PROCESSO:

@LCC 17/00419568

AUTUADO:

28/06/2017

RELATOR:

AUDITORA Sabrina Nunes Iocken

UN. GESTORA:

Prefeitura Municipal de Florianópolis

RESPONSÁVEL:

Gean Marques Loureiro

INTERESSADO:

Prefeitura Municipal de Florianópolis

ESPÉCIE:

Exame Prévio de Concessões - Fase de Planejamento

ASSUNTO:

Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser
explorado comercialmente por Sociedade de

PROTOCOLO:

20806/2016

2

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

3

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

4

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

5

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

6

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

7

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

8

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

9

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

10

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

11

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

12

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

13

Esse documento foi assinado digitalmente por Sidnei Silva e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D735E

14

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

15

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

16

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

17

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

18

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

19

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

20

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

21

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

22

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

23

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

24

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

25

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

26

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

27

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

28

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

29

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

30

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

31

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

32

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

33

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

34

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

35

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DE97E

36

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 67D81

37

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 67D81

38

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 67D81

39

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
PRODUTO 1 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
a) Características ambientais da área e entorno

A elaboração de um diagnóstico ambiental constitui-se fase fundamental para a sensibilização e formação do conhecimento do meio ambiente natural e social, de suas qualidades e potencialidades de uso, subsídios para o
planejamento adequados. “Uma consciência mais aguda das interações entre os vários elementos do meio ambiente é necessária, para evitar, no planejamento, consequências inesperadas, geralmente originando dificuldades e
custos maiores, e até fracassos em alguns casos” (TRICART, 1977, p. 29).
Esta caracterização ambiental abrangerá alguns aspectos gerais dos ambientes terrestres e aquáticos, do município de Florianópolis e das Áreas de Influência do meio físico do empreendimento. Este diagnóstico foi
fundamentado em informações de dados secundários obtidos em diagnósticos, pareceres, cartas, aerofotos, mapas temáticos, publicações científicas e oficiais disponíveis sobre a região de envolvimento do projeto além dos
levantamentos extraídos das atividades de campo.
O município de Florianópolis, capital de Santa Catarina, localizado no litoral central do estado, possui 671,58 km² de área territorial e 421.240 habitantes. (IBGE, 2010). O município possui uma porção insular, com
forma alongada no sentido Norte-Sul e outra continental, que se conecta à ilha através das pontes Hercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. A área do empreendimento em fomento situa-se na atual Av. Beiramar
Norte, as margens da Baía Norte, entre o aterro da Praça Sesquicentenário e Praça de Portugal. Ver Mapa de Localização a seguir.

Mapa 1. Localização.
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O tempo atmosférico pode ser definido como uma série de aspectos que, analisados em conjunto, indicam as condições do ar em certo momento em um determinado local. A frequência com que se sucedem os diferentes
tipos de tempos define o clima nos diversos lugares.
Para uma compreensão dos diferentes climas do Planeta, é importante evidenciar nas abordagens climatológicas os elementos climáticos e os fatores geográficos do clima. Os elementos climáticos são três: temperatura,
umidade e a pressão atmosférica. Os fatores geográficos são: latitude, altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação e as atividades humanas. (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).
Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007), a classificação climática de Koppen (1930) ao analisar, simultaneamente, a temperatura e a precipitação indicam que a região onde se localiza o município de Florianópolis,
assim como as Áreas de Influência do Empreendimento, apresentam um clima Mesotérmico úmido, com verões quentes, invernos frios e úmidos o ano todo. A classificação climática de Strahler (1986), de ordem genética
baseada nos controles climáticos e nas características das precipitações sobre os lugares, indica para Florianópolis o clima Subtropical Úmido, controlado pelas massas de ar tropicais e massas de ar polares, com chuvas
abundantes durante todo o ano, porém, em geral, as máximas ocorrem no verão.
O levantamento apresentado em Cruz (1998) demonstra que a Região Sul do Brasil situa-se em uma zona climática flutuante entre os climas tropical quente e o temperado mesotérmico, denominada por Monteiro (1958 e
1963) de subtropical úmida e por Nimer (1989 e 1990) de subtropical.
Os ventos predominantes em Florianópolis sopram do quadrante norte, com velocidade média de 3,5m/s, porém os mais velozes e mais frequentes sopram do sul com velocidades médias de 10m/s. Os ventos sul
antecedem a entrada de frentes frias e apresentam rajadas que chegam até a 80km/h (MONTEIRO, 1991; MENDONÇA, 1992)
Conforme Freyslebem (1979), os ventos setentrionais são mais frequentes no verão, enquanto os meridionais, no inverno.
Segundo dados do Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos de Santa Catarina – CLIMERH, nos últimos 70 anos aconteceu à predominância de ventos norte (36,9%), seguido pelos ventos de sudeste
(16,9%), ventos sul (15,7%), ventos nordeste (10,0%), ventos noroeste (2,8%) e ventos sudoeste (1,1%) (Figura 01).

Figura 1. Direção Predominante dos Ventos na Grande Florianópolis no Período entre 1911 e 1999.
Fonte: CLIMERH, 1911-1999.

A média da temperatura registrada pela Estação Climatológica Principal e Sinótica de Florianópolis/SC, durante o período de 1911 a 2009 foi de 20,6 ºC, tendo sido registrado como trimestre de maiores temperaturas
médias, aquele formado pelos meses de janeiro, fevereiro e março com 24,5 ºC, e o de menor média de temperaturas médias, junho, julho e agosto, com 17,6 ºC (Figura 02).
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Figura 2. Oscilação da média mensal da temperatura média
Fonte: Elaborado a partir das normais da Estação climatológica principal e sinótica de Florianópolis/SC.

A média das precipitações totais mensais registradas para a região onde pretende-se instalar o empreendimento, ao longo dos 34 anos da série histórica, apresenta pequena oscilação hidrológica, com períodos
homogêneos. A média global da precipitação foi de 143 mm/mês, com maior volume médio no trimestre janeiro-fevereiro-março, com total de 210,7 mm/mês, e menor, no trimestre junho-julho-agosto, com 96,1 mm/mês.
Tal distribuição se deve as atuações das Massas Polares e Tropicais sobre o relevo, que devido a sua constância, induzem a que não ocorra uma estação chuvosa ou uma estação seca, predominante.
Apesar da distribuição regular que se verifica na região percebe-se que as mais abundantes acontecem nos períodos de verão onde as chuvas costumam ser diárias e de curta duração e as menos intensas nos meses de
inverno, onde as chuvas costumam ser intermitentes com duração de vários dias provocadas pela ação direta das frentes polares que se instalam nessa parte do território brasileiro.

700

Precipitação total (mm)

600
500
Maior

400

Média
300
Menor
200
100
0
jan fev mar abr mai jun

jul ago set out nov dez

meses

Figura 3. Índices médios da precipitação total.
Fonte: Elaborado a partir das normais da Estação Climatológica Principal e Sinótica de Florianópolis/SC.
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A pressão atmosférica média das circunvizinhanças da área objetivada para o empreendimento é de 1013mb, com valores mínimos verificados em janeiro e os máximos em julho (Figura 04), nesse caso, de acordo com
(HERRMANN et al., 1986) causados pela maior intensidade de frio que ocorre nesse período.
Há uma relação direta entre os valores da pressão e os tipos de massas de ar predominantes em cada época do ano.

Figura 4. Pressão atmosférica média mensal. Fonte: Elaborado a partir das normais da Estação climatológica principal e sinótica de Florianópolis/SC.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) publicou no ano de 2006, através do SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais), o Atlas Brasileiro de Energia Solar, um dos produtos gerados
pelo Projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment), financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e co-financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). O Atlas
Brasileiro de Energia Solar disponibiliza dados de energia solar para todo o território brasileiro utilizando um modelo de transferência radiativa, alimentado por dados climatológicos e de 10 anos de informações extraídas de
imagens de satélite geoestacionário, e validado por dados coletados em estações de superfície (INPE, 2006).
Através de técnicas de Geoprocessamento pode-se disponibilizar os dados de Irradiação Solar Global Horizontal – média anual para o ano de 2006 - para todos os municípios de Santa Catarina. Ver Figura 05 a seguir.
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Figura 5. Irradiação solar nos municípios catarinenses. Fonte: INPE, 2006.

Constata-se aspectos dos fatores geográficos do clima como fatores determinantes na dinâmica atmosférica, mais especificamente a influência da maritimidade e continentalidade na retenção de energia solar sob
superfície. Os municípios de maior retenção solar sob superfície encontram-se afastados do litoral. O município de Florianópolis apresenta variação entre 4500 wh/m² e 4700 wh/m² (watt hora por metro quadrado).
A geologia da Ilha de Santa Catarina do ponto de vista histórico é marcadamente influenciada pela evolução anormal da fase de rifteamento do supercontinente Gondwana que ocasionou a separação do Atlântico Sul,
onde se inicia a Margem Continental Sudeste do Brasil.
A história geológica evidencia o fato de que a formação da ilha encontra-se ainda em evolução, o que implica em permanentes transformações e em importantes modificações geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e
hidrográficas e ambientais (CARUSO JR,1993; SCHEIBE, 2002).
A Geologia da Ilha de Santa Catarina é formada basicamente pelo embasamento cristalino, constituído por rochas ígneas e metamórficas, e pelos sistemas deposicionais continental e transicional, constituídos por
depósitos inconsolidados ou fracamente consolidados de areias, siltes, argilas ou conglomerados, distribuídos ao longo da planície costeira, nos vales dos principais cursos d'água, ao longo de antigas lagunas ou nas
proximidades das encostas. O granito ilha ocorre em todas as áreas de influência do empreendimento. Esse fato deve-se a maior parcela das rochas da Ilha de Santa Catarina ser formada por este tipo de granito.
Segundo Zanini et al. (1991 apud CARUSO JR. 1995), o Granito Ilha, corresponde as rochas equigranulares de granulação média a grosseira, coloração cinza a rosa (Figura 06), normalmente isótropos e com eventuais
estruturas de fluxo magmático. A figura 07 a seguir estampa um afloramento cristalino (Granito-ilha) a beira-mar, na área de influência do empreendimento.
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Figura 6. Afloramentos do Granito Ilha a beira-mar. No detalhe observa-se a rocha leucocrática de textura fanerítica granular.

