

fiança bancária ou na modalidade de seguro-garantia, deverá fazê-lo de acordo 

com o Anexo -  Modelos de Cartas de Instituições Financeiras e Termos e 

Condições Mínimas Para Apólice de Seguro Garantia. 

5.2.4.6 Caso o prazo de validade da Garantia de Proposta se expire antes da 

assinatura do Contrato de Arrendamento, poderá ser solicitada sua renovação, 

às expensas do Licitante. 

5.2.4.7 Para empresas sediadas no exterior e para as sociedades civis, fundos e 

fundações, admitir-se-ão documentos equivalentes, no que couber. 

5.2.5. Documentos de demonstração da regularidade fiscal, nos termos do art. 

29 da Lei nº 8.666/93, constituídos de: 

I. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade 

Social; 

II.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

III. Prova de inscrição nos cadastros de contribuinte estadual e municipal, se 

houver, relativo à sede ou ao domicílio do Licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

IV. Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

V. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da 

sede ou do domicílio do Licitante; 

VI. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 
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5.2.6. Os documentos para Qualificação deverão estar acompanhados 

por declaração do Licitante de que: 

I.  não infringe o disposto nos itens  3.2, 3.3 e 5.2, incisos II, III e IV, deste 

Edital; 

II.responderá pela veracidade dos documentos habilitatórios apresentados; 

III. no caso de vencer a Licitação, se compromete a atender os termos fixados 

neste Edital, em particular o disposto no seu item 13 - DA ARRENDATÁRIA. 

5.2.6.1. Na hipótese de consórcio, a declaração a que se refere o item 5.2.6 

deverá ser firmada por representantes legais de todos os seus membros. 

5.2.7. Os documentos exigidos poderão ser apresentados no original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da Administração Pública Estadual, ou em publicação em órgão de imprensa 

oficial, com base no art. 32 caput da Lei Federal nº 8.666/93.  

5.2.8. As empresas estrangeiras que participem isoladamente ou reunidas em 

consórcio e que não funcionem no País deverão apresentar os documentos para 

Qualificação em conformidade com a legislação de seu país de origem, mas 

adaptados à legislação brasileira, a fim de possibilitar a equalização da análise a 

ser realizada pela Comissão Especial de Licitação, devendo estes ser 

autenticados pelo respectivo Consulado Brasileiro no país de origem e 

traduzidos por tradutor juramentado, devendo apresentar, ainda: 

I. Declaração formal de expressa submissão à legislação brasileira; 

II. Instrumento de investidura de representante(s) legal(is) no Brasil, com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente. 

5.2.9. É exigido ainda do licitante, individual ou em consórcio, que: 
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I. se constitua em pessoa jurídica antes da assinatura do Contrato de 

Arrendamento, caso seja o consórcio vencedor da Licitação; 

II. apresente os termos do compromisso público ou particular de sua 

constituição, que deverá conter, dentre outros dispositivos, declaração 

expressa: 

a. de que os consorciados responderão, em conjunto ou isoladamente, por 

todos os atos do consórcio; 

b. de que não poderá ter sua composição ou constituição alterada ou sob 

qualquer forma modificada, sem prévia e expressa autorização do 

Arrendante; 

c. definindo o percentual de participação de cada um dos consorciados; 

III. Indique a empresa líder, única representante legal do consórcio, com 

quem a Contratante manterá entendimentos; 

IV. A empresa líder seja necessariamente aquela indicada no compromisso 

de constituição do consórcio.  

5.2.10. Cada uma das empresas do consórcio deverá apresentar a 

documentação exigida nos subitens 5.2.1, 5.2.4 e 5.2.5 deste Edital. 

5.2.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de 

Licitação. 

6. DAS VISITAS 

6.1. Os Licitantes deverão visitar a área objeto deste edital, descrita no item 

2.1, em data a ser estabelecida pela Comissão Técnica de Avaliação e Seleção, 

instituída pelo Decreto nº 45.187 de 27 de julho de 2007, tendo em vista a 

verificação das condições locais, para avaliação própria da quantidade e 
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natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização das 

obras nos setores arrendados. 

6.1.1. Todas as vistorias deverão ser prévia e obrigatoriamente programadas. 

6.1.2. O agendamento da visita deverá ser providenciado junto à Comissão 

Técnica de Avaliação e Seleção Especial de Licitação, instituída pelo Decreto nº 

45.187 de 27 de julho de 2007, obedecido o prazo estipulado no subitem 5.2.2. 

III acima. 

6.1.3. Poderão ser feitas tantas visitas quanto cada Licitante considerar 

necessário, com acompanhamento por membro designado pelo Presidente da 

Comissão Técnica de Avaliação e Seleção, instituída pelo Decreto nº 45.187 de 

27 de julho de 2007. 

6.1.4. Ao final da visita oficial, que trata o subitem 5.2.2. III acima, a Comissão 

Técnica de Avaliação e Seleção, instituída pelo Decreto nº 45.187 de 27 de julho 

de 2007, fornecerá aos representantes credenciados dos Licitantes a Declaração 

de Visitação. A “Declaração de visitação” comprovará que a Licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais de onde serão 

executados os serviços, visando o cumprimento das obrigações relativas ao 

objeto ora licitado. 

6.2.  Contratante considerará que as propostas apresentadas foram 

elaboradas com perfeito conhecimento dos dois setores do Cais Mauá, não 

podendo a Arrendatária, em hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, 

prazos e condições do Contrato, ou alegar prejuízo ou reivindicar qualquer 

benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou informações. 

6.3. O Licitante se responsabilizará pelo exame de todas as instruções, 

condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações 

referidas neste Edital. 
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7. PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, a Comissão 

Especial de Licitação, em sessão pública, receberá a credencial (subitem 3.6.1.) 

e os 3 (três) envelopes (subitem 4.1.) das Licitantes presentes, sendo o envelope 

de N° 03 - Proposta Comercial rubricado pelos membr os da Comissão Especial 

de Licitação e pelos representantes das Licitantes presentes e, após, colocados 

em um invólucro, igualmente fechado e rubricado, como reforço de sua 

inviolabilidade.  

7.2. Em prosseguimento, a Comissão Especial de Licitação abrirá os 

envelopes de N° 01 Documentos de Habilitação, cujos  documentos serão 

rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos 

representantes das Licitantes presentes, com vista e exame, no ato, facultados 

aos participantes da licitação.  

7.3. Procedida a análise e verificação pela Comissão Especial de Licitação dos 

documentos de habilitação contidos nos envelopes Nº 01 - Documentos de 

Habilitação, será declarada a habilitação ou inabilitação de cada Licitante. 

7.4. Não havendo recurso quanto à habilitação ou à inabilitação, ou tendo 

ocorrido renúncia expressa dele por parte de todos os interessados ou, ainda, já 

tendo sido divulgados os resultados dos julgamentos de todos os recursos 

interpostos, serão devolvidos, fechados, os envelopes de N° 02 - Proposta de  

Metodologia de Execução e Nº 03 Proposta Comercial às licitantes inabilitadas.  

7.5. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação 

procederá a abertura dos envelopes Nº 02 Proposta de Metodologia de 

Execução, a serem examinados conforme o Termo de Referência.  

7.6. Em seguida, a Comissão Especial de Licitação abrirá os envelopes de N° 

03 - Proposta Comercial das Licitantes habilitadas na fase anterior, cujos 
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documentos serão submetidos a igual processo de rubrica, com vista e exame, 

no ato, facultados aos representantes das proponentes presentes.  

7.7. Após a verificação dos conteúdos dos envelopes de N° 03, serão os 

mesmos recolhidos pela Comissão Especial de Licitação para análise e 

julgamento das Propostas Comerciais.  

7.7.1. Ocorrendo divergência entre o valor grafado com algarismos e o que for 

indicado por extenso, prevalecerá e será considerado este último. 

7.8. No julgamento das propostas, a Comissão Especial de Licitação levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no Edital.  

7.9. De cada reunião, será lavrada Ata consignando todas as ocorrências, que, 

depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão 

Especial de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 

7.10. É facultada à Comissão Especial de Licitação a realização de diligências, 

suspendendo seus trabalhos, a fim de esclarecer pontos e questões necessários 

à instrução do processo licitatório. 

7.11. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste 

Edital. 

7.12. Serão desclassificadas quaisquer Propostas Comerciais que não atendam 

às exigências deste Edital ou Propostas Comerciais que apresentem Valor Anual 

do Arrendamento Ofertado inferior ao Valor Anual Mínimo do Arrendamento 

previsto no item 8.13.1, conforme Art. 48 da Lei Federal 8.666/93.  

7.13. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais Propostas Comerciais, para 

efeito de desempate, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o 

qual serão convocadas todas as proponentes. 
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7.14. Terminados os trabalhos desta fase, a Comissão Especial de Licitação 

elaborará Relatório Final consignando uma retrospectiva das diversas fases da 

CONCORRÊNCIA e, baseada na classificação final obtida de acordo com os 

critérios de julgamento, proporá, formal e explicitamente, a adjudicação do objeto 

da Licitação à(s) Licitante(s) vencedora(s).  

7.15. A Comissão Especial de licitação submeterá o Processo Licitatório, 

instruído com o Relatório Final referido no subitem 7.14. acima, à Secretária do 

Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais, que decidirá sobre sua 

homologação e adjudicação do objeto desta CONCORRÊNCIA à(s) Licitante(s) 

vencedora(s);  

7.16. Homologada esta CONCORRÊNCIA, o seu objeto poderá ser contratado 

com a(s) adjudicatária(s). 

7.17. Será declarada vencedora a proposta da Licitante que, atendendo todos 

os requisitos deste Edital, oferecer o maior Valor Anual do Arrendamento 

Ofertado na sua Proposta Comercial, na forma da planilha constante do Anexo 

IV (Planilha de Proposta Comercial) a este Edital, após qualificação de propostas 

técnicas, conforme Art. 15, VII, da Lei Federal nº 8.987/95. 

7.18. O resultado e a classificação do julgamento serão divulgados e 

comunicados às proponentes através de e-mail ou fac-símile. 

7.19. A adjudicação do objeto desta Licitação à Licitante vencedora formalizar-

se-á por meio de Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas 

cláusulas pelos termos deste Edital, da minuta que o integra e pela legislação 

aplicável à espécie, em especial, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Lei 

Federal nº 8.630/93.  
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8. DO CONTRATO 

8.1. A responsabilização pela organização, elaboração e aprovação do 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) e demais licenciamentos 

necessários ao Complexo caberão ao vencedor da Licitação, devendo ser 

observadas as condições da Minuta de Termo de Referência para elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, em 09/07/09, que integra 

este edital. 

8.2. O contrato obedecerá aos termos da minuta constante do Anexo - Minuta 

do Contrato de Arrendamento. 

8.3. Como condição para a assinatura do Contrato de Arrendamento será 

exigida a constituição da SPE e a exibição prévia do seu acordo de sócios ou 

acionistas, se houver, ou declaração de sua inexistência firmada pelo 

representante legal da SPE. 

8.3.1 Que a Arrendatária adote a logomarca criada e utilizada pelo Estado do Rio 

Grande do Sul como identificação visual do Projeto de Revitalização do Cais 

Mauá. 

8.4. A Arrendatária deverá apresentar os operadores que irão desenvolver as 

atividades no Cais Mauá de acordo com as finalidades deste edital. 

8.5. Caso a Arrendatária contrate operadores para o desenvolvimento de suas 

atividades, ela será responsável por todos os prejuízos causados ao Arrendante, 

aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 

competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

8.6. Conforme a Lei Federal nº 8.666/93, na implantação e exploração do 

Complexo Cais Mauá, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e 

legais, a Arrendatária poderá contratar as obras e serviços envolvidos no 
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Arrendamento, mediante a autorização expressa do Arrendante. Nesse sentido, 

a Arrendatária poderá contratar com um ou mais terceiros a construção das 

obras, a operação e manutenção do Complexo Cais Mauá e a exploração de 

cada um dos negócios a serem oferecidos no Complexo Cais Mauá, tais como 

hotéis, escritórios, shopping centers, restaurantes, centros de convenção e 

exposição, estabelecimentos de ensino, dentre outros, sem prejuízo de suas 

responsabilidades contratuais e legais. Os contratos entre a Arrendatária e esses 

terceiros estarão sujeitos às regras de direito privado e serão celebrados com 

anuência prévia e expressa do Arrendante, cabendo à Arrendatária informar a 

sua celebração e enviar uma cópia do contrato em 15 (quinze) dias após a sua 

assinatura. Igualmente, os terceiros com quem a Arrendatária celebrar contratos 

poderão firmar contratos com outras empresas, os quais também estarão 

sujeitos às regras de direito privado e não excluirão as responsabilidades 

contratuais e legais da Arrendatária. 

8.7. Sob pena de extinção do Contrato de Arrendamento, a transferência do 

controle societário da Arrendatária dependerá da prévia anuência do Arrendante. 

8.8. Para fins de obtenção da anuência prévia do Arrendante, a Arrendatária 

deverá: 

a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica necessária à assunção do Arrendamento; e 

b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do Contrato de Arrendamento 

em vigor. 

8.9.  As vendas de Participação Societárias da Arrendatária que não impliquem 

a transferência de seu controle societário não precisarão da prévia aprovação. 

Nesses casos a Arrendatária deverá apenas informar as vendas ao Arrendante 

em 15 (quinze) dias. 
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8.10. Para fins desse Edital e do Contrato de Arrendamento, entende-se por 

controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto, ou sob controle comum, que  seja titular de direitos de sócio que 

assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da 

assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

sociedade. Conseqüentemente, há uma “transferência de controle” sempre que 

se transferem ações que assegurem a maioria dos votos nas deliberações da 

assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

sociedade. 

8.11. A lei aplicável ao Contrato de Arrendamento será a brasileira, com seus 

princípios informadores, não sendo admitida qualquer menção a direito 

estrangeiro ou internacional, nem mesmo como meio de interpretação. 

8.12. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data da ocorrência 

dos atos ou fatos. 

8.13. O Valor do Arrendamento Anual corresponderá ao valor da proposta 

vencedora, para cada ano de contrato, importância esta dividida em 12 (doze) 

parcelas iguais e sucessivas, ou o equivalente ao percentual de 1,70% (um 

inteiro e setenta avos) sobre a Receita Operacional Bruta mensal apurada nos 

demonstrativos financeiros, o quantum que for maior, pagáveis até o 15° (décimo 

quinto) dia útil de cada mês de vencimento mediante depósito realizado através 

de ficha de compensação bancária obtida junto à Fazenda Estadual, nos termos 

do Anexo IX – Minuta do Contrato de Arrendamento.  

8.13.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam Valor do 

Arrendamento Anual inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), 

porquanto incompatíveis com a magnitude do empreendimento. 