Caracteristicamente, o Granito ilha se constitui de monzogranitos a biotita, sienogranitos e leucosienograntitos, com texturas heterogranulares com algumas variedades porfiríticas, e subordinamente, quartzo-monzonitos
e quartzo-sienitos. Apresenta ainda tipos aplíticos e diques de riolitos. Mineralogicamente é constituído por plagioclásios, feldspato alcalino, quartzo e biotita, seguido pelos acessórios zircão, allanita, apatita e opacos. Os
minerais secundários são epídoto, sericita/muscovita, clorita, titanita, carbonatos e fluorita. Sua idade conforme Basei (1985 apud CARUSO JR. & AWDZIEJ, 1993) é de 524 + 68 Ma. Ver figura 07 a seguir estampando
afloramentos graníticos seccionados por diques de riolitos na porção norte do Morro da Cruz.

Figura 7. Afloramentos de granitos, ocorrente ao longo das cristas da porção norte do Morro da Cruz, são seccionados por diques de riolitos e veios de aplitos.
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Os riolitos extrusivos exibem cores escuras, caracterizadas por uma matriz vítrea englobando fenocristais de quartzo e feldspato potássico. Quando na forma de diques, apresentam cores avermelhadas e cremes (IPUF,
2004).
No Morro da Cruz são observados matacões e afloramentos de granitos subvulcânicos pórfiros (Figura 08). Conforme IPUF (2004) sua coloração é geralmente avermelhada ou castanha acinzentada, caracterizados por
fenocristais de feldspato potássico e quartzo, imersos em matriz microcristalina.

Figura 8. Bolder de granito subvulcânico da Formaçao Cambirela ocorrente no alto do Morro da Cruz.
No detalhe nota-se a textura porfirítica com fenocristais de quartzo (mineral claro) e feldspato (mineral vermelho carne).

Outra formação geológica existente nas áreas de influência do empreendimento são os depósitos tecnogênicos decorrentes dos aterros das Avenidas Beiramar Norte, Baía sul e da Via Expressa Sul. O aterro da Av.
Beiramar norte ocorreu durante a década de 1960, local até então denominado Praia de Fora (DUARTE, 2015).
O “termo tecnógeno é usado para se referir a situação geológico-geomorfológico atual, em que a ação geológica humana ganha destaque significativo, no que tange aos processos da dinâmica externa, em relação a
processualidade anteriormente vigente (holocênica)”. (PELOGGIA, 2005).
Ver na figura 9 a seguir a implantação do aterro da Av. Beiramar Norte na década de 1960.
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Figura 9. Implantação do aterro da Av. Beiramar Norte na década de 1960.
Fonte: ndonline.com.br.

A implantação do aterro da Baia Sul deu-se no governo de Colombo Salles (1972-75), seguida da construção da Ponte Colombo Salles inaugurada em 1975, com 1227 metros de extensão. Ver figura a seguir.

Figura 10. Construção do aterro da Baía Sul na década de 1970.
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O aterro da Via Expressa Sul foi inaugurado em 2004, com 4,6 km de extensão.

Figura 11. Implantação do Aterro via Expressa Sul no ano de 2004.
Trata-se de depósitos geológico-geomorfológicos tecnogênicos. Fonte: IPUF.

A seguir apresentam-se algumas ilustrações da situação geológico-geomorfológico atual (depósitos tecnogênicos) na AID do meio físico do empreendimento.

Figura 12. Depósitos tecnogênicos existentes na AID do meio físico Fonte: in situ.

O conjunto dos processos exógenos ocorrentes sobre as porções superficiais da crosta terrestre produz um mosaico de paisagens diversificadas, formado por extensas áreas que se repetem de acordo com características
climáticas e geológicas regionais. Estas áreas de paisagens semelhantes são denominadas Domínios Morfoestruturais. No Brasil, segundo Bigarella et al. (1994), o Projeto RADAMBRASIL identificou quatro domínios:
Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Quaternários Inconsolidados, Domínio Morfoestrutural das Bacias Sedimentares e Coberturas Inconsolidadas Plio-pleistocênicas, Domínio das Faixas de Dobramentos e Coberturas
Metassedimentares Associadas e Domínio dos Embasamentos em Estilos Complexos.
Em Florianópolis, a Geomorfologia predominante pertence ao Domínio Embasamento em Estilos Complexos, representado pela Unidade Geomorfológica Serras do leste Catarinense, e ao Domínio dos Depósitos
Quaternários Inconsolidados, representado pela Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras.
A Unidade Geomorfológica Serras do Leste Catarinense conforma uma associação de rochas predominantemente ígneas e metamórficas, orientadas, prioritariamente no sentido Nordeste-Sudoeste, de idade prémesozóica, podendo ocorrer a presença de corpos intrusivos do período juro-cretáceo. Apesar de não aflorar na ilha de Santa Catarina, esta unidade geomorfológica pode apresentar, também, alguns corpos petrográficos de
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natureza sedimentar. A associação de rochas que compõem esta unidade geomorfológica pode ser genericamente denominada por escudo catarinense ou embasamento cristalino. Os modelados deste domínio são diferenciados a
partir da dissecação fluvial (promovida pela erosão das águas dos rios) e pluvial (promovida pela erosão das águas da chuva), sendo classificados em Dissecação de Morraria no caso de vales pouco encaixados e altitudes abaixo
de 200m, e Dissecação de Montanha quando os vales são encaixados e apresentam altitudes acima de 200m. A seguir uma ilustração da Unidade Geomorfológica Serras do Leste Catarinense na área de influência indireta – AII do meio físico.

Figura 13. Unidade geomorfológica Serras do Leste Catarinense. representado na Área de Influência Indireta do empreendimento pelo Modelado de dissecação de montanha com topos convexos do Maciço do Morro da Cruz. Fonte: in situ.

A Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras é constituída por modelados de acumulação, apresentam topografia planar e pouco dissecadas relacionadas às oscilações do nível e às flutuações climáticas do mar
ocorridas no Quaternário, subdividindo-se em três compartimentos: colúvio-aluvionar, eólico e praial. As acumulações Recentes se caracterizam por áreas onde os produtos do intemperismo e da erosão são acumulados, ou seja,
se constituem em áreas de deposição que, de acordo com Bigarella et al. (1994), podem receber sedimentos continentais ou marinhos. O compartimento colúvio-aluvionar se distingue do compartimento eólico e do praial pelo
tamanho de grão de seus depósitos e pela altitude em que se encontra. Por se tratar de uma transição entre as unidades geomorfológicas Serras do Leste Catarinense e Planícies Costeiras, esse compartimento se apresenta como
rampas que se formaram pela ação da gravidade e por processos pluviais durante o Quaternário. Composto por sedimentos argilosos de cor avermelhada, esse compartimento se localiza em altitudes de até 50m, tendo como
formas de relevo as rampas colúvio-aluvionares (que se formaram a partir de granitos decompostos e deslocados vertente abaixo), as rampas de dissipação (formadas a partir de sedimentos trazidos por solifluxão e rolamento) e
a planície fluvial. (SILVA, 2013). Os depósitos Marinhos se caracterizam pelo transporte e deposição de sedimentos através da ação das ondas e das correntes marinhas, tendo como formas de relevo as praias atuais, as planícies
e os terraços marinhos, os cordões litorâneos, as planícies lagunares e as planícies de maré. Mostra-se na sequência uma ilustração da Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras na área de influência indireta – AII - do meio
físico.
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Figura 14. Planície flúvio-marinha existente na AII do meio físico na lateral oeste da Ponta do Coral. Fonte: in situ.