8.14. Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da 

liquidação das multas convencionais, conforme o art. 56 da Lei Federal nº 

8.666/93, a Arrendatária, por si, por meio de uma sociedade integrante da SPE 
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ou por meio de operador (es), deverá apresentar a "Garantia de Execução", a ser 

prestada por instituição financeira ou seguradora, conforme carta de 

compromisso apresentada pela Arrendatária durante a Licitação nos termos do 

item 5.2.4.3 deste Edital, até 10 (dez) dias contados da data de assinatura do 

Contrato de Arrendamento, da seguinte forma: 

(I) Garantia do pontual e exato cumprimento da obrigação contratual da 

Arrendatária de pagamento do Valor Anual do Arrendamento, no valor 

equivalente ao Valor Anual Mínimo do Arrendamento previsto no estudo 

referente à Manifestação de Interesse; 

(II) Garantia do pontual e exato cumprimento das obrigações contratuais 

referentes às obras necessárias à implantação do Complexo Cais Mauá, 

assumidas pelo(s) Licitante(s), no valor de R$ 7.000.0000,00 (sete milhões de 

reais), correspondente a 2% (dois por cento) do valor do investimento mínimo 

assumido pelo(s) Licitante(s) nos termos deste Edital. 

8.15. A garantia de que trata o item (I) acima será mantida pelo prazo do 

Arrendamento. 

8.16. A garantia de que trata o inciso (II) será liberada anualmente na proporção 

da execução das obras, sendo totalmente liberada com a conclusão delas. 

8.17. A Garantia de Execução, a critério da Arrendatária, poderá ser das 

seguintes modalidades: 

a)seguro-garantia; e 

b)fiança bancária. 

8.18. O seguro-garantia deverá ser apresentado obrigatoriamente com o 

comprovante de pagamento do prêmio.  
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8.19. A fiança bancária deverá ser apresentada obrigatoriamente na via original, 

contendo subscrição de duas testemunhas e firmas de todos os signatários 

reconhecidas em cartório de notas. 

8.20. As garantias referidas neste subitem terão seu valor atualizado nas 

mesmas condições do Valor Anual do Arrendamento, descontado o valor 

liberado anualmente no caso da garantia prevista no inciso II do subitem anterior. 

8.21. O atraso injustificado na execução do Contrato de Arrendamento sujeitará 

a Arrendatária à multa de mora equivalente a 10% sobre a parte inadimplida. 

8.22. A multa será aplicada após regular processo administrativo e será 

descontada da Garantia de Execução do Contrato. 

8.23.  Caso a multa exceda o valor da Garantia de Execução do Contrato, 

ocorrerá a perda desta e a Arrendatária responderá por sua diferença. 

8.24. A multa a que se refere o subitem anterior não impedirá ao Arrendante de 

rescindir unilateralmente o Contrato de Arrendamento e, ainda, aplicar outras 

sanções previstas. 

8.25.  O foro para a solução de divergências com relação à execução do contrato 

de Arrendamento não resolvidas amigavelmente será o foro da Comarca de 

Porto Alegre. 

9. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 

9.1. Sempre que forem atendidas as condições do Contrato considera-se 

mantido seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal e Art. 10 da Lei Federal nº 8.987/95.  

9.2. A Arrendatária assumirá integral responsabilidade por todos os riscos 

inerentes ao Arrendamento, excetuados unicamente aqueles em que o contrário 

resulte expressamente do Contrato, incluindo, mas a tanto não se limitando, 
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alterações na legislação, no Plano de Zoneamento Urbano e não obtenção das 

necessárias licenças ambientais por motivo alheio à sua vontade.  

9.3. Diminuição de receita decorrente de alterações da demanda dos serviços 

oferecidos no desenvolvimento das atividades não-operacionais, em relação ao 

previsto no Plano de Negócios, não serão consideradas para efeito do equilíbrio 

econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da Arrendatária a 

correta avaliação do possível impacto sobre a exploração da área arrendada 

decorrente da evolução futura dessa demanda.  

9.4. Variações de custo decorrentes das obrigações assumidas pela 

Arrendatária em relação ao previsto no Plano de Negócios, inclusive o valor e o 

volume físico das funções de ampliações, não serão consideradas para efeito do 

equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da 

Arrendatária sua correta avaliação. 

10. PRAZO DO ARRENDAMENTO 

10.1 O prazo do Contrato de Arrendamento será de 25 (vinte e cinco) anos, 

podendo ser prorrogado, a critério da administração, com a celebração de aditivo 

específico, mediante justificativa do interesse público e vantajosidade para a 

Administração Pública, uma única vez, por prazo máximo igual ao período inicial, 

conforme art. 4º, XI, da Lei Federal nº 8.630/93.  

10.2 O Arrendatária deverá requerer a prorrogação do prazo de Arrendamento 

até 24 (vinte e quatro) meses antes da data de término do prazo originalmente 

contratado, sob pena de decadência deste direito, cabendo à Arrendante, 

cumprido os requisitos do item 10.1, optar ou não pela prorrogação do prazo de 

arrendamento antes do vencimento do prazo originário. 

10.3 O prazo do Arrendamento será contado a partir do ato de imissão formal 

de posse no imóvel pela Arrrendatária, que não poderá exceder a seis meses a 

partir da publicação do extrato do contrato de arrendamento, salvo motivo 
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relevante superveniente, alheio à vontade das partes, a ser apreciado pelo 

Arrendante. 

11. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

11.1. O descumprimento pela Arrendatária de qualquer disposição contratual, 

implicará na aplicação das disposições previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei 

Federal n° 8.666/93.  

11.2. As multas serão aplicadas através de processo administrativo sancionador, 

que será iniciado a partir da respectiva notificação emitida pelo Arrendante à 

Arrendatária, garantida sua defesa prévia no prazo legal, observado o disposto 

na Lei Federal n° 8.666/1993. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA ARRENDATÁRIA 

12.1. Constituem-se obrigações da Arrendatária: 

i.Obter as licenças para inícios das obras conforme Termo de Referência; 

ii.manter em dia o inventário e registro dos bens vinculados ao Arrendamento; 

iii.adotar medidas necessárias e adequadas para evitar ou estancar a geração 

de danos ao meio ambiente que venham a ocorrer no Complexo Cais Mauá; 

iv.cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis ao Complexo Cais Mauá; 

v.manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas 

responsabilidades perante ao Arrendante e terceiros, e efetuar o seguro do 

patrimônio arrendado, de acordo com o Anexo V - Planilha do Valor e da 

Importância Segurada do Imóvel; 

vi.entregar ao Arrendante, ao final das obras e construções realizadas nos 

trechos arrendados, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as 

especificações “as built”; 
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vii.solicitar previamente autorização ao Arrendante para realização de 

investimentos não previstos no Contrato de Arrendamento, instruindo o pedido 

com as especificações técnicas e o Projeto Básico de engenharia, já com a 

manifestação das autoridades competentes, para aprovação do Arrendante; 

viii.dar conhecimento prévio ao Arrendante de qualquer acordo de acionista ou 

sócios e suas alterações, bem como de qualquer modificação na composição 

de seu controle societário; 

ix.prover os recursos necessários à exploração da área arrendada, por sua 

conta e risco; 

x.fornecer ao Arrendante relação atualizada dos serviços regularmente 

oferecidos, inclusive aqueles não previstos no Contrato de Arrendamento, com 

as respectivas descrições e preços. 

xi.garantir livre acesso às instalações arrendadas a agentes devidamente 

credenciados pelo Arrendante; 

xii.pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que 

venham a incidir, sobre a área arrendada e sobre as atividades exercidas; 

xiii.observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações 

arrendadas, quando da extinção do Contrato de Arrendamento;  

xiv.viabilizar junto à(s) instituição(ões) financeira(s) o financiamento necessário 

para o Complexo Cais Mauá, nos termos  deste Edital e do Contrato de 

Arrendamento; e 

xv.assumir a integral e exclusiva responsabilidade pela inexecução ou execução 

deficiente dos serviços.  

12.2. Motivo de força maior, caso fortuito, ato da Administração ou 

interveniências imprevisíveis, devidamente comprovadas e justificadas, 
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embora retardem ou impeçam a execução parcial ou total do ajuste, 

exoneram as partes de qualquer responsabilidade pelo atraso na prestação 

dos serviços, bem assim pelo descumprimento das obrigações emergentes 

do Contrato de Arrendamento e vinculadas a essas circunstâncias. 

13. DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO ARRENDANTE 

13.1. Incumbe ao Arrendante: 

I. aplicar penalidades contratuais; 

II. cumprir e fazer cumprir as disposições da legislação aplicável aos 

serviços e cláusulas do Contrato de Arrendamento; 

III. manter acompanhamento e fiscalização permanente do Contrato de 

Arrendamento; 

IV. observar e fazer observar as regras e procedimentos para licitação e para 

o Arrendamento; 

V. cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à 

preservação do meio ambiente; 

VI. coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços. 

13.2. Os bens reversíveis resultantes de investimentos serão transferidos para o 

patrimônio do Arrendante.  

13.3. Em caso de extinção antecipada do Contrato, sem culpa da Arrendatária, 

será realizado levantamento e avaliação para determinar a indenização devida, 

que corresponderá exclusivamente ao valor contábil de seus investimentos em 

bens reversíveis ainda não completamente depreciados e aos bens necessários 

à continuidade do serviço, que forem transferidos para o Arrendante. 
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14. ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DO COMPLEXO CAIS MAUÁ 

Quando pactuado financiamento para construção, implantação, manutenção, 

conservação, melhoria, gestão, exploração e operação do Complexo Cais Mauá, 

a Arrendatária deverá apresentar ao Arrendante, no prazo máximo de até 180 

(cento e oitenta) dias após a celebração do Contrato de Arrendamento, o(s) 

contrato(s) firmado(s) com instituição(ões) financeira(s)com patrimônio líquido 

mínimo de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões),. 

14.1. Caso o(s) contrato(s) referido(s) acima não seja(m) apresentado(s) ao 

Arrendante em até 30 (trinta) dias após o termo final do prazo de 180 (cento e 

oitenta dias) contemplado no item 14, o Arrendante poderá proceder na 

declaração de caducidade do Contrato de Arrendamento, sem prejuízo de 

aplicação de multa e juros, conforme estabelecido na minuta referida no Anexo 

IX ao presente Edital. 

14.2. Sem prejuízo do subitem anterior, a Licitante vencedora desta 

Concorrência deverá apresentar ao Arrendante, em até 30 (trinta) dias] contados 

da adjudicação do objeto desta Concorrência, carta-compromisso emitida por 

instituição(ões) financeira(s), na(s) qual(is) esta(s) assume(m) o compromisso de 

viabilizar o Contrato de Arrendamento. 

14.3. Caso a Licitante vencedora desta Concorrência não apresente ao 

Arrendante, no prazo estabelecido no subitem 14.2, a referida carta-

compromisso, estará sujeita ao pagamento de uma multa de 5% sobre o Valor 

Anual de Arrendamento, mais juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao 

mês, calculados pro rata die. 

14.4. Sem prejuízo do pagamento da multa referida no subitem 14.3, caso o 

atraso na entrega da carta-compromisso ao Arrendante, por parte da Licitante 

vencedora, ultrapasse em 30 (trinta) dias do termo final do prazo referido nos 

subitem 14.1, o Arrendante poderá proceder à inabilitação da Licitante 
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vencedora, adjudicando o objeto da presente Concorrência à Licitante cuja 

proposta tenha sido a segunda melhor classificada.  

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Fica entendido que o presente Edital e Anexos são complementares entre 

si, de modo que qualquer informação contida em um documento e omitida no 

outro será considerada. 

15.1.1. O Licitante vencedor, quando convocado pelo Arrendante, terá o prazo 

de 30 (trinta) dias para a assinatura do termo de Contrato, conforme o disposto 

no art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

15.1.2. A realização da presente Licitação não obriga o Arrendante a adjudicar o 

seu objeto, podendo a Licitação ser anulada ou revogada a qualquer tempo, sem 

que caiba aos participantes direito de pleitear qualquer indenização.  

15.2. Constituem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes 

Anexos:  

I - Termo de Referência;  

II - Indicadores para Qualificação;  

III - Declaração de Visitação; 

 IV - Planilha de Proposta Econômica;  

V - Planilha do Valor e da Importância Segurada do Imóvel;  

VI - Modelos de Cartas de Instituições Financeiras e Termos e Condições 

Mínimas para Apólice de Seguro Garantia;  
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VII - Modelo de Garantia de Execução, VIII - Compromisso de Investimento 

Mínimo, e IX - Minuta do Contrato de Arrendamento;  

VIII- Diretrizes Urbanísticas aprovadas pela CAUGE do Município de Porto 

Alegre; 

 IX- Lei Complementar n° 638/10 do Município de Por to Alegre;  

X- Minuta do Termo de Referência Ambiental do Município de Porto Alegre; 

XI- Regras relativas ao entorno dos bens tombados, previamente definidas pelo 

Município de Porto Alegre, através da equipe do Patrimônio Histórico Cultural – 

EPAHC,  e  pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

15.3. O Licitante vencedor da presente Licitação deverá ressarcir ao autor dos 

estudos selecionados em decorrência da solicitação de Manifestação de 

Interesse datada de 31 de julho de 2007, os custos por este incorridos na 

elaboração de tais estudos, observado o disposto em tal Manifestação de 

Interesse, limitado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). 

 

Porto Alegre 08 de Julho de 2010 

 

Josué de Souza Barbosa, 

Secretário da SEDA.I 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS –SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Introdução 

O presente documento compõe o Termo de Referência para implantação do 

Projeto de Revitalização do Cais Mauá, por meio do arrendamento de área 

portuária não operacional de aproximadamente 187.000 m², no intuito de 

promover a sua revitalização, para fins culturais, sociais, recreativos, comerciais, 

turísticos, de lazer e entretenimento, no intuito de promover a revitalização de 

áreas portuárias degradadas, tecnologicamente obsoletas, conforme a Lei 

Federal nº 8.630/93, no que se refere às atividades comerciais, serão permitidas 

as seguintes atividades no Projeto Cais Mauá, as quais se encontram 

plenamente condizentes com o disposto na mencionada legislação: hotel, 

estacionamentos, shopping center, lojas, escritórios, lazer e entretenimento, 

exposição, ensino e saúde, assim, a proposição de revitalização de áreas 

destinadas a atividades não-operacionais deve ser exclusivamente referenciada 

enquanto indutora e mantenedora das atividades produtivas acima referidas, 

tendo complemento nos elementos existentes na área para os mesmo 

segmentos sociais, culturais, recreativos e/ou comerciais. Este Termo de 

Referência contém os elementos e conceitos básicos, necessários e suficientes 

para caracterizar as atividades e serviços, obras e aparelhamento do referido 

Projeto, no intuito de orientar os interessados em participar da licitação de tal 

arrendamento. 
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O empreendimento a ser instalado na área do porto organizado de Porto Alegre 

conhecida como “Cais Mauá”, no município de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul, compreende dois setores:  

SETOR 1 – GASÔMETRO 

Área compreendida entre o Armazém A6 do Cais Mauá, a Usina do Gasômetro e 

o alinhamento da Av. Pres. João Goulart. 

SETOR 2 – CAIS MAUÁ 

Área dividida em: 

a) ARMAZÉNS 

Área entre a Cobertina (murada do cais) e o muro de proteção contra as cheias, 

onde se localizam os Armazéns B, B1 a B3, A, A1 a A6, Pórtico Central e a sede 

da SPH – Superintendência de Portos e Hidrovias.  

b) DOCAS  

Área entre a Cobertina (murada do cais) e o muro de proteção contra as cheias, 

onde se localizam os espigões dos Armazéns C1 a C4, a Praça Edgar 

Schneider, o antigo Frigorífico do Estado, o Armazém da Cibrazem e as 

respectivas docas. 

A área total está previamente considerada como compatível e adequada ao 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Porto Alegre, aprovado 

pelo Conselho da Autoridade Portuária do Porto de Porto Alegre – CAP/Porto 

Alegre, conforme Resoluções n° 009 de 16 de agosto de 2000; 002 de 09 de 

dezembro de 2004 e 007 de 31 de agosto de 2006 e em conformidade com o art. 

34 da Lei Federal n° 8630/1993. No Anexo ao present e Termo de Referência, é 

detalhado o Concept Plan do Projeto de Revitalização do Caís Mauá. 
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Justificativa  

A justificativa para o presente Termo de Referência é o atendimento às 

disposições legais exigidas para promoção de arrendamentos de áreas 

portuárias não operacionais no âmbito dos portos organizados, no caso, o Porto 

Organizado de Porto Alegre, em particular as Leis Federais nº 8.630/93 e nº 

8.666/93, bem como suas demais alterações.  

 

Objetivo 

É objetivo do presente Termo de Referência estabelecer as condições e 

referências a serem consideradas no Edital de Concorrência para o 

arrendamento de área portuária não operacional do Porto Organizado de Porto 

Alegre, incluindo a construção, implantação, manutenção, conservação, 

melhoria, exploração, gestão e operação (por meio de operadores 

especializados nas áreas de cultura, lazer, entretenimento, turismo e 

empresarial) de um complexo empresarial, de cultura, lazer, entretenimento e 

turismo (“Complexo Cais Mauá”), na área portuária objeto de tal arrendamento, 

no intuito de promover a revitalização dessa área, para fins culturais, sociais, 

recreativos, comerciais, turísticos, de lazer e entretenimento (doravante 

denominado “Projeto de Revitalização do Cais Mauá” ou simplesmente “Projeto 

Cais Mauá”), nos termos da Lei Federal nº 8.630/93. 

 

Estrutura do Trabalho 

Para que os interessados apresentem suas propostas na Concorrência relativa 

ao Projeto Cais Mauá, são apresentados os seguintes itens: 
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I - Informações Básicas: sobre as quais a Proposta de Metodologia de 

Execução deverá estar embasada. São apresentadas em 3 (três) itens assim 

descritos: 

a) Memorial descritivo da área e instalações a serem arrendadas, acompanhado 

das representações em planta de localização e de situação, incluindo as 

benfeitorias e facilidades; 

b) Descrição dos Negócios e Atividades a serem implantadas; 

c) Principais responsabilidades da Arrendatária, quanto a investimento, proteção 

ao meio-ambiente, patrimônio histórico e re-localização de superfícies e 

atividades; 

II – Qualificação Técnica : compreende a demonstração de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto específico desta licitação, dentre outros 

requisitos de qualificação técnica usualmente exigidos para a habilitação dos 

interessados.  

III - Proposta de Metodologia de Execução: compreende o projeto que deverá 

ser proposto pelos Proponentes para a implantação e exploração do Projeto 

Cais Mauá . Estão dispostos os seguintes itens, que deverão apresentar as 

informações adiante descritas: 

a) Plano de Negócio 

b) Plano Comercial do Negócio  

c) Estudo Técnico  

d) Modelo de Gestão do Projeto Cais Mauá 
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Outras Observações 

I - Buscar-se-á na Proposta de Metodologia de Execução a proposição da 

Proponente para o desenvolvimento e organização das atividades orientadas 

para a exploração de negócios na área disponibilizada, agregada às facilidades 

operacionais que ali existem. 

II - A área do Projeto Cais Mauá está sujeita a normas rígidas de tráfego e 

permanência de embarcações, de quaisquer tipos, que obrigatoriamente deverão 

ser cumpridas em especial à observância ao estabelecido no Plano de 

Segurança Pública Portuária PSPP/ISPS Code do Porto de Porto Alegre 

III - A Arrendatária deverá assinar o Contrato de Arrendamento no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após receber notificação informando que sua oferta foi a 

vencedora na Licitação. 

IV - A Arrendatária deverá apresentar o Projeto Executivo, em plena consonância 

com sua proposta de Proposta de Metodologia de Execução, no prazo máximo 

de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do Contrato de Arrendamento.  

V - Os Proponentes deverão levar em consideração, quando da apresentação de 

suas propostas e Proposta de Metodologia de Execução, o atendimento à 

legislação municipal vigente, atentando inclusive para a disponibilização de 

vagas de estacionamento para atendimento aos diversos equipamentos que 

constituirão o empreendimento. 

VI – O Arrendante deverá se manifestar sobre o Projeto Executivo apresentado 

pela Arrendatária no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após sua entrega. 

VII - A Arrendatária deverá apresentar o Projetos Executivo na Secretaria 

Municipal de Obras e Viação (SMOV) no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 

aprovação de referido Projeto Executivo pelo Arrendante.  
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VIII -  As obras objeto do Projeto Executivo deverão ter início no prazo máximo 

de 90 (noventa)  dias após a obtenção das licenças junto ao Município de Porto 

Alegre. 

IX - As obras deverão estar concluídas nos prazos estabelecidos na Proposta de 

Metodologia de Execução, com limite máximo de 3 (três) anos após inicio das 

obras para a conclusão de no mínimo 70% do volume de construção total. Será 

permitida a prorrogação por 2 (dois) anos adicionais para a conclusão dos 

demais 30% do volume de construção total, quando todas as obras e instalações 

propostas deverão estar concluídas e em efetiva operação. 

X - A execução de obras nas áreas públicas no entorno do empreendimento 

necessárias à acessibilidade, serão de responsabilidade da Arrendante, bem 

como sua manutenção.  

XI - Pelo arrendamento, a Arrendatária pagará anualmente no mínimo os valores 

que se menciona no Anexo I a este Termo de Referência. Entretanto, como 

forma de auxiliar na viabilização das obras, por cada um dos 3 (três) primeiros 

anos do Contrato de Arrendamento, a Arrendatária pagará apenas o equivalente 

a 10% do valor anual oferecido na licitação.  

XII - No período entre a assinatura do Contrato de Arrendamento e o início da 

operação do Projeto Cais Mauá , que se estima que ocorra no Ano “2”, nenhuma 

remuneração será devida pela Arrendatária ao Arrendante, caso aquela não 

possa efetuar as obras de construção e implantação do Complexo Cais Mauá em 

decorrência de quaisquer impedimentos de ordem legal ou da não obtenção das 

licenças necessárias às obras e serviços, por motivos alheios à vontade da 

Arrendatária. 
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Capítulo 1 

Informações Básicas 

Capítulo I. Informações Básicas 

Introdução 

As informações básicas compreendem o conjunto de dados disponibilizados pelo 

Arrendante sobre o Projeto Cais Mauá , considerados relevantes para o 

desenvolvimento da Proposta de Metodologia de Execução. Elas disponibilizam 

os quadros atuais da instalação portuária, objeto do arrendamento, suas 

dimensões, seu estado de conservação e operacionalidade atual. Também 

apresentam condutas normativas quanto aos cuidados que a Arrendatária 

deverá tomar com relação ao meio-ambiente e à proteção do patrimônio 

histórico. 

Estão anexadas plantas de localização, situação e de cadastro, para as 

benfeitorias e facilidades atualmente existentes ao longo da área de 

revitalização, objeto do presente arrendamento. 

1 Memorial Descritivo 

1.1 Descrição da Área 

A partir dos estudos citados no item anterior, a comissão técnica de 

avaliação produziu um conjunto de diretrizes básicas, bem como uma proposta 

de projeto de lei municipal com novos regimes urbanísticos para as áreas que 

hoje está se denominando Cais Mauá. Esta proposta de Projeto de Lei, foi 

discutida e votada na Câmara de Porto Alegre, gerando um novo regime 

urbanístico. O Projeto de Revitalização foi dividido nos seguintes setores: 
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 Setor 1= Setor Gasômetro : Área localizada no final da Av. Mauá, em 

frente à Praça Brigadeiro Sampaio e ao lado da Usina do Gasômetro, e possui 

cerca de 41.500 m².  

 Setor 2 = Setor Cais Mauá 

  2.1- Armazéns: Área localizada paralelamente à Av. Mauá, do Mercado 

Público até a Praça Brigadeiro Sampaio, com cerca de 74.000 m², tendo mais de 

1 km de “waterfront” para o Lago Guaíba. Possui antigos armazéns utilizados 

quando ainda do funcionamento do porto sendo que grande parte destes está 

protegida por leis de patrimônio histórico municipal, estadual e federal. Pode-se 

destacar como ponto de referência desta área o pórtico central e os armazéns A 

e B que foram importados da França na década de 20, tombados como 

patrimônio histórico pelo IPHAN. 

2.2- Docas:  Área localizada paralelamente à Av. Mauá, entre a Rodoviária 

e o Mercado Público, com área de cerca de 65.600 m², onde estão as docas de 

atracação do antigo porto da cidade, com um “waterfront” de cerca de 400m. 

Encontramos nesta área grandes galpões utilizados como depósito da SPH, 

Bombeiros e um antigo Frigorífico. 

 A Lei Complementar Municipal n° 638, de 04 de març o de 2010 

estabeleceu regras e diretrizes para a utilização da área do Cais Mauá, e 

estabeleceu várias outras providências, estabelecendo limitações e infraestrutura 

a ser implantada. Para cada um dos 3 (três) setores acima definidos foram 

fixados novos regimes urbanísticos , dos quais destaca-se: (i) altura; (ii) taxa de 

ocupação; (iii) índice de aproveitamento; (iv) densidade; (v) plano específico de 

proteção do Aeroporto Internacional Salgado Filho; (vi) grupamento de 

atividades; (vii) prédios tombados/inventariados. A íntegra da Lei 638/10 constitui 

parte integrante do edital de Licitação.  

 Com a certeza da viabilidade de um processo de revitalização da área do 

Cais Mauá, advinda dos estudos oriundos da Manifestação de Interesse -  
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promovida no ano de 2007, desenvolvidos ao longo de 2008, que permitiram a 

preparação do Projeto de Lei e a tramitação do processo na Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre e na Câmara Municipal da Capital ao longo do ano de 2009 - o 

Estado do Rio Grande do Sul está promovendo esta Licitação para a 

Revitalização de toda a área não operacional do Porto da Cidade. À área não 

operacional, acrescentou o Estado outra área, a contígua à do Gasômetro, não 

integrante da área do Porto Organizado à beira do Lago, trazendo ao conjunto 

uma unidade e uma viabilidade ímpar para qualquer futuro empreendimento que 

venha a ser proposto para o local. 

 É importante salientar que as Propostas já apresentadas quando da 

Manifestação de Interesse, as quais ensejaram os Estudos de Viabilidade 

Econômica disponibilizados a todos os interessados nesta Licitação, devem ser 

consideradas como indicativos e não impositivos. Cogentes são os Regimes 

Urbanísticos e os Limitantes da Lei Complementar Municipal n° 638/10 e as 

exigências constantes destes Termos de Referência e do Edital de Licitação. É 

evidente que “o mix” de opções comerciais avaliado na “Manifestação de 

Interesse” configurou-se de grande valor social e econômico para o  Estado, e a 

diversidade de opções e a qualidade das mesmas continuará a ser fator 

preponderante na definição da melhor Proposta.                   

Em termos arquitetônicos, a área do Projeto Cais Mauá compreende dois 

grandes setores (Gasômetro e Cais Mauá, este subdividindo-se em outros dois 

setores - Armazéns e Docas), com cerca de 3.240m de extensão, 16 Armazéns, 

3 Docas e área total de 181.295m², contando com acesso pavimentado e com 

iluminação pública, às margens do Lago Guaíba.  

SETOR 1 – GASÔMETRO: - Área localizada no final da Av. Mauá, em frente à 

Praça Brigadeiro Sampaio e ao lado da Usina do Gasômetro. Com 41.595 m² 

está compreendida entre o Armazém A6 do Cais Mauá, a Usina do Gasômetro e 

o alinhamento da Av. Pres. João Goulart. A região conta com algumas pequenas 
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edificações sem relevância e se encontra ao lado de um dos maiores símbolos 

da cidade, o Centro Cultural Usina do Gasômetro. 

A Usina do Gasômetro, ou simplesmente Gasômetro, é uma antiga usina 

brasileira de geração de energia. Apesar do nome, era na realidade uma usina 

movida a carvão - o "Gasômetro" fazia referência à área onde hoje está a Usina, 

chamada de Volta do Gasômetro. O prédio da usina termelétrica do Gasômetro 

foi inaugurada em 1928 para abrigar a Companhia Brasil de Força Elétrica, 

subsidiária da Eletric, Bond & Share Co., empresa com sede nos EUA que geriu 

a eletricidade e o transporte elétrico de Porto Alegre até 1954. O projeto veio da 

Inglaterra, assim como todas as máquinas e materiais.  

O complexo arquitetônico recebeu esse nome devido à proximidade com a 

antiga Usina de Gás de Hidrogênio Carbonado que ocupava as margens da rua 

Washington Luíz. Essa usina fornecia gás destinado à iluminação pública e 

abastecimento de fogões. A chaminé de 117 metros foi construída em 1937 

durante a administração de Alberto Bins para amenizar os problemas causados 

pela emissão de fuligem. A usina foi desativada em 1970, entrando, a  partir daí, 

em processo de deterioração. A mobilização da sociedade impediu sua 

demolição, que visava à passagem de uma avenida pelo local. Anos depois foi 

reformada, tombada pelo IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado e transformada em centro cultural. Em 1989, a Prefeitura indicou o prédio 

como Espaço Cultural do Trabalho e, a partir de 1991, seus 18.000 m² de área 

total foram abertos à população. Sua revitalização nos anos 90 despertou na 

população a consciência das potencialidades paisagísticas do lugar e atualmente 

seu entorno imediato é o espaço público de maior interação social na orla do 

aterro. 

SETOR 2 – CAIS MAUÁ: O Porto de Porto Alegre, na qual estão 

compreendidas instalações portuárias, vias de circulação interna, molhes de 

abrigo e respectiva infraestrutura de proteção constitui-se bem do Estado do Rio 

Grande do Sul.  
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As instalações são compostas de 25 armazéns, dispostos ao longo de 

cerca de 8 km de linha de cais, divididos em 3 trechos:  

Cais Mauá - com 3.240 m de extensão e 17 m de largura; 

Cais Navegantes - com 2.500 m de extensão e 20 m de largura; 

Cais Marcílio Dias - com cerca de 2.260 m de extensão e largura variável. 

Essas instalações abrangem todos os cais, docas, pontes, píeres de 

atracação e acostagem, armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em 

geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos ao 

longo dessas faixas marginais e em suas adjacências. 