Nas Áreas de Influência do empreendimento ocorre também a formação de depósitos tecnogênicos, formas geradas direta ou indiretamente por ação do homem, cada vez frequentes em áreas de intensa urbanização
(PELOGGIA, 2005).
Outro importante sistema ambiental integrante dos componentes que interferem na adequada implantação dos projetos de engenharia, na sustentabilidade de suas obras e no meio físico onde são estruturados, os solos se
constituem em peças importantes para a integração desses projetos com o meio físico que os cerca.
O perfil vertical de intemperismo das rochas se caracteriza por apresentar estratos diferenciados por cor, textura, estrutura, consistência, características da rocha fonte e presença de matéria orgânica.
No perfil de intemperismo os estratos diferenciados fisicamente se constituem em diversos tipos de solo, que estão associados, além dos parâmetros antes mencionados, também à gênese de sua formação – substrato que
lhes deu origem, a composição, as características físicas, morfológicas e ambientais que apresentam e a uma classificação.
Na pedologia clássica são referidos pela composição de horizontes superficiais e profundos, em face de manter ou não, visíveis, as características da rocha que lhe deu origem. São designados por horizontes A, B, C,
representando a maior evolução pedogenética – horizontes A e B, mais superficiais e C, mais profundos, constituídos de material que evidencia resquícios da rocha mãe que lhe deu origem e são nomeados, por exemplo, como
argissolos, neossolos, gleissolos (EMBRAPA, 2006).
Na geotecnia os estratos de alteração intempérica constituintes do perfil de alteração das rochas – solos, assumem outro tipo de conotação já que são classificados acrescidos dos parâmetros físicos como resistência ao
cisalhamento, características mecânicas, coesão, friabilidade, porosidade e permeabilidade, sendo designados por solo maduro - SM, pedologicamente evoluído, sem evidências da rocha fonte, solo saprolítico – SS e saprólito –
SA, solos que mostram evidências da rocha fonte e pelos horizontes de intemperização da rocha – rocha altamente intemperizada-RAi, rocha medianamente intemperizada – RMi, rocha Levemente intemperizada – Rli e rocha
“sã” – RS.
Tomando por base Sommer e Rosatelli (1991) e a classificação de solos da EMBRAPA (2006), infere-se que nas áreas de influência deste estudo ocorrem exposições de argissolos, neossolos e gleissolos. A disposição
desses solos está relacionada às alterações dos tipos litológicos mais antigos aflorantes na região e a sedimentação litorânea que envolve as cercanias do local objetivado para a instalação do empreendimento. É claro que não
pode se desconsiderar os solos tecnogênicos, decorrentes das alterações antrópicas no substrato pedológico e que se fazem presentes nas AIDs do empreendimento. Segundo (SILVA, 2013, pp. 48-49):
Os depósitos tecnogênicos dragados são materiais oriundos da dragagem de fundos fluviais ou marinhos e posterior deposição em cotas topográficas superiores, podendo ter origem em obras de ampliação costeira ou de
desassoreamento. Na Ilha, estão representados pelos aterros da baía Norte, baía Sul e Via Expressa Sul.
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Os solos dos aterros existentes nas áreas de influência do empreendimento são sedimentos submersos do fundo da baía, de tamanho areia fina, boa seleção, coloração amarela acinzentada e presença considerável de
carbonato de cálcio (SILVA, 2013). Ver o Mapa de aterros (Depósitos tecnogênicos dragados) no município de Florianópolis na figura 16 a seguir.

Figura 15. Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis denominados de aterros. Fonte: Silva, 2013.

A seguir é apresentado o mapa dos solos ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento.
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Figura 16. Pedologia na AII.

A Resolução CNRH Nº 30 de 11 de dezembro de 2002 dispõe sobre a classificação das bacias hidrográficas no âmbito nacional. O CNRH na Resolução N.º 32 de 15 de outubro de 2003, com a finalidade de orientar e
implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos divide o espaço territorial brasileiro em regiões hidrográficas. Em seu Art. 1º define região hidrográfica como uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas
contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.
Diante do exposto, tem-se que a ilha de Santa Catarina encontra-se inserida na Região Hidrográfica Atlântico Sul, bacia hidrográfica do Rio Cubatão Sul. No que diz respeito à área de drenagem do empreendimento em
estudo, este é compreendido inteiramente pela Bacia Hidrográfica Florianópolis. Essa bacia, que não possui um talvegue profundo formador de um rio principal, limita-se pelo embasamento cristalino do Morro da Cruz, a leste
e; pelas Baías Norte e Sul nas outras direções, perfazendo uma área total de 9,05 km². Ver Mapa de bacias hidrográficas a seguir.
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Mapa 2. Bacias Hidrográficas.
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Do ponto de vista hidrogeológico, a caracterização da hidrogeologia de Florianópolis é representada neste trabalho pelas pesquisas e pelo Mapa Hidrogeológico da Ilha de Santa Catarina (escala 1:50.000) de Guedes Jr. (1999 e
2005) – ilustrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.17.Erro! Fonte de referência não encontrada.No Município de Florianópolis existem basicamente dois tipos de aquíferos: o Sistema Aquífero Sedimentar
Inconsolidado e o Sistema Aquífero Cristalino – Fissurados. Dentre estes dois tipos são identificados os seguintes aquíferos na ilha (Tabela 1).

Tabela 1. Aquíferos existentes em Florianópolis (GUEDES JR, 1999).

Aquífero Joaquina
Sistema

Aquífero

Sedimentar

Inconsolidado

Aquífero Rio Vermelho
Aquífero Ingleses
Aquífero Canasvieiras
Aquífero Conceição

Sistema

Aquífero

Cristalino

Fissurados

- Aquífero Cambirela
Aquífero Ilha

As áreas de influência indireta e direta atreladas ao futuro empreendimento são passíveis de conterem tanto Sistemas de Aquíferos Cristalinos como Sedimentares.
Os Cristalinos ditos Fissurados se situam nos maciços rochosos que compõem a Ilha de Santa Catarina, como é o caso do Morro da Cruz e sua extensão até a Baía Norte, apresentam água na proporção acumulável das
suas fraturas, água que consegue percolar através delas por interconexões se existentes entre elas.
Constituem-se em meios heterogêneos e anizótropos (GUEDES JR, 1999). A recarga desses aquíferos está diretamente associada a sedimentos equitardos, ao número de famílias, a quantidade, a extensão e a interligação
entre as fraturas dos próprios maciços.
É importante salientar que aquíferos fissurados adjacentes às águas de oceanos/mares ou localizados a cotas inferiores a cota base destes corp os d’água, como o do local do empreendimento, estão sujeitos a
apresentar altos percentuais de salinidade desde que haja a interligação das estruturas geológicas dos maciços rochosos que os contenham com esses corpos d’água.
Os Sedimentares se alojam sob terrenos inconsolidados de relevo plano, porosos e permeáveis, e suas áreas de recarga se const ituem na extensão superficial do aquífero, com contribuições de águas diretamente
precipitadas sobre eles, de encostas, de elevações marginais e eventualmente de aquíferos fissurados adjacentes a eles.
O aquífero de maior importância localizado na região de influência indireta e direta e diretamente afetada do empreendimento é segundo Guedes Junior, 1999, o Aquífero Ilha, que se compõe do Granito Ilha
propriamente dito, do granito Itacorubi, de Diques de Diabásio e de Riolito.
O regime pluviométrico da região como de resto de toda Santa Catarina é um regime de chuvas regularmente distribuídas pelo ano inteiro.

39

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 58070

54

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 17. Mapa da hidrogeologia nas Áreas de Influência do empreendimento. Fonte: GERCO, 2013.

De acordo com FATMA (2016), no município de FLORIANÓPOLIS dos 75 pontos examinados pela FATMA 47 se encontram próprios e 28 se encontram impróprios para banho. As condições de balneabilidade da
praia da Beiramar Norte se encontram impróprias para banho. A classificação de condições de balneabilidade da FATMA segue a Resolução CONAMA N. 274 do ano 2000.
Especificamente nas Áreas de Influência Direta e Indireta do meio físico, tem-se que a baía de Florianópolis é conformada por um complexo estuarino dividido em dois compartimentos principais: baía sul e baía norte.
Apresenta formato alongado no sentido NNE-SSW, sugerindo que a gênese da depressão da baía tem influência estrutural. Sua extensão superficial total é de 420 km2, apresentando cerca de 50km de comprimento e largura
máxima de aproximadamente 12km. A profundidade média situa-se em torno de 3,30m e a máxima de 28m, no estreito entre as baías sul e norte e na porção distal (entrada) da baía sul. Esta por sua vez possui aproximadamente
180km2, enquanto a baía norte ocupa cerca de 240 km2.
Os principais cursos d’água que ali deságuam são do rio Cubatão, Aririú e do rio Biguaçu.
De acordo com a classificação de Dongxing e Zhenxia (1990), a baía de Florianópolis enquadra-se como uma baía primária – configurada antes do máximo transgressivo holocênico, sendo uma baía de morfogênese
estrutural, denotada pela morfologia correspondente à orientação das estruturas litológicas, mapeadas por Caruso Jr. (1993).
Conforme CECCA/FNMA (1997), de maneira geral as profundidades médias são inferiores a 5m, e as maiores profundidades encontram-se associadas aos pontos de estrangulamento, localizados nas extremidades norte
e sul, nos quais se alcança respectivamente 9m e 29m. No trecho central, onde ocorre a constrição que separa os subambientes baía norte e baía sul, as profundidades atingem mais de 21m e possuem largura de cerca de 500m
(Figura 18).
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Figura 18. Mapa batimétrico da baía de Florianópolis e plataforma continental adjacente à Ilha de Santa Catarina. Fonte: Floripaamanhã.

A batimetria na baía de Florianópolis apresenta média geral de aproximadamente 3,3m de profundidade, de acordo com os dados das Cartas Náuticas Interpoladas da Diretoria de Hidrografia e Navegação/Marinha do
Brasil nos anos de 1902,1903,1904,1905, 1906 em escalas variadas entre (1:100.928 e 1:12.600). Ver diagrama de batimetria na figura a seguir.
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Figura 19. Distribuição de intervalos batimétricos (em %) na baía de Florianópolis. Fonte: Floripaamanhã.