 O Cais Mauá é a área objeto de revitalização, e onde estão situados 8 

(oito) armazéns da chamada série “A” , o Pórtico Central, o prédio da 

administração, 4 (quatro) armazéns da série “B” e 4 armazéns nas Docas.   

Na faixa de serviço, em toda a sua extensão encontram-se: 

- uma linha férrea para guindastes com 4,50m de bitola; 

- duas linhas férreas de serviço com bitola métrica; 

- uma linha férrea para guindastes, frente aos armazéns A-3 e A-2, com cerca de 

330 m e bitola para 10 m; 

- na frente externa dos armazéns, também há uma via férrea para serviços. 

 A área correspondente ao Cais Mauá está separada da área urbana por 

um muro com estrutura em concreto armado, apresentando duas entradas 

protegidas por portas corrediças estanques, sendo uma delas frente ao pórtico 

central do porto, havendo entre os armazéns A-3 e A-4 dreno transversal para 

atender descarga de estação de bombeamento do serviço de proteção contra 

cheias. 
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O Cais Mauá divide-se em: 

 a) ARMAZÉNS - Área localizada paralelamente à Av. Mauá, do Mercado 

Público até a Praça Brigadeiro Sampaio, com 74.028 m², tendo mais de 1 km de 

waterfront para o Lago Guaíba. Possui antigos armazéns utilizados quando ainda 

do funcionamento do porto, sendo que entre a Cobertina (murada do cais) e o 

muro de proteção contra as cheias, se localizam os Armazéns B, B1 a B3, A, A1 

a A6, Pórtico Central e a sede da SPH – Superintendência de Portos e Hidrovias. 

Grande parte dos armazéns está protegida por leis de patrimônio histórico 

estadual. Pode-se destacar como ponto de referência dessa área o pórtico 

central que foi importado da França na década de 20 e é considerado patrimônio 

histórico federal, estando inclusive dentro da área do Projeto Monumenta. 

b) DOCAS - Área localizada paralelamente à Av. Mauá, entre a Rodoviária e o 

Mercado Público, com área de 65.672 m², onde estão as docas de atracação do 

antigo porto da cidade, com um waterfront de cerca de 400 m. Nessa área, entre 

a Cobertina (murada do cais) e o muro de proteção contra as cheias, onde se 

localizam os Armazéns C1 a C4, a Praça Edgar Schneider, o antigo Frigorífico 

do Estado, o Entreposto de Pesca - Cibrazem e as respectivas docas.  

 

Descrição das Instalações Portuárias que serão arre ndadas  

Armazéns, Edificações e Docas  

Os armazéns A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3 e o edifício sede da 

SPH, juntamente com o Pórtico Central e armazéns A e B, considerados 

patrimônio cultural nacional desde 1983, fazem parte de um conjunto que foi 

sendo estruturado por etapas. A partir da construção do primeiro trecho do cais 

defronte à Praça da Alfândega (1911/13), vieram o Pórtico Central e armazéns A 

e B (1919/22), mais tarde, os demais armazéns além da sede administrativa do 

SPH. 
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A estrutura dos Armazéns A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2 e B3 compõem-

se de peças metálicas rebitadas em ferro, importadas da empresa Daydée, de 

Paris, e montada no local. A vedação da estrutura é feita através de alvenaria de 

tijolos maciços. O vão livre correspondente à dimensão transversal dos prédios é 

de aproximadamente 20 metros e o comprimento varia em torno de 90 metros 

para cada armazém. A altura de seis metros corresponde a um único pavimento. 

A cobertura compõe-se de cumeeira e calhas dispostas transversalmente, 

o que dá ao conjunto um coroamento ritmado e contínuo devido à modulação da 

estrutura e à alternância das duas águas do telhado, conformando sucessivos 

frontões.  A estrutura do telhado é composta por treliças metálicas aparentes que 

sustentam um forro de tábuas corridas dispostas na inclinação do telhado. A 

maioria das telhas originais de zinco foram substituídas por telhas de 

fibrocimento. Em toda a extensão das fachadas voltadas para a Av. Mauá existe 

um alpendre em balanço, sustentado por treliças metálicas engastadas na 

estrutura principal. 

Os armazéns apresentam dois tipos principais de esquadrias: os portões 

metálicos, compostos por armação e chapa de ferro em duas folhas de correr, e 

as janelas, dispostas sobre os portões, no eixo de cada frontão, compostas por 

caixilho de ferro e vidro fixo.  

Como bens integrados à arquitetura das edificações, estão protegidas as 

gruas para movimentação de cargas, dispostas em trilhos metálicos na base da 

estrutura do telhado. Externamente, estão incluídos os guindastes existentes ao 

longo do cais, bem como toda a pavimentação em blocos de granito.  

A estrutura metálica aparente é pintada de cinza, as paredes de vedação 

possuem reboco e pintura em tom amarelo-ocre e as esquadrias são pintadas 

com esmalte vermelha. 

Segue detalhamento das áreas de cada armazém e dema is 

edificações: 
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Armazém A-7:  é o primeiro da linha de armazéns, está localizado próximo a 

Usina do Gasômetro, sua construção ocorreu entre 1938 e 1941, medindo 96,15 

X 20,0 X 6,0 m, com área total de 1923 m². Não é bem tombado e encontra-se 

em estado regular de conservação. 

Armazém A-6:  situa-se ao lado do armazém A-7, construído de 1918 a 1932, 

medindo 96,46 X 20,0 X 6,0 m, com área total de 1929 m², em estado regular de 

conservação, 

Armazém A-5:  situa-se ao lado do armazém A-6 e próximo a Rua Gen. Portinho, 

cuja data de construção é de 1919 a 1930, medindo 96,42 X 20,0 X 6,0 m, com 

área total de 1928 m²,  

Armazém A-4:  encontra-se ao lado do armazém A-5 próximo a Rua Gen. 

Canabarro e a Av. Pe. Tomé, sua construção data de 1919 a 1926, medindo 

96,45 X 20,0 X 6,0 m, com área total de 1929 m², e em estado regular de 

conservação. 

Armazém A-3:  localizado próximo a Rua Gen. Bento Martins e a Trav. Araújo 

Ribeiro, construído entre 1919 e 1925, medindo 96,46 X 20,0 X 6,00 m e área 

total de 1929 m², e em estado regular de conservação. 

Armazém A-2:  localizado próximo a Rua Gen. João Manoel medindo 96,46 X 

20,0 X 6,0 m e área total de 1.929 m². 

Armazém A-1:  localizado entre as ruas Caldas Júnior e Capitão Montanha, 

construído em 1918, medindo 96,45 X 20,0 X 6,0 m, com área total de 1929 m², 

e em estado regular de conservação. 

Armazém A : construído em 1921, situa-se entre a Rua Capitão Montanha e Av. 

Sepúlveda, medindo 48,30 X 20,0 X 6,0 m, com área total de 966 m². Em 1983 

foram construídos sanitários e vestiários que eram utilizados pelos trabalhadores 

portuários. Constatou deterioração na cobertura e nas aberturas. 
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Subestação retificadora de corrente: localizada entra o armazém A e o 

armazém A-1, construída em 1960 e em estado regular de conservação. 

Refeitório: Entre os armazéns A-3 e A-2 localiza-se um prédio de alvenaria 

medindo 86,60 X 19,72 X 4,60 m, com área total de 1707 m² e que não é 

tombado pelo patrimônio histórico. 

Armazém B:  encontra-se ao lado do armazém A e próximo a Av. Sepúlveda e 

Rua Cassiano Nascimento, construído entre 1918 e 1921, medindo 48,35 X 20,0 

X 6,0 m, com área total de 966 m² Foi constatada deterioração na cobertura e 

abertura. 

Armazém B-1:  localizado próximo a Rua Gen. Câmara e a Trav. Leonardo 

Truda, construído entre 1918 e 1922, medindo 96,45 X 20 X 6,0 m, área total de 

1929 m² Parte deste armazém é utilizada como Arquivo do porto e outra parte 

pela Defesa Civil. 

Armazém B-2:  localizado próximo a Rua Uruguai e a Av. Borges de Medeiros, 

construído entre 1918 e 1921, medindo 96,45 X 20 X 6,0 m e área total de 1929 

m². Parte deste armazém é ocupada pelo TRENSURB para depósito de peças 

de reposição. 

Armazém B-3:  localizado entre a Av. Borges de Medeiros e a Trav. José C. de 

Oliveira, construído entre 1921 e 1923, medindo 48,40 X 20,0 X 6,0 me área total 

de 968 m². Encontra-se em bom estado de conservação e abriga o Terminal de 

Barcos do Guaíba e um depósito de sucatas em parte da área. 

Pórtico Central:  tombado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (incluso na área "Praça da Matriz e da Alfândega: sítio 

histórico") e SMC - Secretaria Municipal da Cultura, ocupa uma área de 460,0 

m².  O Pórtico Central e os dois armazéns laterais (Armazéns A e B) possuem 

estruturas metálicas encomendadas à Casa Costa Daydée, de Paris. Sua 

montagem foi iniciada sob orientação do engenheiro francês, Henri Hauser, e 
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concluída, em 1922, pelo engenheiro brasileiro Trajano Ribeiro. Era a porta de 

entrada principal da cidade no período em que os ilustres visitantes chegavam a 

bordo dos "paquetes", as embarcações da época.  

Os panos de vidro da fachada foram executados pela vidraçaria De Lucca, 

de Porto Alegre. Sua construção insere-se no contexto de introdução e 

desenvolvimento no Brasil da arquitetura de estruturas metálicas 

industrializadas, importadas da Europa.  

Apreciada pelo baixo custo do material e pela facilidade de montagem, 

essa modalidade de construção foi praticada no Brasil, sobretudo entre 1870 e 

1920, restando nos dias de hoje poucos exemplares.  

Foi o primeiro imóvel restaurado pelo Projeto Monumenta em 2002/2003, 

quando houve restauração da estrutura metálica, substituição das telhas, 

restauração e substituição dos vidros, instalação de calhas, restauro e pintura 

dos gradis.  

 

Edifício Sede SPH:  O Edifício sede da SPH é um prédio de alvenaria de cinco 

pavimentos, localizado entre as ruas Cassiano Nascimento e Gen. Câmara, 

construído entre 1945 e 1950, com área de 2.800 m², geminado ao conjunto 

composto pelo Pórtico Central e armazéns do cais do porto. A arquitetura do 

prédio caracteriza a evolução do ecletismo para o sistema formal “art déco” pela 

simplificação e geometrização acentuada da ornamentação externa. A estrutura 

do prédio é de alvenaria portante com vigamento e entrepisos de concreto, com 

pé-direito de 3,50m. As paredes são revestidas por reboco e pintura em tom 

esverdeado. No pavimento térreo, as portas externas são de ferro com sistema 

de abrir em duas folhas. As janelas térreas são de madeira compostas por 

guilhotina e bandeira fixa em caixilho e vidro, recobertas por gradil de ferro na 

parte externa. A pintura das madeiras é em tinta verde-clara e do ferro em cor 

grafite. As esquadrias dos demais pavimentos são janelas de madeira em 

guilhotina com persiana externa. No terceiro pavimento há um fechamento de 
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vão com esquadria de madeira e vidro coberta por telhado de fibrocimento. O 

interior do prédio que atualmente abriga a SPH sofreu ao longo dos anos várias 

reformas e modernizações visando suprir as necessidades de funcionamento 

daquele órgão. 

Docas: Os armazéns C-1 a C-4 localizados nas docas, entre o muro de 

contenção e o Lago Guaíba não constituem bens tombados pelo patrimônio 

histórico, sendo passíveis de demolição.  

Armazém C-1: posicionado verticalmente em relação ao Lago Guaíba, próximo 

a Rua Marechal Floriano Peixoto, construído entre 1929 e 1939, medindo 88,00 

X 28,0 X 6,0 m, com área total de 2464 m² e em estado regular de conservação. 

Este armazém abriga a Estação Naval do Corpo de Bombeiros com todo o 

equipamento necessário para o combate a incêndios por água e por terra. 

Armazém C-2: localizado ao lado do armazém C-1, próximo a Rua Vigário José 

Inácio, construído entre 1929 e 1939, medindo 88,00 X 28,0 X 6,0 m, com área 

total de 2464 m² e em estado regular de conservação.  

Armazém C-3: localizado próximo a Rua Dr. Flores, construído entre 1930 e 

1931, medindo 112,0 X 47,0 X 6,0 m, com área total de 5332 m² e em estado 

regular de conservação. Atualmente funciona como garagem e oficina mecânica 

de veículos do porto, dispondo de três postos de lavagem, escritórios, oficinas, 

depósitos, almoxarifado e sanitários. 

Armazém C-4: localizado próximo a Praça Rui Barbosa, construído entre 1931 e 

1932, medindo 112,0 X 47,0 X 6,0 m, com área total de 5332 m² e em estado 

regular de conservação. 

Subestação abaixadora de tensão:  junto ao armazém C-3 para suprir de luz e 

força os armazéns C1 e C2. 
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Entreposto Frigorífico : localizado próximo as ruas Carlos Chagas e Cel. 

Vicente, construído em 1935, ocupando uma área de 1293 m² (42,0 X 30,8 m), e 

área total construída de 8.032 m², prédio com esqueleto em concreto armado, 

constituído de 4 pavimentos mais casa de máquinas dos elevadores de carga e 

terraço. No térreo o pé direito é de 4,5m, onde estão localizadas as antigas salas 

de laboratório, sala da administração, instalações sanitárias, fábrica de gelo, 02 

(duas) câmaras frigoríficas e subestação de energia elétrica. 

1º andar - câmaras frigoríficas - pé direito 3,20m; 

2º andar - câmaras frigoríficas - pé direito 3,00m; 

3º andar - câmaras frigoríficas - pé direito 3,00m; 

4º andar - câmaras frigoríficas - pé direito 2,70m. 

Há muito tempo desativado, atualmente serve de depósito, estando em 

mau estado de conservação. Pelo papel desempenhado na história da cidade 

deve ser preservado e revitalizado. 

 Entreposto de Pesca – CONAB (Antiga CIBRAZEM): localizado junto a Doca 

04, na Av. Mauá n° 1954, prédio de alvenaria constr uído perpendicularmente ao 

Lago Guaíba, em dois pavimentos, medindo 20,0 X 65,10m, com área total de 

1302 m² e em péssimo estado de conservação. 

Equipamentos e Outros  

Guindastes: Dos atuais 11 guindastes, a SPH disponibilizará quatro para serem 

utilizados na revitalização, juntamente com as demais benfeitorias, como 

monumento e memória do Porto.  

Praça Edgar Schneider:  Esta praça antes da construção do muro de proteção 

era freqüentada pela população, possuindo ainda vários elementos decorativos 

da época de implantação. Devido ao confinamento, a manutenção desta área de 

7.900 m² não ocorreu, necessitando atualmente de revitalização e recuperação 

dos elementos decorativos. 
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A área objeto do presente Projeto Cais Mauá constitui-se de acréscimo por 

aterro junto à orla do Guaíba. As operações portuárias, por deliberação do 

Conselho da Autoridade Portuária – CAP, em 2005, foram transferidas para o 

Caís Navegantes. 

A proposta de revitalização com ocupação e construção de novas edificações 

foi objeto de análise e pareceres favoráveis da Comissão de Análise Urbanística 

e Gerenciamento (CAUGE) e dos Conselhos Municipal de Desenvolvimento 

Urbano Ambiental (CMDAU), do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHAC) e 

de Meio Ambiente (COMAM), estabelecendo para o Projeto Cais Mauá regime 

urbanístico específico com vista à sustentabilidade do empreendimento. Trata-se 

de instrumento urbanístico que tem por objetivo reciclar as edificações e espaços 

abertos, mediante alterações de uso, de atividades e de intervenções físicas de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo, de modo a promover a reabilitação dos 

armazéns tombados, seus elementos construtivos característicos e adereços, 

bem como o contexto espacial, ambiental, paisagístico, urbanístico e 

arquitetônico onde se encontram inseridos. 

Após longo debate na Câmara Municipal de Porto Alegre e a inserção de 

diversas emendas, em 09 de março de 2010 foi publicada pelo Município de 

Porto Alegre a Lei Complementar nº 638, que estabelece regras e parâmetros 

para o uso e a ocupação do solo: densidade, atividades, índice de 

aproveitamento, volumetria (altura e taxa de ocupação) e outros dispositivos. 

Também constitui objetivo geral a promoção da reintegração físico-funcional das 

referidas instalações e correspondentes áreas à dinâmica da vida urbana, bem 

como recuperar os laços históricos de integração do Centro Histórico com o 

Porto e o Lago Guaíba, através da ênfase às dimensões humanas da 

organização territorial. 

A Lei Complementar Municipal n° 638 que “Estabelece  regras para a 

utilização da área do Cais Mauá e dá outras providências” constitui-se do anexo 

XVI do Edital.  
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As diretrizes urbanísticas do Município de Porto Alegre, encontram-se no Anexo 

XV do Edital. 

  As diretrizes para a apresentação das propostas foram definidas pela 

Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento de Porto Alegre - CAUGE, 

constante do Parecer n°  961/09 que reavaliou as di retrizes emitidas pelo 

Parecer n° 101/06. Portanto, para evitar desnecessá ria tautologia, as propostas 

deverão lastrear-se nos princípios e diretrizes  urbanísticas constantes nos 

pareceres ora referidos que fazem parte integrante dos anexos do Edital de 

Licitação. 

  Além da observância das diretrizes urbanísticas emitidas pela CAUGE, as 

propostas deverão também seguir as orientações e observações constantes da 

Minuta do Termo de Referência Ambiental emitido pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente de Porto Alegre. 

  Mas não é só isso. As propostas deverão igualmente observar e atender 

as regras relativas ao entorno dos bens tombados, previamente definidas pelo 

Município de Porto Alegre, através da equipe do Patrimônio Histórico Cultural – 

EPAHC, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE e  

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, cujas cópias 

integram o anexo XVIII do edital.  

 

 Das Obras de Caráter Público: 

A Arrendatária deverá se comprometer a:  

- Relocalizar no Projeto e custear a construção do conjunto de instalações 

situadas atualmente no Cais Mauá pertencentes à Corporação de Bombeiros, 

Anvisa e à SPH (Sede, oficinas, almoxarifado, OGMO) em uma área a ser 

delimitada, dentro do Porto Operacional. 
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- As benfeitorias a serem edificadas deverão corresponder ao valor venal das 

instalações atualmente ocupadas pela SPH, na área a ser revitalizada, 

constituídas da sede, das oficinas, do almoxarifado e da OGMO. O valor venal 

dessas instalações será apurado pelo Departamento de Patrimônio da Secretaria 

da Administração e Recursos Humanos. 

- Os projetos de engenharia das novas construções deverão ser submetidos 

à aprovação do Arrendante e à SPH, sem prejuízo da aprovação dos demais 

órgãos competentes. 

- O custo de construção das novas instalações observará o valor do CUB-RS 

de acordo com o padrão de acabamento para projetos comerciais. 

     - Instalação de um Centro de educação ambiental permanente voltado à 

disponibilização de informações sobre o monitoramento das águas do Lago 

Guaíba e ecossistemas associados. 

- Instalação de Centro da Juventude - Laboratório de Desenvolvimento da 

Criatividade e Empreendedorismo em Cultura, em um dos prédios dos antigos 

Armazéns. 

 - Sala de Controle do Trafego de Embarcações com área mínima de 10m2, e 

situada a uma altura mínima de 10 metros, com disponibilidade para a instalação 

de uma antena.  

 A execução das obras nas áreas públicas, necessárias para a acessibilidade 

do empreendimento, será de responsabilidade da Arrendatária conforme edital 

de licitação. 

 

2 Descrição das Atividades e Negócios a serem Impla ntados 

2.1 Descrição dos Negócios  
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O Projeto Cais Mauá deverá ser estruturado para acolher atividades culturais, 

sociais, recreativas, turísticas, comerciais, de lazer e entretenimento, no intuito 

de promover a revitalização de áreas portuárias degradadas, tecnologicamente 

obsoletas, conforme a Lei Federal nº 8.630/93. No que se refere às atividades 

comerciais, serão permitidas as seguintes atividades no Projeto Cais Mauá, as 

quais se encontram plenamente condizentes com o disposto na mencionada 

legislação: hotel, estacionamentos, shopping center, lojas, escritórios, lazer e 

entretenimento, exposição, ensino e saúde.  

Assim, a proposição de revitalização de instalações portuárias deve ser 

exclusivamente referenciada enquanto indutora e mantenedora das atividades 

produtivas acima referidas, tendo complemento nos elementos náuticos 

existentes no porto para os mesmos segmentos sociais, culturais, recreativos 

e/ou comerciais (aí incluídos, hotel, estacionamentos, shopping center, lojas, 

escritórios, centros de convenção, exposição, ensino e saúde). 

Devem estar garantidos : 

(i) Ampla disponibilidade de espaço para acesso e permanência aos 

empreendimentos propostos e aos passeios públicos estabelecidos para a faixa 

de cais. 

(ii)  Adequada capacidade de suporte da área aos impactos de tráfego, 

compatibilizando os novos empreendimentos aos segmentos produtivos não 

operacionais existentes em seu entorno. 

(iii)  Intervenção urbana auto-sustentável, proporcionando a remuneração atrativa 

para investidores, e para a geração de múltiplos benefícios sociais em termos de 

trabalho e renda. 

(iv)  Adequada disponibilidade de espaço para estacionamento de veículos. 
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(v) Reabilitação de instalações protegidas e conservação do pavimento da Área 

de Armazéns.  

(vi)  Sistema adequado de aprovisionamento das unidades comerciais e de 

transporte interno dos usuários no âmbito do Projeto Cais Mauá. 

É terminantemente proibida a proposição de segmentos produtivos que não 

sejam de caráter social, cultural (ensino), recreativo ou comercial (aí incluídos, 

hotéis, estacionamentos, shopping centers, lojas, escritórios, centros de 

convenção e exposição) e oferta na área de saúde.  

 

3 Principais Responsabilidades: Investimento, Meio- Ambiente e 

Patrimônio Histórico, Relocalização e acondicioname nto de 

superfícies e atividades. 

Para garantir a operacionalidade do Projeto Cais Mauá  de forma sustentável, 

como já foi visto, algumas adaptações deverão ocorrer, sendo a mais 

significativa a adequação das instalações portuárias disponibilizadas para tal. 

Por outro lado, a verificação das condições operacionais e de conservação 

atuais nas instalações e facilidades portuárias, por meio de critério de avaliação 

lançado em vistoria in loco, por inspeção visual, também traduz a necessidade 

da realização de completa estruturação sobre aqueles bens ali dispostos. 

Em função do acima exposto, os aspectos descritivos dos investimentos exigidos 

para o funcionamento do Projeto Cais Mauá e os aspectos quanto à proteção 

do meio-ambiente deverão ser apresentados em quatro itens: Investimento, 

Meio-Ambiente, Patrimônio Histórico e Relocalização e acondicionamento de 

superfícies e atividades. 

3.1 Investimento  
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A Arrendatária deverá arcar com investimentos mínimos de R$ 350.000.000,00 

(trezentos e trinta e três milhões quinhentos mil reais) em obras e instalações 

necessárias à implantação e operação do Projeto Cais Mauá . Este volume de 

investimento incluirá a construção de novos edifícios, a realocação dos prédios 

dos bombeiros, as oficinas, a sede da SPH em área operativa do porto, 

reabilitação do edifício  onde funciona a administração da SPH, reabilitação dos 

armazéns e edifícios protegidos, os custos de urbanização e o conjunto de 

acessibilidade interna do projeto, assim como os custos associados a 

investimentos, tais como, licenças, projetos e demais serviços. 

3.2 Meio Ambiente 

As intervenções necessárias à implantação e ao funcionamento do Projeto Cais 

Mauá deverão levar a consideração, a minimização dos impactos negativos que 

porventura venham a ser causados ao meio ambiente. 

Será rigorosamente exigido que nenhuma alteração sobre as atuais instalações 

portuárias aqui consideradas seja realizada sem a autorização expressa do 

Estado, a vista de estudos ambientais específicos para tal. 

Quando se tem como objetivo realizar construções sustentáveis, deve-se 

considerar que os edifícios devam ser mais eficientes, duráveis, saudáveis, 

confortáveis, flexíveis, seguros, econômicos e práticos, apresentando 

desempenho superior aos convencionais. 

Trata-se de repensar o empreendimento, reduzindo perdas e evitando 

desperdício de materiais de construção, gerenciando corretamente os resíduos e 

incentivando a reutilização e a reciclagem. A busca por sistemas de energia que 

reduzam consumo e desperdício, optando por alternativas energéticas menos 

impactantes, assim como a viabilidade de implantação de sistemas de reuso de 

água e de tecnologias para boa gestão do consumo e desperdício, tornam-se 

soluções de grande importância. 
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Em arquitetura, para se alcançar um empreendimento sustentável, este 

necessita atender a certos requisitos básicos, que devem ser em sua plenitude: 

ecologicamente corretos; economicamente viáveis; socialmente justo; 

culturalmente aceito. Isto significa que, deve se projetar e construir de maneira 

sustentável, atendendo à legislação trabalhista, fiscal e ambiental, buscando 

maneiras de fomentar a adoção de boas práticas socioambientais entre 

fornecedores e parceiros. 

No Brasil, existem alguns processos de certificações desenvolvidos como 

modelo de sustentabilidade para edificações. Dentre eles, o critério LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), desenvolvido pelo USGBC 

(Green Building Council) criado nos EUA na década de 90, com ênfase na área 

de energia elétrica. Dentro do mesmo pensamento, a USP, por meio da 

Fundação Vanzolini, tem traduzido o referencial francês HQE, que trata sobre a 

qualidade ambiental nas edificações, gerando o referencial AQUA (Alta 

Qualidade Ambiental) para o Brasil. O selo PROCEL edifica, que trabalha 

questões de iluminação, ar-condicionado e envoltória do edifício, está voltado 

para as questões energéticas, e será mais uma possibilidade de se alcançar uma 

edificação eficiente. As diretrizes de sustentabilidade para a revitalização do Cais 

Mauá visam que novas construções atendam aspectos essenciais para uma 

certificação, sem, no entanto, ser necessário a sua concretização. O importante 

é que sejam seguidos os preceitos calcados na realidade climática, ambiental e 

social do empreendimento, atendendo aos requisitos básicos tais como a busca 

de processos construtivos mais eficientes, seleção de materiais visando redução 

do impacto ambiental, eficiência energética dos sistemas especificados dentre 

outros, garantidores de uma arquitetura de certa forma sustentável. A fase de 

planejamento de empreendimentos sustentáveis é considerada de grande 

importância, sendo aconselhável que exista um processo de projeto integrado, 

desenvolvido de maneira tal que as diversas equipes envolvidas neste processo 

(arquitetos, projetistas de hidráulica, elétrica, ar condicionado e ventilação, 

paisagismo, estrutura, luminotécnica, etc.), trabalhem juntas desde o início da 
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concepção do projeto, onde os profissionais das mais variadas competências 

opinem sobre suas especialidades. O resultado obtido será conseqüência de um 

processo onde todas as opiniões serão levadas em consideração, e as soluções 

trabalhadas em conjunto, até que se atinjam os níveis de qualidade e segurança 

estipulados, evitando “retrabalho”. Esta metodologia deve levar em conta a 

gestão das equipes de projeto em relação a esclarecimentos gerais, cronograma, 

formas de comunicação, mapeamento do processo, custos, relacionamento entre 

equipes e profissionais, estímulos à produtividade e inovação entre outros. Neste 

momento ressalta-se a importância do gestor de projetos, que deve ser capaz de 

coordenar as equipes e manter o cliente informado sobre o perfeito progresso 

dos trabalhos. A concepção de projetos sustentáveis deverá observar aspectos 

relacionados aos seguintes itens: 

a) Eficiência Energética: Redução do consumo energético através da exploração 

de formas alternativas de fornecimento de energia que melhor se adequem ao 

local de implantação. 

Especificação de materiais e equipamentos com o selo PROCEL de eficiência 

energética, sistemas de automação predial, escolha de equipamentos e 

acessórios com alto rendimento e baixo consumo. 

b) Conforto Ambiental dos Edifícios: conforto térmico, conforto lumínico e 

conforto acústico. Garantir um bom desempenho térmico dos edifícios através da 

aplicação de materiais e componentes adequados e da própria concepção 

arquitetônica. Deve-se considerar o posicionamento e dimensionamento das 

aberturas, proteções solares, iluminação natural e, quando possível, a ventilação 

natural. Garantir o conforto acústico, através da aplicação de materiais e 

componentes adequados, de acordo com o tipo de atividade do espaço. 

c) Conservação da Água: consumo eficiente; aproveitamento de águas servidas; 

aproveitamento de águas pluviais; emprego de equipamentos hidráulicos e 
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componentes economizadores. Utilização de sistema para reutilização das águas 

pluviais e reutilização dos efluentes dos equipamentos sanitários. 

d) Seleção de Materiais: procedência; ciclo de vida; impactos sobre o meio 

ambiente; facilidade de manutenção; processos construtivos e aplicação em 

canteiro de obras 

Selecionar materiais e componentes dando preferência aos que provêm de 

fábricas preocupadas com questões socioambientais e procedentes de fontes 

renováveis ou que contenham componentes reciclados ou reutilizados. Utilizar 

madeira proveniente de fontes manejadas, certificadas ou em condições de 

reutilização. Adotar sistemas construtivos modulares e de montagem que evitem 

as perdas nos processos construtivos, visando um processo produtivo mais 

limpo. 

e) Saúde e Bem-Estar do Usuário: Conceber ambientes adequados em termos 

de condições de higiene e facilidades de limpeza. Prever instalações prediais, 

redes de distribuição e armazenamento bem estruturadas e seguras quanto aos 

riscos de vazamentos e contaminações. Prever ventilação eficaz que garanta um 

bom nível de qualidade do ar. Proporcionar acesso visual ao exterior. 

f) Qualidade do empreendimento: Acesso seguro e facilitado para as atividades 

de manutenção dos elementos construtivos e equipamentos. Garantia de 

acessibilidade e possibilidade de deslocamento de pessoas com necessidades 

especiais. Gestão dos resíduos de uso, possibilitando a implantação de sistemas 

de coleta de lixo eficientes e que permitam a triagem feita pelo próprio usuário. 