Na baía sul, apesar de os intervalos batimétricos maiores que 4m ocorrerem de forma mais frequente, a média geral permanece abaixo da baía norte, em torno de 2,60m.
Percebe-se que nessa baía, o intervalo entre 6m a 10m (e principalmente em 8m), exibe maior expressão, devido à presença de feições de canais e da sua configuração espacial.
A baía norte apresenta menor amplitude batimétrica e exibe morfologia de fundo mais regular, especialmente na porção central, além de apresentar embocadura bem mais larga e rasa. O fundo no canal da Baía Norte é
relativamente plano, sem alternâncias de valores, com profundidades progressivamente reduzidas a partir do estreito central das duas baías, localizado sob as pontes que ligam o continente a ilha, partindo de 5,0m de fundo – à
saída do estreito, em direção ao norte, logo diminuindo para 2,5m, valor que permanece quase que inalterado por 11km – Salles, 2001. A figura 21 a seguir mostra a variação de profundidade que apresenta o fundo da baía norte
desde o estreito que liga a parte continental a ilha de Santa Catarina até a sua embocadura a altura da ilha Anhatomirim.

Figura 20. Batimetria do fundo de um recorte da baía norte até a embocadura a altura da ilha Anhatomirim. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.
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Segundo FloripaAmanhã, para fins de caracterização dos ambientes de acordo com a profundidade, a baía de Florianópolis ao todo foi discretizada em 6 intervalos batimétricos correspondentes às denominações abaixo:

. 0-2m: litorâneo
. 2-4m: sublitorâneo
. 4-6m: raso
. 6-10m: semiprofundo
. >10m: profundo.

Meio Biótico
A caracterização do Meio Biótico será composta pela descrição dos aspectos da flora e da fauna da área de estudo, tanto terrestre como aquática. Os dados foram obtidos a partir de vistorias a campo, assim como de
estudos pretéritos realizados na região e consulta a bibliografia específica.
A vegetação, considerada sob o enfoque estrutural e florístico, constitui um elemento ambiental relevante por desempenhar uma importante função na conservação dos solos e dos recursos hídricos, ao mesmo tempo por
constituir o principal fator de regulação da biodiversidade das comunidades animais, estruturando seus habitats e integrando sua cadeia alimentar.
Na área de influência direta, a vegetação existente possui fortes características de antropização, por estar inserida em um contexto de área urbanizada e ter sido inserida sobre um elemento artificial, o aterro da Baía
Norte. Assim, os elementos da flora possuem funções ornamentais e paisagísticas, além de estabilização do solo, sendo composta por espécies arbóreas nativas, como Syagrus romanzoffiana (jerivá), Schinus terebinthifolius
(aroeira), e exóticas, como Terminalia catappa (amendoeira), Dypsis lutescens (areca). Sub-arbustivas também ocorrem, como Dalbergia ecastaphyllum (marmeleiro-da-praia) e Hibiscus tiliaceus (hibisco-da-praia), além das
gramíneas que cobrem todo o solo, em meio aos equipamentos e estruturas instaladas na beira mar.
Na área de influência indireta do meio biótico, a vegetação é caracterizada por aquelas espécies que habitam praias, costões e manguezais, em todo o perímetro da baía norte e baía sul, além de áreas antropizadas. Assim,
as espécies mais características desses ambientes são: Dalbergia ecastaphyllum (marmeleiro-da-praia), Hibiscus tiliaceus (hibisco-da-praia), Ipomoea pes-caprae (batateira-da-praia), Canavalia rosea (feijão-de-porco), Panicum
racemosum, Paspalum vaginatum, Sporobolus virginicus, Stenotaphrum secundatum, Spartina ciliata (capim-da-praia), Blutaparon portulacoides, Polygala cyparissias, Acicarpha spathulata (rosetão), Centella asiática,
Remirea maritima (pinheirinho-da-praia), Alternanthera maritima, Lantana camara (cambará), Achyrocline spp. (marcela), Cordia curassavica (baleeira), Sophora tomentosa Diodia radula, Aechmea spp., Vriesea friburgensis
(bromélia), Cereus sp., Opuntia arechavaletae (cacto), Dodonaea viscosa (vassoura-vermelha), Rumohra adiantiformis, Polypodium lepidopteris (samambaia), Rhizophora mangle (mangue-vermelho), Laguncularia racemosa
(mangue-branco), Avicennia sp. (mangue-preto), Typha domingensis (taboa).
A Figura 22 ilustra a vegetação existente na área de influência direta, enquanto que a Figura 23 ilustra a vegetação existente na área de influência indireta.
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Figura 21. Vegetação antropizada existente na área de influência direta, com função paisagística.

Figura 22. Vegetação existente na área de influência indireta, composta por vegetação de praias, costões, manguezais e áreas antropizadas.
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A fauna silvestre, como elemento mais suscetível da paisagem, está condicionada às interferências sofridas no habitat, já que esse é escolhido, normalmente, pela disponibilidade de recursos que satisfaçam as
necessidades de alimentação, abrigo e reprodução (BEGON et al., 2007). Assim, habitats estruturalmente complexos podem fornecer diversas formas de exploração dos recursos ambientais e, assim, aumentar a diversidade de
espécies (KLOPFER & MACARTHUR, 1960), enquanto que hábitats degradados possuem efeito contrário (TEWS et al., 2004). Dessa forma, com base na presença ou ausência de certas espécies da fauna é possível inferir
sobre a qualidade do ambiente e, em função da relação que evidenciam com as condições do meio, são referência para estudos de avaliação ambiental.
Na área de influência direta, a fauna pode ser subdividida em terrestre e aquática. Em ambos os casos, pelo fato de a área em questão encontrar-se completamente antropizada e urbanizada, as espécies que utilizam esses
espaços são mais generalistas e adaptadas à certa perturbação ambiental. A seguir serão apresentadas as principais espécies da fauna que podem ocorrer na área de influência direta.


Avifauna: Fregata magnificens (tesourão), Sula leucogaster (atobá-pardo), Phalacrocorax brasilianus (biguá), Nycticorax nycticorax (savacu), Ardea alba (garça-branca-grande), Egretta thula (garça-branca-

pequena), Egretta caerulea (garça-azul), Phimosus infuscatus (tapicuru-de-cara-pelada), Cathartes aura (urubu-de-cabeça-vermelha), Coragyps atratu (urubu-de-cabeça-preta), Vanellus chilensis (quero-quero), Charadrius
semipalmatus (batuíra-de-bando), Haematopus palliatus (piru-piru), Actitis macularius (maçarico-pintado), Tringa flavipes (maçarico-de-perna-amarela), Larus dominicanus (gaivotão), Sterna hirundinacea (trinta-réis-de-bicovermelho), Thalasseus acuflavidus (trinta-réis-de-bando), Thalasseus maximus (trinta-réis-real), Rynchops niger (talha-mar), Columbina talpacoti (rolinha-roxa), Chaetura meridionalis (andorinhão-do-temporal), Furnarius
rufus (joão-de-barro), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Tyrannus melancholicus (suiriri), Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), Progne chalybea (andorinha-doméstica-grande), Troglodytes musculus
(corruíra), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Coereba flaveola (cambacica), Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento), Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), Geothlypis aequinoctialis (pia-cobra), Molothrus bonariensis
(vira-bosta), Estrilda astrild (bico-de-lacre), Passer domesticus (pardal).


Herpetofauna: Leptodactylus gracilis (rã-piadeira), Physalaemus cuvieri (rã-cachorro), Scinax alter (perereca), Hemidactylus mabouia (lagartixa-das-casas), Caretta caretta (cabeçuda), Chelonia mydas

(tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva), Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro).


Mastofauna terrestre: espécies da fauna doméstica e/ou sinantrópica, tais como Canis familiaris (cachorro-doméstico), Felis catus (gato-doméstico), Rattus norvegicus (ratazana), Rattus rattus (rato-de-forro),

Mus musculus (camundongo).


Mastofauna aquática: Baixa possibilidade de ocorrência de mamífero aquático na área de influência direta. Mas há registros na baía norte de Sotalia guianenses (boto-cinza) e Pontoporia blainvillei (toninha).



Ictiofauna: Albula vulpes (ubarana), Achirus lineatus (linguado), Archosargus rhomboidalis (sargo), Centropomus parallelus (robalo-peva), Cetengraulis edentulus (boqueirão), Chaetodipterus faber (paru),

Chloroscombrus chrysurus (palombeta), Citharichthys spilopterus (linguado), Ctenosciaena gracilicirrhus (pescada cascuda), Cynoscion jamaicensis (goete), Cynoscion leiarchus (pescada-branca), Diapterus rhombeus
(carapeba), Diplectrum radiale (peixe aipim), Etropus crossotus (linguado), Eucinostomus argenteus (carapicu), Eucinostomus gula (carapicu), Eucinostomus melanopterus (carapicu), Epinephelus sp. (mero), Genidens barbus
(bagre-branco), Genidens genidens (bagre-branco), Isopisthus parvipinnis (pescadinha), Lagocephalus laevigatus (baiacu-arara), Lutjanus analis (budião), Menticirrhus americanus (papa-terra), Micropogonias furnieri
(corvina), Mugil curema (parati), Opisthonema oglinum (sardinha bandeira), Orthopristis ruber (cocoroca), Pellona harroweri (sardinha), Pomadasys corvinaeformis (coró), Prionotus punctatus (cabrinha), Selene serapinnis
(peixe-galo), Selene vomer (galo-de-penacho), Sphoeroides greeleyi (baiacu-verde), Sphoeroides testudineus (baiacu-mirim), Stellifer rastrifer (cangoá), Symohurus tesselatus (lingua-de-mulata), Synodus foetens (peixelagarto), Archosargus rhomboidalis (caicanha), Diplodus argenteus (marimba), Oligoplites saliens(guaivira).


Carcinofauna: Farfantepenaeus brasiliensis (camarão-rosa), Farfantepenaeus paulensis (camarão), Litopenaeus schmitti (camarão branco), Alpheus bouvieri, Hepatus pudibundus (carangueijo), Callinectes

danae (siri), Callinectes ornatus (siri azul), Charybdis hellerii (siri-bidu).
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Fauna acompanhante: Anadara chemnitzi (bivalve), Lolliguncula brevis (lula), Lytechinus variegatus (ouriço), Siratus senegalensis (gastrópode).



Fitoplâncton: A) Classe Bacillariophyceae, Diploneis sp., Cylindrotheca closterium, Entomoneis alata, Haslea ostrearia, Navicula distans, Nitzschia sp., Pleurosigma normanii, Pleurosigma acutum, Pseudo-

nitzschia sp. ("complexo Seriata"); B) Classe Fragilariophyceae, Thalassionema nitzschioides, Asterionellopsis glacialis; C) Classe Coscinodiscophyceae, Actinopthycus senarius, Biddulphia aurita, Biddulphia tuomeyi,
Coscinodiscus wailesii, Coscinodiscus sp.1, Coscinodiscus sp.2, Cyclotella sp., Eucampia zodiacus, Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus minimus, Odontella mobiliensis, Paralia sulcata, Skeletonema sp., Thalassiosira
rotula, Triceratium favus; D) Classe Dinophyceae, Karenia sp., Ceratium furca, Prorocentrum micans, Prorocentrum obtusum, Protoperidinium divergens, Protoperidinium excentricum, Protoperidinium parviventer,
Protoperidinium conicum, Pyrophacus sp., Prorocentrum compressum; E) Classe Ebriidae, Ebria tripartita, E) Classe Dictyochophyceae, Octatis octonaria


Zooplâncton: A) Cladocera, Penilia avirostris; B) Copepoda, Copepodito, Acartia sp, Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Centropages velificatus, Clausocalanus sp., Clausocalanus furcatus, Corycaeus

giesbrechti, Paracalanus sp, Paracalanus aculeatus, Paracalanus quasimodo, Pseudodiaptomus sp, Pseudodiaptomus acutus, Pseudodiaptomus richardi, Temora turbinata, Labidocera fluviatilis, Subeucalanus pileatus,
Oithona sp, Oithona plumifera; C) Cirripedia, Naupliu, D) Decapoda, Zoea, Protozoea; E) Appendicularia, Oikopleura longicauda, O. dioica, O. longicauda, F) Chaetognatha, Sagitta enflata.


Ictioplâncton: Ovos de peixes (Família Engraulidae); Organismos (Blenniidae - Scartella cristata; Engraulidae; Gobiidae).



Macrofauna bentônica: A) Cnidaria, Edwardsia sp., Renilla sp.; B) Nemertea; C) Plathyhelminthes, Turbelaria; D) Phoronida, Phoronis sp.; E) Sipuncula; F) Annelida, Oligochaeta, Apoprionospio sp., Aricidea

sp., Branchiomma sp., Capitellidae, Cirratulidae, Cossura sp., Dorvilleidae, Galathowenia oculata, Glycera americana, Glycinde spp., Goniada litorea, Isolda pulchella, Kinbergonuphis difficilis, Laonice branchiata,
Loandalia oculares, Lumbrineris sp., Magelona papilicornis, Magelona sp., Magelona variolamellata, Maldanidae, Marphysa sp., Microspio pigmentata, Mooreonuphis lineata, Nereididae, Ninoe brasiliensis, Oenonidae,
Onuphidae, Owenia sp., Phyllodocidae, Poecilochaetus sp., Polydora spp., Polynoidae, Streblospio sp., Sigambra sp., Sigalionidae, Spiochaetopterus sp., Spionidae, Syllidae, Terebellides anguicomus; G) Crustacea, Brachyura,
Paguridae, Decapoda, Caprella sp., Eudevenopus hunduranus, Monocorophium acherusicum, Resupinus sp., Isopoda, Cumacea sp., Mysida, Tanaidacea, H) Chelicerata, Pycnogonida; I) Mollusca, Anomalocardia brasiliana,
Bivalve (juvenil), Corbulla sp., Macoma cf. brevifrons, Macoma constricta, Macoma cf. tenta, Mactra cf. iheringi, Natica sp., Tagelus divisus, Tellina sp.,Acteocina bullata, Anachis lirata, Aplysia sp. (juvenil), Caecum sp.,
Calyptraea centralis, Crucibulum sp., Epitonium angulatum, Heleobia australis, Olivella sp., Phenacolepas hamillei; J) Echinodermata, Hemipholis elongata; L) Chaetognatha; M) Cephalocordata, Branchiostoma sp.

b) Proximidade com Unidades de Conservação
Os conceitos de Unidades de Conservação – UC foram desenvolvidos, entre outros aspectos, para salvaguardar as áreas silvestres e as áreas protegidas, com regulamentação pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
publicada no DOU de 19/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e estabeleceu critérios e normas para a implantação e gestão das UCs no Brasil. As UCs são classificadas
em duas categorias: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo principal a preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos no SNUC. Fazem parte desta
categoria, as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.
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As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo principal, a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Fazem parte desta categoria as Áreas de Proteção Ambiental, as
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Do ponto de vista das interferências potenciais em Unidades de Conservação, ressalta-se que o terreno se encontra a uma distância mais próxima de 185 metros e maior de 675 metros com a Estação Ecológica do Carijós,
porém, não apresenta áreas em seu interior. Ressalta-se que a zona de amortecimento da referida UC foi determinada pela Portaria n. 49 de 15/09/2003, no entanto, seus limites ainda não estão definidos.
Portanto, devido a este aspecto, conforme exposto na Resolução CONAMA n° 428/2010, deve-se considerar como zona de entorno um raio de 3 km dos limites das UCs para empreendimentos passíveis de licenciamento
ambiental que são analisados através de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Nestes casos, o órgão licenciador deverá solicitar autorização do órgão responsável pela
administração da Estação Ecológica do Carijós para proceder com o licenciamento ambiental.
Quando os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental forem analisados através de outros estudos ambientais de menor porte, deve-se aplicar como zona de entorno um raio de 2 km dos limites das UCs.
Á área de estudo está próxima de duas Unidades de Conservação Municipais, está a 2.866 metros da APP do Manguezal do Itacorubi, e a 4.522 metros do Parque Municipal do Maciço da Costeira.

Figura 23. Relação de Unidades de Conservação próximas a área pretendida para o empreendimento.

Este estudo tem como objetivo delimitar as áreas de preservação ambiental perto da área de interesse de implantação da obra. Faremos isso com ajuda de mapas e imagens aéreas da região.
Após a análise dos dados fornecidos será possível concluir que o local do empreendimento em estudo não se encontra localizado no interior de quaisquer Unidades de Conservação, estando distantes 7,3 km do Parque
Municipal do Maciço da Costeira; 2,1 km da RPPN Menino Deus; 3,2 km do Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi e 1,8 km do Parque Municipal do Morro da Cruz. No que se refere às Áreas de Preservação
Permanente (APPs), considerando-se o exposto nas legislações federal, estadual e municipal, não se observa a existência de quaisquer APPs no interior do terreno em estudo.
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2 – Parque Municipal da Lagoinha do Leste;
3 – Parque Municipal da Galheta;
4 – Parque Municipal do Maciço da Costeira;
5 – Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição;
6 – Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi;
7 – Parque Municipal do Morro da Cruz;
8 – Parque Municipal da Ponta do Sambaqui;
9 – Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – (Tabuleirinho – Naufragados);
10 – Parque Estadual do Rio Vermelho;
11 – Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé;
12 – Estação Ecológica de Carijós;
13 – RPPN das Aranhas;
14 – RPPN Menino Deus;
15 – Unidade de Conservação Ambiental Desterro;
Propostas de novas UCs
Mapa 3. Mapa de Unidades de Conservação. Fonte: DEPUC

16 – Parque Natural Municipal das Dunas de Ingleses e Santinho;
17 – Parque Natural Municipal do Morro da Feiticeira;
18 – Refúgio de Vida Silvestre do Morro do Papaquara.

1 – Parque Municipal da Lagoa do Peri;
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Primeiramente serão caracterizadas as Unidades de Conservação mais próximas do local de estudo.