Confecção do manual do usuário, registrando as práticas de sustentabilidade 

adotadas e as responsabilidades dos gestores e futuros usuários. 

 

3.3 Patrimônio Histórico 
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O prédio do Departamento de Portos, Rios e Canais e os armazéns A1, A2, A3, 

A4, A5 e A6, situados ao lado direito do Cais Mauá, bem como os armazéns B1, 

B2 e B3 (terminal hidroviário), situados ao seu lado esquerdo, foram tombados 

pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Porto Alegre, nos termos da 

Lei Complementar do Município de Porto Alegre nº 275/92. Os bens tombados 

deverão ser conservados e não poderão, em nenhuma hipótese, ser demolidos, 

destruídos ou mutilados, de modo que, qualquer obra de conservação, 

restauração ou benfeitoria só poderá ser iniciada mediante prévia comunicação e 

autorização da Secretaria Municipal de Cultura ou da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, ouvido o Conselho Municipal competente 

Além de tais bens, o Pórtico Central e os armazéns A e B do Cais Mauá foram 

tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conforme o 

Decreto-Lei Federal nº 25/37. Os bens tombados não poderão, em nenhuma 

hipótese, ser demolidos, destruídos ou mutilados, nem poderão ser objeto de 

qualquer tentativa de restauração ou construção na vizinhança, sem que haja 

prévia autorização especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

 

3.4 Relocalização e Acondicionamento da superfície e atividades atuais  

A Arrendatária se compromete a: 

3.4.1. acondicionar dentro do projeto, os escritórios atuais da planilha de 

funcionários da SPH, no espaço aproximado de 2.000 m2.  

3.4.2. relocalizar no projeto o conjunto de instalações situadas atualmente no 

Cais Mauá pertencentes aos Bombeiros e a SPH em um espaço aproximado de 

7.000 m2 na área delimitada, dentro do Porto. 
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Capítulo 2 

Qualificação Técnica 

Capítulo II. Qualificação Técnica 

Além dos requisitos de qualificação técnica exigidos no art. 30 da Lei Federal n° 

8666/93 para a habilitação dos interessados, exigir-se-á neste certame licitatório 

do Projeto Cais Mauá a demonstração de aptidão para desempenho de 

atividade compatível em características, quantidades e prazos com o seu objeto 

específico.  

Nesse sentido, a experiência dos Proponentes será comprovada por meio da 

apresentação de documentação que ateste:        

a) Experiência na gestão da promoção imobiliária com áreas destinadas à 

habitação, lazer, entretenimento e negócios (serviços e comércio) por um 

valor mínimo equivalente a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

No caso de experiências internacionais o valor mínimo deverá ser equivalente 

em dólares americanos. 

b) Experiência na gestão de concessão ou arrendamento de área de, no 

mínimo, 40.000m2 (quarenta mil metros quadrados), objeto de um único 

contrato de concessão ou arrendamento, semelhantes às áreas do projeto 

Cais Mauá. 

O não atendimento pleno a qualquer dessas experiências inabilita a Proponente 

a participar da licitação do Projeto Cais Mauá . 

A comprovação das experiências citadas no item 5.2.2 (I) deverá ser feita (i) por 

cada Licitante que participe de forma isolada da Licitação, (ii) pela conjugação 

das empresas que compõem consórcio Licitante, nos casos de empresas 

reunidas na forma de consórcio. 
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No caso de experiências nacionais, os documentos comprobatórios deverão 

estar registrados em conselhos de engenharia, arquitetura e assemelhados, 

conforme o caso. Os documentos comprobatórios de experiências internacionais 

deverão ser legalizados pelos consulados brasileiros no exterior e traduzidos por 

tradutor juramentado. 
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Capítulo 3 

Proposta de Metodologia de Execução 

Capítulo III. Proposta de Metodologia de Execução 

Introdução 

A Proposta de Metodologia de Execução comporá a Documentação de 

Habilitação nos termos do Edital da licitação do Projeto Cais Mauá  e deverá ser 

apresentada em 4 itens, aos quais serão atribuídos uma pontuação no intuito de 

habilitar apenas os Proponentes que alcançarem a pontuação mínima exigida, 

conforme as explicações abaixo. Os Proponentes que não cumprirem a 

pontuação mínima exigida serão considerados como inaptos a participar da 

licitação do Projeto Cais Mauá  e não serão abertas as suas Propostas 

Comerciais. 

A Proposta de Metodologia de Execução deverá ser apresentada em 4 itens 

assim discriminados: 

1 Plano de Negócio; 

2 Plano Comercial do Negócio; 

3 Estudo Técnico; e 

4 Modelo de Gestão do Projeto Cais Mauá. 

 

1 Plano de Negócio 

O Plano de Negócio será composto pelo Plano de Viabilidade Econômico-

Financeira, o Estudo de Mercados e o Plano de Investimentos. Nesse item, será 

analisada a coerência entre orçamento o orçamento apresentado com o Plano 
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de Viabilidade Econômico-Financeira, as rendas esperadas do Projeto Cais 

Mauá conforme demonstrado no Estudo de Mercado e os investimentos 

projetados no Plano de Investimentos. 

1.1 Plano de viabilidade econômico-financeira 

O plano deverá analisar a viabilidade econômico-financeira da oferta como 

requisito imprescindível para garantir a exploração da atividade com a justa e 

devida contraprestação econômica para a Arrendatária em função do capital 

investido, sua amortização e o risco da atividade ou do negócio. A conta prévia 

dos resultados deverá integrar todos os fatores de ingresso e gastos referidos na 

primeira anuidade e sua evolução até o final do período de arrendamento, 

incluindo, entre os gastos, as cotas de amortização do investimento e os 

orçamentos.  

No Plano de Viabilidade, deverão figurar estimativas dos seguintes valores 

relacionados à exploração de cada uma das atividades comerciais a ser 

desenvolvida no Projeto Cais Mauá: 

(i) Renda da comercialização dos serviços, que variará conforme:  

• grau de ocupação dos serviços e sua evolução temporal; e 

• rendas complementares; 

(ii) Custos: 

• Custos da exploração: fornecimentos, consumos, gastos de 

comercialização, de administração e todos os gastos associados à 

exploração e descritos no Modelo de Gestão; 

• Gastos com pessoal descrito no Modelo de Gestão  

(iii) Benefícios da exploração; 
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(iv)  Valor Anual do Arrendamento; 

(v) Amortização do investimento ; e 

(vi)  Gastos financeiros incorridos com a exploração.  

1.2 Estudos de Mercado  

Os Estudos de Mercado da Arrendatária serão elaborados por empresas 

independentes e eles deverão referir-se expressamente a preços de mercado 

vigentes nos distintos segmentos de mercado. 

Deve ficar comprovado neste item o conhecimento do mercado e suas 

tendências e a correspondente segmentação do mercado de cada um dos 

serviços.  

1.3 Plano de Investimentos 

O Plano analisará o volume de investimentos estimados pela Proponente nos 

diferentes segmentos, bem como a sua idoneidade com relação aos estudos de 

mercado apresentados, em termos de prazo e segmentos de mercado. 

Deverá incluir o cálculo do montante do investimento total necessário para a 

construção dos edifícios, instalações e urbanização, incluindo custos do projeto, 

obras de construção e instalações acessórias das atividades/produtos que sejam 

necessários, licenças de construção e de abertura, investimento em reabilitação 

naquelas edificações que o exijam e quantos outros resultem necessários e 

sejam suscetíveis de ser amortizados com critérios habituais nestas operações.   

O Plano deverá arcar com investimentos mínimos de R$ 333.500.000 (trezentos 

e trinta e três milhões quinhentos mil reais) em obras e instalações necessárias à 

implantação e operação do Projeto Cais Mauá  segundo trata o ponto 3.1 do 

Capitulo 1. 

2. Plano Comercial do Negócio  
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O Plano Comercial do Negócio abordará: 

2.1 Conceito comercial: Será analisada a idéia e o conceito da proposta 

comercial em todos os aspectos da atividade, que deverá ser exposta de forma 

ampla e detalhada, indicando público alvo e divisão comercial. 

2.2 Produtos e Serviços: O Licitante indicará a relação completa de produtos 

e serviços que compõem a oferta do arrendamento, que será analisada com 

base na diversidade comercial, classificação da capacidade de gasto de clientes, 

amplitude da categoria de oferta e a adequação aos Estudos de Mercado. 

Deverá ser quantificada a superfície construída de cada um dos negócios, assim 

como a superfície comercializável e não comercializável; 

2.3 Marcas (operadores comerciais):  A Arrendatária, por si própria ou por 

meio de sociedade que atue na operação de empreendimentos semelhantes ao 

Projeto Cais Mauá, poderá contratar com terceiros a exploração de cada um dos 

negócios a serem oferecidos no Projeto Cais Mauá. O Plano Comercial do 

Negócio deverá detalhar as marcas comerciais que serão aplicadas a cada uma 

das atividades a serem desenvolvidas, juntando os contratos ou memorandos de 

entendimentos de operação firmados pelas Licitantes com as empresas 

detentoras dessas marcas que explorarão os diferentes usos e áreas do projeto. 

3. Estudo Técnico 

O Estudo Técnico incluirá: 

3.1 Projetos básicos ou anteprojetos das edificaçõe s: Será analisada a 

qualidade dos projetos básicos e o plano de investimentos a serem realizados. 

Será dada uma especial atenção à qualidade do esboço dos edifícios e à 

qualidade dos materiais e equipamentos propostos. Ainda, serão analisadas a 

qualidade dos projetos de edifícios em reabilitação e o cumprimento das diversas 

normativas de aplicação. 
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O anteprojeto deverá ter os seguintes capítulos: 

� Anteprojeto arquitetônico e de construção  

� Anteprojeto de instalações, estruturas e equipamento 

� Memória de qualidades  

� Estimativa do orçamento total da construção  

� Prazo de realização das obras de construção e plano de obra 

proposto.  

3.2 Anteprojeto de regulamento no âmbito do arrenda mento: Analisar-se-

á a qualidade do Projeto Básico de Regulamento e do Plano de Investimentos. 

Uma análise mais detalhada será feita da qualidade do esboço, qualidade das 

áreas e do uso destas, bem como a conexão entre ambos. 

O anteprojeto deverá ter os seguintes apartados: 

•••• Condicionantes da ordenação: âmbito da atuação e condicionantes 

urbanísticos; 

•••• Ordenação funcional: critérios básicos de ordenação, ordenação de vias e 

zonas, distribuição das atividades, fases de execução da urbanização geral e 

acessos, vias estruturantes, redes básicas e conexões exteriores de infra-

estruturas resultantes 

•••• Paisagismo  

•••• Plano de acessibilidade e mobilidade interna: Serão analisadas a 

capacidade de movimentação e o fluxo de pessoas e veículos na área arrendada 

entre os distintos produtos propostos, bem como a disponibilidade e localização 

de áreas para estacionamento relacionadas às distintas áreas/ produtos 

comerciais. 
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4. Modelo de Gestão do Projeto Cais Mauá 

Na análise do Modelo de Gestão, serão levados em consideração os seguintes 

critérios: 

(i) Modelo de organização e recursos humanos:  Analisar-se-á a amplitude 

e detalhamento dos serviços analisados, recursos estimados com destinação 

parcial e completa, serviços a serem prestados por terceiros e, especialmente, a 

organização e recursos em marketing, relacionamento e atendimento ao cliente. 

(ii) Modelo de gestão imobiliária, administrativa e  comercial:  Uma análise 

será feita sobre a definição do conjunto de tarefas e funções que permitam a 

correta e adequada posta em marcha do projeto e a posterior gestão de seu 

funcionamento, o Plano de Negócios, os meios empregados, critérios para a 

imputação de custos aos usuários finais do orçamento de gastos do condomínio, 

e atividades previstas no mesmo, bem como aquelas atividades a serem 

prestadas por terceiros. Do mesmo modo, analisar-se-á experiência aportada 

nos modelos implantados. 

(iii) Modelo de promoção comercial e sociocultural : Serão analisados os 

critérios utilizados no esboço das campanhas anuais, suportes propostos, 

identificação do público objeto e orçamento anual assinado.  

5 Avaliação da Proposta de Metodologia de Execução 

Cada um dos 4 itens da Proposta de Metodologia de Execução será avaliado 

considerando os seguintes aspectos: 

(i) Pertinência , indicando que a Metodologia de Execução, em cada um dos 

itens, é referente ao objeto da licitação de modo explícito; 
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(ii) Desenvolvimento , indicando que a Metodologia de Execução, em cada 

um dos itens, não apresenta erros/ falhas técnicas ou de digitação; 

(iii) Coerência , indicando conexão entre a Metodologia de Execução 

apresentada e os diversos segmentos de negócio objetos do empreendimento 

ora considerado; e 

(iv) Completude , indicando a abordagem de cada um dos aspectos a serem 

apresentados nesse item, conforme descrito nos itens 1, 2, 3 e 4, e em seus 

respectivos subitens, do Capítulo III deste Termo de Referência. 

O atendimento ou não a cada um desses aspectos em cada subitem dos 4 itens 

da Proposta de Metodologia de Execução resultará na pontuação indicada 

abaixo.  
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pertinência  

  

            

desenvolvimento 

  

             

coerência  

  

completude 

 

Pontuação

 

Ítem Descrição  subitem Pontuação  atende  nao atende  nao Atende  nao atende  nao Máx. 

1 

Plano de 

Negócio  

Plano de 

viabilidade 

econômico-

financeira   100 20 0 20 0 30 0 30 0 

200 

    

Plano de 

investimento  50 10 0 10 0 15 0 15 0 

    

estudo de 

mercado  50 10 0 10 0 15 0 15 0 

2 

Plano 

Comercial 

do 

Negócio 

conceito 

comercial  50 10 0 10 0 15 0 15 0 

200 

    

Produtos e 

serviços  50 10 0 10 0 15 0 15 0 

    

marcas ( 

operadores 

comerciais )  100 20 0 20 0 30 0 30 0 

3 

Estudo 

técnico  

Anteprojeto 

de ordenação 50 10 0 10 0 15 0 15 0 

150     

Anteprojetos 

de 

edificações  50 10 0 10 0 15 0 15 0 

    

Plano de 

acessibilidade 

e mobilidade 

interna 50 10 0 10 0 15 0 15 0 

4 

Modelo 

de gestão  

Modelo de 

organização e 

RRHH   25 5 0 5 0 5 0 10 0 
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O quadro abaixo resume a avaliação dos 4 (quatro) itens integrantes da Proposta 

de Metodologia de Execução: 

O Proponente cuja soma da pontuação nos 4 itens da sua Proposta de 

Metodologia de Execução não atinja 390 pontos será considerado como inapto a 

participar da licitação do Projeto Cais Mauá. 