Parque Urbano do Morro da Cruz
O Parque Urbano do Morro da Cruz foi criado pela Lei nº 6.893, de 08 de dezembro de 2005, cabendo à Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM) sua gestão técnico-operacional (Art. 4º). Os
objetivos da Criação do Parque são preservar o patrimônio natural representado pela fauna, flora e pelas características morfológicas de modo que possa ser utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica;
aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natural e cultural para o adequado desenvolvimento de atividades educativas, lazer e recreação; promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região onde se fizer
necessária; dotar a área de equipamentos de lazer, de uso comunitários e turísticos; assegurar a manutenção das características naturais do Morro da Cruz no cenário urbano de Florianópolis.
Foram demarcadas três trilhas na área do imóvel onde estará localizada a sede do Parque (zona de uso intensivo, pelo plano de manejo).
Principais Acessos: Avenida do Antão, Agronômica, Mont Serrat.
Área: 130,50 ha
Localização: 27°35'16.5"S 48°32'03.5"W
Distância até o centro de estudo: 1,8km
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/editais/pdf/03_05_2010_12.50.44.5bcd928852ed768ef0b552baf0656177.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Reserva Particular do Patrimônio Natural Menino de Deus:
A Reserva abriga uma imponente floresta urbana, parcialmente em estágio avançado de regeneração (sucessão natural ecológica), constituída por remanescentes nativos da Floresta Atlântica na área central da cidade de
Florianópolis, situando-se junto ao Hospital de Caridade no Maciço do Morro da Cruz (MMC). É conhecida localmente como “Mata do Caridade”, constituindo uma das mais importantes áreas de ocorrência de Floresta
Ombrófila Densa ainda preservadas no centro histórico da Ilha de Santa Catarina, em contigüidade com áreas ainda florestadas desse maciço, a serem abrangidas pelo recém criado, porém não implementado, Parque Urbano do
Morro da Cruz (Lei Municipal nº. 6893, de 08/12/2005). Proprietário: Irmandade Sr. J. Passos Hospital de Caridade.
Área: 16 Ha
Localização: 27°36'12.1"S 48°32'33.3"W
Distância até a área de estudo: 2,1km
http://www.rppncatarinense.org.br/hp/assoc_menino.asp

APP Manguezal do Itacorubi:
O Parque do Manguezal do Itacorubi, situado na região Oeste da Ilha, teve a área cedida à Universidade Federal de Santa Catarina pela União, sob forma gratuita, através do Decreto Federal n.º 64340 em 1969, visando a
preservação e conservação do manguezal.
Toda a área do Parque, criado 2002 pelo Decreto n.º 1529, é de Preservação Permanente e, como tal non aedificandi, ressalvados os usos públicos necessários. Compete a Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM, a
guarda, a proteção, a fiscalização e o manejo desta unidade de conservação (Decreto n.º 1529/02).
Principais Acessos: Avenida Beira Mar Norte; Avenida da Saudade; Rodovia Ademar Gonzaga (SC 404); Jardim Santa Monica.
Área: 187 Ha
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Localização: 48°52’ W, 27°54’ S
Distância até o centro de estudo: 3,2km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Parque Municipal Maciço da Costeira
O Parque Municipal do Maciço da Costeira foi criado em 1995, por meio Decreto Municipal nº 4605/95, localizado na região oeste da Ilha. A parte do território já caracterizada como Área de Preservação Permanente.
Os objetivos da criação do Parque são a preservação do patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que possa ser utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica; proteger os
mananciais hídricos que têm suas nascentes neste maciço.
O PMMC está localizado na porção Centro - Sul da Ilha de Santa Catarina, com uma área total de 1.456,53 ha. O PMMC compreende as comunidades do Córrego Grande, Pantanal, Costeira do Pirajubaé, Canto da Lagoa, Porto
da Lagoa e Rio Tavares.
Área: 1.456,53 ha
Localização: 27°37’30” - 27°38’05” Sul e 48°30’00” - 48°32’01’’ Oeste
Distância até o centro de estudos:7,5km
http://www.floripaecomap.com.br/ecoturismo/parques/22-parque-municipal-do-macico-da-costeira-pmmc
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/81168

Outras áreas de interesse:

Parque Municipal Lagoa do Peri:
A região do Parque Municipal da Lagoa do Peri é alvo de interesse para sua preservação desde a década de 50, quando o Decreto Presidencial nº 30.443, de 25/01/52, declarou como “remanescentes de floresta nativa” a
vegetação existente, desde as margens da Lagoa até a extremidade sul da Ilha de Santa Catarina. Em 1976, o Decreto Municipal nº 1.408, de 04/06/76, tombou a área da bacia hidrográfica da Lagoa do Peri como Patrimônio
Natural, também com o objetivo de proteger os ecossistemas ali existentes.
Em 1981 foi criado o Parque Municipal da Lagoa do Peri, através da Lei nº 1.828/81, sendo atualmente uma das mais importantes Unidades de Conservação de Proteção Integral do Município de Florianópolis. Ele é
administrado pela FLORAM – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, órgão de meio ambiente vinculado à Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Possui uma superfície de 20,3 km², com espelho d’água de 5,2 km2.
Localização: Entre as coordenadas 27°42’41’’ e 27°46’29’’ sul e 48°30’06’’ e 48°33’34’’ de oeste.
Distância até o centro de estudo: 16km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao
https://depuc.wordpress.com/2011/06/14/56/

Parque Municipal Lagoinha do Leste:
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O Parque Municipal Lagoinha do Leste foi criado em 1992 por intermédio da Lei Municipal nº 3.701/92 e Decreto Municipal nº 8.701, com objetivo de salvaguardar a paisagem natural, a fauna e a flora e proteger o manancial
hídrico da Bacia Hidrográfica da Lagoinha do Leste. Localiza-se no Leste da Ilha de Santa Catarina, sendo que a área total do Parque é considerada como Área de Preservação Permanente.
O sistema viário do território do parque, compõe-se de caminhos e trilhas de pedestres trançadas sobre as partes menos frágeis da área e harmonizados com topografia existentes, preservando ao máximo a vegetação arbórea.
Área:789,26 há
Localização: 27°46'07.0"S 48°29'43.1"W
Distância até ao centro de estudo: 22km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Parque Municipal da Galheta:
O Parque Municipal da Galheta foi criado pela Lei Municipal n.º 3.455 em 1990 e tem como objetivo principal a preservação da paisagem natural, representada pela Praia da Galheta, do costão e da vertente leste do conjunto
montanhoso que se prolonga em direção Nordeste.
Os usos e atividades permitidas na área do Parque são estudos científicos, mantendo-se intactos todos os elementos naturais; atividades de lazer e recreação; e administração do Parque.
Principais Acessos: Praia Mole; Fortaleza da Barra; Barra da Lagoa.
Área: 149,3 ha
Localização: 27°35'34.1"S 48°25'38.8"W
Distância até ao centro de estudo: 12km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao
https://depuc.wordpress.com/2011/06/01/parque-municipal-da-galheta/

Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição:
Criou-se através dos Decretos nº 231/88, nº 1.261 de 23 de maio de 1975 e nº 213 de 14 de dezembro de 1979 o Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição com a finalidade de aproveitar as condições peculiares de sua
paisagem natural para o adequado desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e recreação.
Principais Acessos: Avenida das Rendeiras; Avenida Osni Ortiga; Praia da Joaquina e Estrada Geral da Joaquina.
Área: 49,94ha
Localização: 27°36'38.5"S 48°27'28.6"W
Distância até ao centro de estudo: 11km
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=unidades+de+conservacao

Parque Estadual Serra do Tabuleiro
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A maior unidade de conservação de proteção integral do Estado foi criada em 1975, com base nos estudos dos botânicos Pe. Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e os
mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do Sul do Estado.
O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ocupa cerca de 1% do território catarinense. Abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e
Paulo Lopes. Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade e do Coral, e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul.
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/parque-estadual-da-serra-do-tabuleiro

Parque Estadual do Rio Vermelho
O Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE) foi criado pelo Decreto nº 308 de 24 de maio de 2007 e está localizado na costa leste da Ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Seus
limites são o distrito de São João do Rio Vermelho ao norte, a Lagoa da Conceição ao oeste, a praia de Moçambique ao leste e o distrito da Barra da Lagoa ao sul. A área do parque é de 1.532 hectares e atualmente é composta
por 11% de Floresta Ombrófila Densa (“Mata Atlântica”), encontrada no Morro dos Macacos, 54% de restinga com diferentes alturas e composição de espécies e por 35% de ecossistemas alterados devido o plantio e a invasão
de pinheiros e eucaliptos.
Área: 1.532ha
Localização: 27°33'47.2"S 48°26'41.7"W
Distância até o centro de estudo: 14 km
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/parque-estadual-do-rio-vermelho

Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé
A reserva extrativista marinha do Pirajubaé é uma unidade de conservação brasileira de uso sustentável da natureza localizada na Baía Sul da Ilha de Santa Catarina.
Na Reserva Extrativista Pirajubaé, em Santa Catarina, realiza-se principalmente a coleta do berbigão (moluscos). Nas Unidades de Conservação federais do grupo Uso Sustentável que possuem populações tradicionais em seu
interior, como as Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, é permitido o uso sustentável dos recursos naturais pelas comunidades.Área 1.444ha endereço: Rua João Cancio Jaques,
1375 - Costeira do Pirajubaé - Florianópolis/SC
Área:
Localização: UTM 6936,745-N e 339,535-E
Distância até o centro de estudo: 6km
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=255
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=000533&tipo_norma=DEC&data=19920520&link=s

Área Tombada Ilha do Campeche
A Ilha do Campeche foi tombada como Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional em julho de 2000 pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O tombamento foi instituído pelo Decreto-lei 25/
1937 que organiza a proteção do patrimônio cultural nacional.
Área: 52 ha.
Localização: 27°41'45.5"S 48°27'56.7"W
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Distância até o centro de estudo: 15,2km
http://ilhadocampecheiphan.blogspot.com.br/p/legislacao.html

Lista de outras áreas protegidas:


Horto Florestal de Canavieiras



Área Tombada Dunas da Barra da Lagoa



Área Tombada Dunas do Campeche



Área Tombada Pântano do Sul

Portanto não haverá impactos ambientais diretos em áreas protegidas. As imagens de satélite, ortofotos e mapas a seguir ajudam a visualizar a situação. A sinalização das setas mostra o possível local da obra.
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Mapa 4. Localização do Empreendimento. Fonte: maps.google.com
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Figura 24. Unidades de Conservação próximas ao empreendimento. Fonte: CITAR FONTE!
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Figura 25. Unidades de Conservação próximas ao empreendimento. Fonte: CITAR FONTE

Área de influência hidráulica da obra
Baseados em estudos prévios já realizados sobre as correntes existentes e seu direcionamento na área interna das baias norte e sul ao longo da costa da Ilha de Santa Catarina, pode-se de maneira preliminar verificar as
origens e destinos das correntes e movimento das aguas.
Utilizando-se Campo de correntes geradas pela maré nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico (MELO et. al., 1997), podemos ver a simulações de corrente na mare enchente e mare vazante
como segue:
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Figura 26. Campo de correntes geradas pela maré Enchente nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico. (MELO et. al., 1997).
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Figura 27. Campo de correntes geradas Vazante pela maré nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico . (MELO et. al., 1997).
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Verifica-se então de maneira preliminar através de modelagem e sobreposição de imagens que a possibilidade de dispersão de resíduos de misturados a agua e oriundos da região da marina, seguiriam com maior
possibilidade pela resultante central, dentro da área de preenchida na figura abaixo, durante a vazante. Observa-se que a dispersão vai aumentando de forma diretamente proporcional à distância percorrida a partir da
origem, ou seja mais próxima a origem o material está mais concentrado (representado pelo tom de alaranjado mais escuro) e segue um caminho mais previsível. A medida em que se afasta da origem a dispersão
aumenta espalhando as aguas e diluindo, representado pela diminuição da intensidade da cor. Dessa forma observa-se a área de influência mais direta da dispersão das aguas de forma preliminar, sem levantar em conta
por exemplo a mudança de maré durante o processo, ou ainda outros fatores como chuvas intensas, ventos fortes, etc. Ressalta-se ainda que o estudo é preliminar elaborado com base em dados secundários, sendo que na
fase de licenciamento será necessário o monitoramento e elaboração simulações de modelos com adição de mais variáveis.

Figura 28. Dispersão na vazante.

Na sequência nota-se de maneira preliminar através de modelagem e sobreposição de imagens que a possibilidade de dispersão de resíduos de misturados a agua e oriundos da região da marina, seguiriam com
maior possibilidade pela resultante central, dentro da área de preenchida na figura abaixo, durante a mare enchente. Observa-se que a dispersão vai aumentando de forma diretamente proporcional à distância percorrida
a partir da origem, ou seja mais próxima a origem o material está mais concentrado (representado pelo tom de alaranjado mais escuro) e segue um caminho mais previsível. A medida em que se afasta da origem a
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dispersão aumenta espalhando as aguas e diluindo, representado pela diminuição da intensidade da cor. Dessa forma observa-se a área de influência mais direta da dispersão das aguas de forma preliminar, sem levantar
em conta por exemplo a mudança de maré durante o processo, ou ainda outros fatores como chuvas intensas, ventos fortes, etc.

Figura 29. Dispersão na enchente.

Nota-se desta forma que apesar da proximidade da área com o manguezal do Itacurubi, a influência das aguas será limitada e que poderá haver mais influência na reserva extrativista do pirajubae, devido ao
sentido das correntes. Como medida mitigatória deve-se ser realizado controle e monitoramento das aguas, adoção de metodologia adequada, a sustentabilidade e produtos biodegradáveis. Ressalta-se ainda que o
estudo é preliminar elaborado com base em dados secundários, sendo que na fase de licenciamento será necessário o monitoramento e elaboração simulações de modelos com adição de mais variáveis.
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c) Identificação dos regimes de sol, ventos, correntes marinhas, regime de maré e de sedimentos de fundo.
O caráter temperado do clima confere a ilha, ao longo do ano, uma oscilação térmica amena. A presença de um litoral e duas lagoas, com a existência de superfícies líquidas extensas, é causa de ativo processo de
evaporação. Por sua vez, a formação de nuvens e aspectos químico-físicos favoráveis, tais como a presença de partículas de cloreto de sódio, ativam a condensação e são um dos muitos fatores responsáveis pela presença de
chuvas constantes, equitativamente distribuídas por todo o ano. É impossível prever a época ou trimestre do ano em que as máximas ou mínimas concentrações se verificam. RIVERO (1985) destaca que no clima de
Florianópolis, há um percentual de nebulosidade maior no verão que no inverno, o que faz diminuir a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas destas duas estações.
A proximidade do mar, pela sua grande capacidade térmica, grande transparência a radiação solar e pela transferência de calor gerada pelo processo de evaporação e condensação amenizam também estas diferenças. Os dados
obtidos, segundo descrição no Atlas de Santa Catarina, (GAPLAN, 1986) revela que o número de horas de insolação anual da ilha varia entre 2.200 e 2.400 horas, dependendo da região.

Figura 30. Rosa dos ventos do TRY (Test Reference Year) de Florianópolis, com direção e velocidades mais frequentes. FONTE: Apostila de Desempenho Térmico das Edificações - ECV/UFSC.

A baía de Florianópolis é um ambiente semiaberto de características estuarinas, dadas por estuários de planície, onde as principais forças que geram a circulação hidrodinâmica são atribuídas à co-oscilação da maré, na
baía, e à transferência de momentum, promovida pelos ventos. A variação de maré astronômica prevista pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil tem sua localização na latitude 27º35,3´ S e longitude:
48º33´,4W e indica uma amplitude de variação de 1,4m, cujo nível médio está em 0,635m. A amplitude média de variação nas marés de quadratura é 0,8m, enquanto nas marés de sizígia é de 1,1m, caracterizando-a como de
regime de micro marés.
A maré possui 32 componentes, sendo que as principais são as harmônicas M2 (lunar diurna) e S2 (solar sem diurna). No entanto, Melo et al. (1997) destacam as componentes N2, M3 e M6 como principais contribuintes
da variação de nível d’ água, a partir de medições em campo realizadas na baía sul (na localidade do Iate Clube Veleiros). A propagação da onda de maré na baía de Florianópolis se dá por duas desembocaduras situadas nas
baías sul e norte. O canal da baía sul apresenta seção transversal estreita (cerca de 8,30m) e mais profunda (cerca de 30m), enquanto no canal de entrada da baía norte ocorre seção transversal mais rasa (cerca de 9m) e larga (em
torno de 5.500m).
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As correntes de maré são mais intensas na região do estreitamento central e nas proximidades da desembocadura sul da baía. Nos momentos de enchente, essas velocidades são ligeiramente maiores que as correntes de
vazante, inclusive na área do estreitamento central, onde a direção prioritária do escoamento é de sul para norte na vazante (PRUDÊNCIO, 2003).
Resultados de modelo hidrodinâmico indicaram que há uma leve tendência de vazante de sul para norte, apesar da existência de um canal preferencial de enchente. Verificou-se também a presença de vórtices de maré
(ciclônicos e anticiclônicos) nas entradas da baía e adjacências e no estreitamento central, locais onde ocorrem notáveis feições morfológicas de fundo e maiores amplitudes batimétricas, podendo ser indicadores de transporte
ativo de sedimentos (PRUDÊNCIO, 2003).
Nas correntes residuais de maré meteorológica ao longo do período de sobre-elevação (125 horas), verifica-se que os locais preferenciais para as correntes de superfície mais elevadas são na desembocadura sul e no
estreitamento central, com direção preferencial de sul para norte em praticamente todo o domínio, sugerindo desigualdade marcante entre as correntes de enchente e vazante (PRUDÊNCIO, 2003).
Observa-se a predominância de ventos de N-NE e S-SE. Os ventos provenientes de direção sul ocorrem com maior frequência (27,4%), seguidos pelos ventos de NE (23,9%) e N (22,1%). Os ventos de sul apresentam
maior intensidade, atingindo frequentemente velocidades de até 10 m/s (MARTINS et al.,1997). Segundo Cruz (1998), a principal influência dos ventos está presente nas trocas de águas entre as baías e no empilhamento de
água sobre a costa (vento sul).
Conforme Martins et al. (1997), a presença do vento melhora a capacidade de transporte das correntes. O vento NE, apesar de mais fraco que o vento S, mostrou-se mais favorável na troca das águas da baía sul, sendo
capaz de levar as partículas lançadas pelo Cubatão para locais em que as correntes são mais fortes e de onde foram transportadas com mais eficiência.
Em simulações com modelos hidrodinâmicos considerando a influência do vento na circulação das águas, realizadas com ventos S e NE, obteve-se a indicação de que, na presença de vento N de 8 m/s, é atingido o
máximo de velocidade na corrente norte, ocasionando um incremento de 20%, enquanto que na presença do vento sul a corrente sul diminuiu em torno de 10%. A simulação do vento sul (S) demonstrou um aumento em duas
horas para cada ciclo de maré da permanência da corrente norte. Este fato indica que a maré, somada ao efeito do vento S, ocasiona correntes residuais de S para N no interior da baía.
A representação dos sedimentos de fundo da baía, obtida a partir da amostragem de 79 estações – 41, na baía sul, por Silva (2002), e 38, na baía norte, por Bonneti et al. (2004) –, denota a predominância de pelíticos na
baía norte e psamíticos na baía sul. De forma indireta, tal fato corrobora com a incidência de correntes residuais de maior magnitude na baía sul.