Ademais, será considerado como requisito para habilitar um Proponente a 

participar da licitação do Projeto Cais Mauá a obtenção de pontuação igual ou 

superior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima possível em cada um 

dos subitens dos 4 (quatro) itens integrantes da Proposta de Metodologia de 

Execução. Assim, se em algum subitem o Proponente não alcançar a pontuação 

mínima exigida, esse Proponente será considerado como inapto a participar da 

licitação do Projeto Cais Mauá. 
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Capítulo 4 

Disposições Finais 

Capítulo IV. Disposições Finais 

Os seguintes aspectos também deverão ser levados em conta na licitação do 

Projeto Cais Mauá: 

(i) Prazo de Arrendamento : o prazo de arrendamento não poderá ser 

inferior a vinte e cinco (25) anos prorrogáveis por mais vinte e cinco (25). 

(ii)  A exigência de valor mínimo para a oferta tem como objetivo garantir a 

remuneração do arrendamento e da infra-estrutura colocada à disposição e 

efetivamente utilizadas pela Arrendatária, voltados ao melhor aproveitamento da 

potencialidade da área objeto desta Licitação, nos anos de vigência do contrato 

de arrendamento. 

(iii)  O não atendimento ao prazo de conclusão das obras de implantação das 

diversas fases do empreendimento, por motivo não justificado, ensejará o 

pagamento da parcela integral fixa devida, prevista para a fase operacional, 

independente das outras sanções que possam vir a serem impostas. 

(iv)  O Projeto Cais Mauá deverá ser construído, implantado, explorado, 

operado, conservado e melhorado sob a responsabilidade da Arrendatária. 

(v) Conforme a Lei Federal nº 8.666/93, aplicável ao arrendamento de áreas 

não afetas à operações portuárias nos termos da Lei Federal nº 8.630/93, na 

implantação e exploração do Projeto Cais Mauá, sem prejuízo das suas 

responsabilidades contratuais e legais, a Arrendatária poderá contratar partes 

das obras e serviços envolvidas no arrendamento. Nesse sentido, a Arrendatária 

poderá contratar com um ou mais terceiros a construção das obras, a operação e 

manutenção do Projeto Cais Mauá e a exploração de cada um dos negócios a 
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serem oferecidos no Projeto Cais Mauá, tais como hotéis, escritórios, shopping 

centers, restaurantes, centros de convenção e exposição, dentre outros, sem 

prejuízo de suas responsabilidades contratuais e legais. Os contratos entre a 

Arrendatária e esses terceiros estarão sujeitos às regras de direito privado e 

serão celebrados independentemente de anuência do Arrendante, cabendo à 

Arrendatária apenas informar a sua celebração e enviar uma cópia do contrato 

ao Estado. 

(vi)  Os Projetos Executivos deverão estar em conformidade com as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas, no que couber, e atender 

rigorosamente às exigências dos órgãos licenciadores locais e ISPS Code. 

(vii)  A Proposta de Metodologia de Execução selecionará quais Proponentes 

alcançam a pontuação mínima exigida para habilitá-los a participar da Licitação 

do Projeto Cais Mauá, não sendo critério para o julgamento das Propostas 

Comerciais.  

(viii)  Como critério objetivo para o julgamento das Propostas Comerciais a 

serem apresentadas pelos Licitantes, deverá ser levada em conta 

exclusivamente a maior oferta de remuneração anual do arrendamento da área 

(ou seja, o maior valor anual do arrendamento ofertado), segundo o Anexo IV do 

Edital, sendo que tal valor não deverá ser inferior ao especificado no Anexo I a 

este Termo de Referência. O Licitante deverá expressar o valor correspondente 

a um ano natural (12 meses) sem prejuízo de que o Contrato comece ou finalize 

durante o decorrer de um ano natural (posteriormente, conforme seja a data de 

início ou de fim do arrendamento, será aplicada a parte proporcional aos dias 

transcorridos).    
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO II - INDICADORES PARA QUALIFICAÇÃO 

Deverão ser apresentados os seguintes indicadores relativos ao último exercício 

social: Índice de Liquidez Geral (LG); Índice de Liquidez Corrente (LC); e Índice 

de Solvência Geral (SG). 

Tais indicadores serão calculados como segue: 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

LC = (AC / PC) 

SG = (A REAL) / (PC + ELP) 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em 

dinheiro, tais como: ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de 

renda diferido etc. 
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Os valores mínimos para tais indicadores são: LG maior ou igual a                                  

1% LC maior ou igual a 1%; e SG maior ou igual a 1% 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE VISITAÇÃO 

(Deverá ser emitida em papel timbrado da proponente) 

À Comissão Especial de Licitação. 

Declaro para os fins previstos no item 6 do Edital que esta empresa 

representada pelo Sr.[●], realizou, em [●]/[●]2010, a visita aos dois setores  do 

Cais Mauá do Porto de Porto Alegre, objeto desta CONCORRÊNCIA, 

relacionado abaixo, tendo tomado conhecimento de suas condições: 

Item Área 

(m²) 

01 Dois setores do Cais 

Mauá, com 181.295m2 de 

área, 16 Armazéns, 3 

Docas do Porto de Porto 

Alegre  

 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 85

Porto Alegre, [●] de [●] de 2010 

 

____________________________ 

Representante Legal da Proponente 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO IV - PLANILHA DA PROPOSTA ECONÔMICA 

 

A Proposta Econômica a ser apresentada por cada Licitante consistirá na oferta 

do Valor Anual do Arrendamento Ofertado, que não poderá ser inferior ao Valor 

Anual Mínimo do Arrendamento indicado no Anexo I ao Termo de Referência e 

deverá ser apresentada em uma planilha no formato abaixo. 

 

Valor Anual do Arrendamento Ofertado (R$) 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO V - PLANILHA DO VALOR E DA IMPORTÂNCIA SEGURA DA DO 

IMÓVEL 

 

Item Área Valor da 

Importância 

Segurada 

(R$) 

01 Dois setores do Cais 

Mauá, com 

181.295m2 de área, 

16 Armazéns, 3 

Docas do Porto de 

Porto Alegre  

[COMPLETAR] 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO VI - MODELOS DE CARTAS DE INSTITUIÇÕES FINANC EIRAS E 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA APÓLICE DE SEGURO G ARANTIA 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DA  

PROPOSTA 

 

Ao Estado do Rio Grande do Sul 

Central de Compras  

Porto Alegre - RS  

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco [Nome do Banco], com sede na 

[endereço], inscrito no C.N.P.J.M.F sob nº [completar], diretamente por si e por 

seus eventuais sucessores, obriga-se perante o Estado do Rio Grande do Sul, 

como fiador solidário da [Nome do Licitante], (“Afiançada”), com expressa 

renúncia dos direitos previstos nos artigos nºs 827, 835, 837, 838, 839 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento 

de todas as obrigações assumidas pela Afiançada no procedimento licitatório 

descrito no Edital de Concorrência nº 001/2010 - cujos termos, disposições e 

condições, o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 
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Obriga-se o Banco Fiador a pagar, ao Estado do Rio Grande do Sul, o valor de 

R$ [completar com o valor correspondente a 10% (dez por cento) do Valor Anual 

Mínimo do Arrendamento previsto no Edital] ([completar por extenso]), no caso 

de o Licitante descumprir quaisquer obrigações decorrentes da lei ou do Edital 

de Concorrência nº 001/2010 , incluindo a recusa de assinar o Contrato de 

Arrendamento ou de não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas 

condições e nos prazos estabelecidos no Edital de Concorrência nº 001/2010. 

O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por 

ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida 

perante ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos desta carta de fiança. 

Na hipótese do Estado ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 

obrigação a que se refere a presente carta de fiança, fica o Banco Fiador 

obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais. 

A fiança vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de entrega 

da documentação de habilitação pela Afiançada, conforme expresso no Edital de 

Concorrência nº 001/2010, podendo ser renovada automaticamente por períodos 

sucessivos de um ano, até a data de assinatura do Contrato de Arrendamento. 

Declara ainda o Banco Fiador que: 

a) a presente carta de fiança esta devidamente contabilizada, observando 

integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, 

além de atender aos preceitos da legislação bancária aplicável; 

b) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a fiança em seu 

nome e em sua responsabilidade, e  

c) seu capital social é de R$ [completar] ([completar]), estando autorizado pelo 

Banco Central do Brasil a expedir cartas de fianças e que o valor da presente 

fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central. 
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[Local e data] 

[Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida] 

[Assinatura das Testemunhas] 
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TERMOS E CONDIÇÕES MÍMINAS PARA A APÓLICE DE GARANT IA DA 

PROPOSTA 

 

OBJETO DO SEGURO: Garantir a indenização, no montante de R$ [completar 

com o valor correspondente a 10% (dez por cento) do Valor Anual Mínimo do 

Arrendamento previsto no Edital] ([completar por extenso]), no caso do Licitante 

descumprir quaisquer obrigações decorrentes da Lei ou do Edital da 

Concorrência nº 001/2010, incluindo a recusa em assinar o Contrato de 

Arrendamento ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas 

condições e no prazo estabelecidos no Edital de Concorrência nº 001/2010, 

comprometendo-se a pagar ao Segurado (Estado), até o limite do valor acima 

especificado, no recebimento de sua primeira solicitação por escrito, sem que o 

Segurado tenha que justificar sua solicitação, contanto que, na mencionada 

solicitação, seja indicado que o valor reivindicado lhe é devido por causa da 

ocorrência de uma ou ambas as condições acima, especificando a condição ou 

as condições ocorridas. 

SEGURADO: Estado do Rio Grande do Sul. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: Esta garantia vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados da data de entrega da documentação de habilitação, conforme 

expresso no Edital de Concorrência nº 001/2010, podendo ser renovada 

automaticamente por períodos sucessivos de um ano até a data de assinatura do 

Contrato de Arrendamento. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO DE EMISS ÃO DE 

[SEGURO-GARANTIA/FIANÇA BANCÁRIA] PARA GARANTIR A E XECUÇÃO 

DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

 

Ao 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Central de Compras - CECOM 

[CEP] Porto Alegre - RS  

 

REF.: Compromisso de Emissão de [Seguro-Garantia/Fiança Bancária] 

Prezados Senhores, 

Em referência às exigências contidas no Edital da Concorrência nº 001/2010, 

com o objetivo de viabilizar o Arrendamento do Complexo Cais Mauá, por parte 

do [nome da empresa ou consórcio Licitante], doravante designada Licitante(s), 

caso a mesma venha a tornar-se a vencedora da referida licitação, o [nome da 

seguradora ou do banco], doravante denominado Promitente, compromete-se a 

fornecer, no prazo máximo e com as características definidas no Edital de 
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Concorrência nº 001/2010, as [apólices de Seguro-Garantia/Fianças Bancárias] 

necessárias para a assinatura do respectivo Contrato de Arrendamento. 

As [Apólices/Fianças] a serem emitidas pelo Promitente, no caso da adjudicação 

do(s) Licitante(s), terão como finalidade: 

I. Garantia do pontual e exato cumprimento da obrigação contratual de 

pagamento do Valor Anual do Arrendamento pelo(s) Licitante(s), no valor de 

[completar com o Valor Anual Mínimo do Arrendamento do Edital] ([completar por 

extenso]), correspondente ao Valor Anual Mínimo do Arrendamento previsto no 

Edital da Concorrência nº 001/2010; 

II. Garantia do pontual e exato cumprimento das obrigações contratuais 

referentes às obras necessárias à implantação do Complexo Cais Mauá, 

assumidas pelo(s) Licitante(s), no valor de R$ 5.002.500,00 (cinco milhões, dois 

mil e quinhentos reais), correspondente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do 

valor do investimento mínimo assumido pelo(s) Licitante(s) nos termos do Edital 

da Concorrência nº 001/2010. 

 

 

[Local e data] 

[Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida] 

[Assinatura das Testemunhas] 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO VIII - COMPROMISSO DE INVESTIMENTO MÍNIMO 

Ao  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CECOM 

 [CEP] Porto Alegre - RS  

 

Pela presente, caso venha tornar-se a vencedora da Concorrência nº 001/2010, 

[Nome do Licitante], doravante designado Licitante(s), compromete-se a realizar 

o investimento no valor de, no mínimo, R$ 350.000.000,00 (trezentos e trinta e 

três milhões, quinhentos mil reais), nas obras e instalações necessárias à 

implantação e à operação do Complexo Cais Mauá, observado o disposto no 

Edital e as obrigações assumidas no Contrato de Arrendamento. 

 

[Local e data] 

[Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida] 

[Assinatura das Testemunhas] 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS – SEDAI  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2010   

PROCESSO Nº 5212-2400/10-3 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

ARRENDAMENTO DA ÁREA 

CONSTITUÍDA DO COMPLEXO “CAIS 

MAUÁ DE PORTO ALEGRE, QUE FAZEM 

ENTRE SI O ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL E [●] 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , com sede no Palácio Piratini, à Praça 

Marechal Deodoro, sem número, inscrito no CNPJ sob n° ..., por sua 

Governadora, doravante denominado ARRENDANTE, e a empresa ..., 

(qualificação), por seu representante legal, senhor ..., (qualificação), doravante 

denominado ARRENDATÁRIO,  segundo a documentação constante no 

Processo N° 5212-2400/10-3 e do Edital da Concorrên cia N° 001/2010, celebram 

o presente Contrato Administrativo de Arrendamento, mediante as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

  Constitui objeto do presente Contrato de Arrendamento a área destinada à 

revitalização do “Complexo do Cais Mauá”, situado no centro de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul, com 3.240m de extensão, 16 Armazéns (inclusive 
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os das Docas), 3 Docas e área total de cerca de 181.295m2., incluíndo a 

construção, implantação, manutenção, conservação, melhoria, gestão, 

exploração e operação por meio de operadores especializados nas áreas da 

cultura, lazer, entretenimento, turismo e empresarial. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - FINALIDADE 

  A área ora arrendada será utilizada pela ARRENDATÁRIA para a 

construção, implantação, manutenção, conservação, melhoria, gestão, 

exploração e operação por meio de operadores especializados nas áreas da 

cultura, lazer, entretenimento, turismo e empresarial do Complexo Empresarial, 

de Cultura, Lazer, Entretenimento e Turismo Cais Mauá (“Complexo Cais 

Mauá”). 

CLÁUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  O presente contrato de Arrendamento constitui um contrato administrativo 

regido pelas Normas de Direito Público e, em especial, pela Lei Federal n.º 

8.666/93, aplicando-se-lhe, supletivamente, a legislação que rege as 

contratações e concessões, assim como os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 

  O prazo de vigência deste Contrato de Arrendamento será de 25 (vinte e 

cinco) anos, podendo ser prorrogado, a critério da administração, com a 

celebração de aditivo específico, mediante justificativa do interesse público e 

vantajosidade para a Administração Pública, uma única vez, por prazo máximo 

igual ao período inicial, conforme art. 4º, XI, da Lei Federal nº 8.630/93, 

observado o disposto na cláusula 4.1 abaixo. 
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4.1. A ARRENDATÁRIA  deverá requerer a prorrogação do prazo de 

Arrendamento até 24 (vinte e quatro) meses antes da data de término do 

prazo originalmente contratado, sob pena de decadência deste direito, 

cabendo à Arrendante, cumprido os requisitos do item 10.1 do Edital, 

optar ou não pela prorrogação do prazo de arrendamento antes do 

vencimento do prazo originário 

4.2. O prazo de vigência do Arrendamento será contado a partir da data do 

Termo de imissão de posse na área à ARRENDATÁRIA , e se encerrará 

com a formalização do respectivo Termo de Devolução à 

ARRENDATÁRIA . 

4.3. A prorrogação contratual dependerá ainda da comprovação dos seguintes 

requisitos de ordem legal: 

a) qualificação jurídica previstos no edital;  

b) qualificação econômico-financeira prevista no edital;  

c) qualificação técnica prevista no edital; e  

d) qualificação fiscal prevista no edital. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES 

15.1. Constituem-se obrigações da ARRENDATÁRIA: 

a) manter em dia o inventário e registro dos bens vinculados ao Arrendamento; 

b) adotar medidas necessárias e adequadas para evitar ou amenizar a geração 

de danos ao meio ambiente que venham a ocorrer no empreendimento; 
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c) elaborar manual de procedimento interno para o gerenciamento de riscos da 

poluição, gestão dos diversos resíduos gerados ou provenientes das 

atividades exploradas, a ser aprovado pelo órgão ambiental competente; 

d) cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis ao Complexo Cais Mauá; 

e) manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas 

responsabilidades perante o Arrendante e terceiros, e efetuar o seguro do 

patrimônio arrendado. 

f) entregar ao Arrendante, ao final das obras e construções realizadas nos 

setores  arrendados, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as 

especificações “as built”; 

g) solicitar previamente autorização ao Arrendante  para realização de 

investimentos não previstos no Contrato de Arrendamento, instruindo o 

pedido com as especificações técnicas e o Projeto Básico de engenharia 

(Anexo II ao Termo de Referência - Concept Plan); 

h) dar conhecimento prévio ao Arrendante de qualquer acordo de acionista ou 

sócios e suas alterações, bem como de qualquer modificação na composição 

de seu controle societário; 

i) prover os recursos necessários à exploração dos dois setores do Cais Mauá 

do Porto de Porto Alegre, por sua conta e risco; 

j) fornecer ao Arrendante relação atualizada dos serviços regularmente 

oferecidos, inclusive aqueles não previstos neste Contrato de Arrendamento, 

com as respectivas descrições e preços; 

k) garantir livre acesso às instalações arrendadas a agentes devidamente 

credenciados pelo Arrendante; 
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l) pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que 

venham a incidir, sobre os dois setores do Cais Mauá do Porto de Porto 

Alegre e sobre as atividades exercidas; 

m) observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações 

arrendadas, quando da extinção do Contrato de Arrendamento;  

n)  prestar informações de interesse do Arrendante, inclusive as de interesse 

específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização;  

o) responsabilizar-se pela inexecução ou execução deficiente dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO 

  A ARRENDATÁRIA obriga-se a pagar AO ARRENDANTE  a importância 

de R$ ... (...) para cada ano de contrato, importância esta dividida em 12 (doze) 

parcelas iguais e sucessivas, ou o equivalente ao percentual de 1,70% (um 

inteiro e setenta avos) sobre a Receita Operacional Bruta mensal apurada nos 

demonstrativos financeiros, o quantum que for maior, pagáveis até o 15° (décimo 

quinto) dia útil de cada mês de vencimento mediante depósito realizado através 

de ficha de compensação bancária obtida junto à Fazenda Estadual.  

§ 1°-  Excepcionalmente, nos 3 (três) primeiros anos do presente contrato, a 

ARRENDATÁRIA  pagará apenas o equivalente a 10% (dez por cento) da 

importância indicada no caput desta Cláusula Sexta, nos prazos e na forma de 

pagamento ali mencionados.  

§ 2 °-  O valor anual estabelecido no caput desta Cláusula será reajustado 

anualmente com base no IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou, no caso de 

extinção deste, com base em outro que o substitua ou lhe seja equivalente. 
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§ 3°-  O atraso no pagamento dos valores ajustados na Cláusula Sexta deste 

contrato e dos encargos previstos na Cláusula Quinta sujeitam a 

ARRENDATÁRIA  a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do 

débito mais juros de mora mensal de 1% (um por cento) “pro-rata”, reajustada a 

soma desses valores pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio 

Vargas. 

§ 4°-  No período entre a assinatura do presente contrato e o início da operação 

do Complexo Cais Mauá, a ARRENDATÁRIA  poderá solicitar ao Arrendante,  a 

suspensão temporária do pagamento do arrendamento, caso a 

ARRENDATÁRIA  não possa efetuar as obras de construção e implantação do 

Complexo Cais Mauá em decorrência de quaisquer impedimentos de ordem 

legal ou da não obtenção das licenças necessárias para a realização das obras e 

serviços, por motivos alheios a sua vontade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

  Sem prejuízo da supervisão e da fiscalização que os Órgãos Públicos 

competentes exercem normalmente sobre o Complexo Cais Mauá, o Arrendante 

fiscalizará o fiel cumprimento dos encargos e demais compromissos assumidos 

pela ARRENDATÁRIA . 

Parágrafo Único - A ARRENDATÁRIA  desde já se compromete a permitir o 

acesso das  pessoas credenciadas pelo ARRENDANTE incumbidas da 

fiscalização, às quais não poderá vedar por qualquer forma e a nenhum pretexto, 

a entrada no Complexo Cais Mauá e nas suas benfeitorias, inclusive daquelas 

que nele forem edificadas. 
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CLÁUSULA OITAVA - CONSERVAÇÃO 

  Obriga-se a ARRENDATÁRIA  a zelar pelo Complexo Cais Mauá e a bem 

conservar as benfeitorias existentes e as que vierem a ser edificadas, mantendo-

os limpos e em bom estado, guardando-os e procedendo aos reparos e 

consertos que se fizerem recomendáveis à sua preservação, tudo às suas 

exclusivas expensas, sem qualquer direito a indenização ou a retenção. 

§ 1°- Quaisquer construções que venham a ser feitas pela ARRENDATÁRIA  nos 

setores do Cais Mauá ora arrendado deverão ser previamente aprovadas pela 

repartição municipal competente e pelo Arrendante. 

§ 2°- Extinto o Arrendamento, consolidar-se-ão na posse e domínio do 

Arrendante todos os bens reversíveis, direitos, privilégios e investimentos 

vinculados à exploração do Complexo Cais Mauá, transferidos à 

ARRENDATÁRIA , ou por ela implantados, no âmbito do Contrato de 

Arrendamento, nos termos do art. 4º § 6º da Lei nº 8.630/93. 

 

CLÁUSULA NONA - INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

A ARRENDATÁRIA reconhece os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

Em sendo extinto o contrato pelo implemento do prazo de 25 anos, bem como no 

caso de culpa da arrendatária, não fará ela jus a indenização. 

Em caso de extinção antecipada do presente contrato, sem culpa da 

arrendatária, será realizado levantamento e avaliação para determinar o 

montante devido, que corresponderá exclusivamente ao valor contábil de seus 

investimentos em bens reversíveis ainda não completamente depreciados e aos 
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bens necessários à continuidade do serviço que forem transferidos para o 

Arrendante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados ao ARRENDANTE, bem como 

na assunção do objeto do contrato pelo ARRENDANTE na forma que a mesma 

determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MU LTAS 

A ARRENDATÁRIA sujeita-se às seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, 

para as quais haja concorrido, tais como, atraso no cronograma de obras inferior 

a 60 (sessenta) dias; 

b) multas calculadas sobre o valor mensal do arrendamento referente ao mês 

anterior atualizado do contrato: 

- de 10% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 

pertinente; 

- de 20% nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em 

desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto 
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contratado; 

- de 10% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no 

edital; e 

- de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a conclusão da obra. 

A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do 

valor total atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos 

que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão 

contratual. 

c) suspensão do direito de contratar com o Arrendatário, por até dois anos, nas 

seguintes hipóteses: não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, 

regulamentos, índices e parâmetros fixados pelo Arrendante para a execução 

dos serviços, bem como atrasos no cumprimento de prazos, de cronogramas de 

execução física dos serviços objeto do Arrendamento, em qualquer de suas 

fases, bem como de cronogramas físicos que forem ajustados no decorrer deste 

Contrato de Arrendamento, inclusive o relacionado com o refazimento de 

serviços deficientemente executados, ou a demora no cumprimento de diretrizes, 

normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados pelo 

Arrendante para a execução dos serviços; e 

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 

Estadual, feita pelo Secretário de Estado, nos casos de falta grave, tais como, 

violação das legislações trabalhista, previdenciária, ambiental, tributárias e dano 

ao patrimônio histórico, cultural e artístico, conforme Lei Estadual nº 11.389/99 e 

Decreto Estadual nº 42.250/03. 

§ 1°- O descumprimento pela Arrendatária de qualquer disposição contratual, 

implicará na aplicação das disposições previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

§ 2°- As multas serão aplicadas através de processo administrativo sancionador, 

que será iniciado a partir da respectiva notificação emitida pelo Arrendante à 
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ARRENDATÁRIA , garantida sua defesa prévia no prazo legal, observado o 

disposto na Lei Federal 8.666/1993. 

§ 3°-  As multas previstas nesta Cláusula Nona, respeitados os limites 

estabelecidos, serão aplicadas pelo Arrendatário segundo a gravidade da 

infração cometida. 

§ 4°-  Caso a ARRENDATÁRIA  não proceda ao pagamento da multa imposta no 

prazo estabelecido, o Arrendante utilizará as garantias prestadas nos termos 

deste Contrato de Arrendamento. 

§ 5º- As penalidades previstas nesta cláusula não excluem a ARRENDATÁRIA  

de quaisquer outras previstas neste Contrato de Arrendamento ou na Lei, nem a 

responsabilidade de responder por perdas e danos que vier causar ao 

Arrendante e a terceiros em decorrência do Arrendamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA CONTRATUAL 

  Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da 

liquidação das multas convencionais, conforme o art. 56 da Lei nº 8.666/93, a 

ARRENDATÁRIA , por si própria, por meio de uma sociedade integrante do seu 

grupo econômico ou por meio de uma Contratada, deverá apresentar uma 

"Garantia de Execução" a ser prestada por instituição financeira ou seguradora, 

no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de assinatura do presente 

Contrato, da seguinte forma: 

I. garantia do pontual e exato cumprimento da obrigação contratual da 

ARRENDATÁRIA  de pagamento do valor anual do Arrendamento, no valor de 

R$ ... (...), correspondente ao Valor Anual Mínimo do Arrendamento previsto no 

Anexo I ao Termo de Referência - Valor Anual Mínimo do Arrendamento (Anexo I 

ao Edital da Concorrência nº 001/2010); 
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II. garantia do pontual e exato cumprimento das obrigações contratuais 

referentes às obras necessárias à implantação do Complexo Cais Mauá, 

assumidas pela ARRENDATÁRIA , no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

reais), correspondente a 2% (dois por cento) do valor do investimento mínimo 

assumido pela Arrendatária nos termos do Edital da Concorrência nº 001/2010. 

§ 1°- A garantia de que trata o inciso I desta cláusula será mantida pelo prazo do 

Arrendamento. 

§ 2°- A garantia de que trata o inciso II desta cláusula será liberada anualmente 

na proporção da execução das obras, sendo totalmente liberada com a 

conclusão delas. 

§ 3°- A Garantia de Execução, a critério da Arrendatária, poderá ser das 

seguintes modalidades:  

I. seguro-garantia; e 

II. fiança bancária. 

§ 4°- O seguro-garantia deverá ser apresentado obrigatoriamente com o 

comprovante de pagamento do prêmio.  

§ 5°- A fiança bancária deverá ser apresentada obrigatoriamente na via original, 

contendo subscrição de duas testemunhas e firmas de todos os signatários 

reconhecidas em cartório de notas. 

§ 6°- As garantias referidas neste subitem terão seu valor atualizado nas 

mesmas condições do valor anual do contrato, descontado o valor liberado 

anualmente no caso da garantia prevista no inciso II desta cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DO 

COMPLEXO CAIS MAUÁ 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 107

  Quando pactuado, pela Arrendatária, financiamento para construção, 

implantação, manutenção, conservação, melhoria, gestão, exploração e 

operação do Complexo Cais Mauá, a Arrendatária deverá apresentar ao 

Arrendante, no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias após a 

celebração do Contrato de Arrendamento, o(s) contrato(s) firmado(s) com 

instituição(ões) financeira(s)com patrimônio líquido mínimo de R$ 

400.000.000,00 (quatrocentos milhões). 

§ 1°-  Caso a ARRENDATÁRIA  não apresente ao Arrendante, no prazo 

estabelecido, a documentação financeira referida no caput desta cláusula, estará 

sujeita ao pagamento de uma multa de 5%, mais juros de mora no valor de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

§ 2°-  Sem prejuízo do pagamento da multa referida no parágrafo primeiro, caso 

o atraso na entrega da documentação ao Arrendante, por parte da 

ARRENDATÁRIA , ultrapasse em 90 (noventa) dias o prazo fixado nesta 

Cláusula, o Arrendante poderá proceder à declaração de caducidade do 

presente Contrato de Arrendamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SEGURO 

 Além dos seguros obrigatórios por lei, obriga-se a ARRENDATÁRIA  a 

efetivar seguro total de todos os imóveis (já edificados e os que serão 

construídos), bem como de todas as suas instalações, em especial contra fogo, a 

ser feito a favor do Arrendante. 

Parágrafo Único - A apólice de seguro dos imóveis já edificados deverá ser 

apresentada ao Arrendante no prazo de até 90 dias a contar da assinatura do 

presente contrato, exceto os que o projeto indicar para demolição. E dos que 

serão construídos, no prazo de 90 dias da obtenção de seu alvará. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VINCULAÇÃO 

 Este contrato está vinculado ao Edital de Concorrência n.º 001/2010, à 

Proposta da ARRENDATÁRIA  e aos termos das disposições legais indicadas na 

Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

 O foro para a solução de divergência com relação à execução do contrato 

de Arrendamento, não resolvidas amigavelmente, será o da Justiça Comum da 

Comarca de Porto Alegre. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ANEXOS 

 Constituem parte integrante e indissociável do presente Contrato os 

seguintes Anexos: (i) Descrição da área configurando o Memorial Descritivo do 

Arrendamento, (ii) Estatuto Social da Arrendatária; (iii) Quadro de Composição 

de Acionistas da Arrendatária; (iv) Propostas de Metodologia de Execução e 

Comercial apresentadas pela Arrendatária; e (v) Garantia de Execução do 

contrato. 

_________________________________________ 

ARRENDATÁRIO 

 _________________________________________ 

ARRENDATÁRIA 

 

Testemunhas: 

1.__________________________________ 2.__________________________ 

 