Figura 31. Carta de Florianópolis – Rios.
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Destaca-se a ampla ocorrência de argila média e fina na porção central da baía norte e sua gradação para sedimentos siltosos, tanto ao sul, no canal do estreito, quanto na embocadura, ao norte. A presença desses sedimentos
argilosos correlaciona-se com o aporte fluvial de rios expressivos, tais como: rio Biguaçu, rio Itacorubi, rio Ratones, rio Caveiras, conforme destacado por Bonneti et al. (2007) e Martins (2006), entre outros.
Na baía sul, os sedimentos arenosos passam da fração grossa e média na embocadura ao sul para muito fina até a porção central superior. Nessa localidade, os sedimentos siltosos coincidem com porção onde ocorre o tombolo
de maré, ocasionando menor atuação de correntes residuais. A ocorrência de sedimentos finos na baía sul também se associa aos rios Tavares e Cubatão, sendo que este último aporta significativamente o material sedimentar
(MELLO et al., 1996). Além desses, o Saco dos Limões configura-se como uma reentrância com baixa energia hidrodinâmica, o que favorece a deposição de silte médio e fino. Contudo, as mudanças batimétricas e da linha de
costa, após as operações de aterro da Via Expressa Sul, não foram totalmente contempladas nos dados ora apresentados, demandando atualização de estudos dessa natureza.
A marina será direcionada para o norte da baía norte e será abrigada das condições de intempéries, exceto aos ventos de noroeste a nordeste, portanto é necessária uma análise mais detalhada das influências para se
definir o melhor posicionamento da marina, as ações da natureza bem como em relação ao calado. Nas imagens abaixo é demonstrado exemplo de situação da instalação da marina e os respectivos ventos.

Figura 32. Vento Norte.

Pelas imagens na sequência observa-se que a área praticamente não sofre influência de ventos e ondas na direção leste, uma vez que se encontra abrigada pela região do bairro Agronômica, especificamente pelo Morro da
Cruz que possui em torno de 270 metros de altitude. Pode-se notar que toda região é bem abrigada dos ventos e ondas do semicírculo do setor leste (90°), ou seja, ventos que variam de 40° até 90°. Observa-se que a própria
forma da Ilha oferece esta proteção.
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Figura 33. Vento da região leste a 60°.

Figura 34. Ventos e temperatura média do ar: estatísticas do WindFinder.
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Figura 35. Distribuição dos ventos: estatísticas do WindFinder.

Nas imagens da sequência estão caracterizadas as situações dos ventos do quadrante nordeste que influem de maneira considerável na marina. Observa-se na primeira imagem que ventos da direção nordeste (45°) ainda são
protegidos, pois a pista é de 1,35 quilômetros, porém há que se considerar que ondas deste vento refletidas vindas de alto mar ainda podem atingir o local.
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Figura 36. Vento Nordeste.
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Figura 37. Vento do quadrante N-NE.

Nas imagens a seguir é possível observar a pior situação com ventos de 345° até 1,5 °, onde haveria menor abrigo dos ventos e ondas de vento.
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Figura 38. Pior direção NO.
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Figura 39. Pior direção NE.

HIDROGRAFIA (TCC Leandro Franklin UFSC)
A rede hidrográfica do Estado de Santa Catarina é representada por dois sistemas independentes de drenagem, o Sistema Integrado da Vertente Interior, comandado pela Bacia do Paraná/Uruguai e o Sistema da Vertente
Atlântica, formado por um conjunto de bacias isoladas. O Sistema da Vertente do Atlântico compreende cerca de 37% da área total do Estado, destacando-se a Bacia do Rio Itajaí-Açú.
A hidrografia da Ilha de Santa Catarina é caracterizada por mananciais superficiais como nascentes, rios e lagoas, e por mananciais subterrâneos, representados pelo lençol freático ou aquífero. A Figura 11 abaixo
apresenta alguns desses mananciais.
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Figura 40. Mapa hidrográfico da Ilha de Santa Catarina. FONTE: Horn Filho et al., 2013.

Com relação aos mananciais superficiais, cabe destacar as seis principais bacias hidrográficas da Ilha, conforme citou Bastos (2004): Ratones, Saco Grande, Lagoa da Conceição, Itacorubi, Rio Tavares e Lagoa do Peri,
sendo a de Ratones a maior bacia em extensão e a da Lagoa do Peri o maior manancial de água potável do município de Florianópolis. Embora os rios destas bacias sejam responsáveis pelo abastecimento do município, são
considerados de pequeno porte e com correntes fluviais incompetentes para a formação de deltas. Os recursos hídricos têm sido ameaçados pela urbanização cada vez mais próxima e pela poluição em seus baixos cursos. Outro
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fato preocupante são os mananciais hídricos subterrâneos, denominados aquífero Campeche e aquífero Ingleses do Rio Vermelho por estarem sob áreas em processo de urbanização e por já estarem sendo explorados,
aumentando a probabilidade de sofrerem contaminação.
Os regimes dos rios catarinenses são controlados pelo regime pluviométrico, o qual se caracteriza pelas chuvas distribuídas o ano inteiro (GAPLAN, 1986). Na Baía Sul, a Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul, com
cerca de 900 km², é a que possui a maior densidade de drenagem (1,38Km/Km2), compreendendo 1248 km de cursos de água. Este sistema de drenagem possui grande influência, direta ou indiretamente, na distribuição dos
parâmetros físico-químicos e sedimentológicos na porção Norte desta baía.
Além do Rio Cubatão do Sul, existem outros pequenos contribuintes de água doce para a porção Oeste da Baía Sul, como os rios Maruim, Grande, Aririú, Pacheco e Massiambú. Na porção Leste ocorrem os rios
Ribeirão, dos Defuntos e Tavares, além do despejo dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Florianópolis. Estudos recentes realizados por Schettini et al. (2000) mostram que o principal regulador e
determinante da hidrodinâmica, nos estuários dos rios Tavares e Defuntos, é a maré astronômica semi-diurna, com período de 12:25 horas.

HIDRODINÂMICA
As principais forças promotoras do movimento das águas na Baía Sul estão relacionadas com correntes geradas pela oscilação da maré e induzidas pela ação dos ventos. A porção Oeste da Ilha de Santa Catarina
apresenta-se com duas aberturas para o ingresso da onda de maré, ao Sul pela Ponta dos Naufragados e, ao Norte, nas proximidades da Ilha do Anhatomirim. Segundo Salles (1991) estas características fisiográficas determinam
um regime local de maré com propriedades específicas, em face da concomitância de duas correntes de fluxo, propagando-se em sentidos opostos e convergentes para a região interior das Baías Norte e Sul. Segundo Melo et al.
(1997), é na região da desembocadura do Rio Cubatão do Sul que se encontram as ondas de maré provenientes das desembocaduras Sul e Norte do sistema (tombo de maré), o que faz com que as correntes tendam a ser muito
fracas. Isso resulta dos gradientes de nível de água, responsáveis pelo seu movimento horizontal, serem igualmente fracos nesta zona. A Figura 42 mostra o campo de correntes geradas pela maré nas baías Norte e Sul, durante
uma maré enchente (preamar), simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico.
Ao longo dos canais presentes nas baías, as velocidades são superiores se comparadas com aquelas encontradas nas margens. De modo geral, a Baía Sul apresenta altos valores de salinidade, o que é devido à baixa
contribuição de água doce continental e, também, à influência da Água Tropical (AT), uma vez que a Corrente do Brasil desloca-se relativamente próxima à costa (SALLES, 1991), sobretudo no verão. Através do método de
classificação de costas, proposto por Hayes (1979), este ambiente apresenta-se no limite entre a dominância de ondas e marés (FERREIRA, 1999).
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Figura 41. Campo de correntes geradas pela maré nas baías Norte e Sul simuladas a partir de um modelo hidrodinâmico. (MELO et. al., 1997).

O domínio das variáveis hidrodinâmicas num ambiente aquoso marinho é de fundamental importância para o desenvolvimento de projetos de engenharia como também para o desenvolvimento dos estudos de impactos
ambientais adstritos à área de envolvimento de projetos a ele associado.
A composição do fundo marinho - uma das variáveis-, está intimamente ligada a problemas de ordem física, química e biológica.
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De outra forma, a configuração topográfica da região de maritimidade que o envolve e a posição dos níveis de variação da superfície líquida livre – outras variáveis-, tendem a condicionar e influir na instalação de
estruturas a elas associadas.
A Erosão e a Sedimentação constituem-se em produtos da massa fluida em fase de fenômenos hidrodinâmicos promovidos pela ação de agentes externos de origem astronômica e meteorológica – ventos e marés, e são
fatores também relevantes nos dimensionamentos dos projetos a serem implantados, bem como as ondas, as marés, as correntes e a dispersão de sedimentos.
A Baia Norte que juntamente com a Baia Sul separa a ilha de Santa Catarina do Continente, comunica-se com o oceano Atlântico, ao norte, por uma embocadura de cerca de 5km nas proximidades da latitude 27’S.
A morfologia das linhas litorâneas da baía e a morfologia das áreas emersas insular e continental adstritas a ela se constituem em outros fatores condicionantes da dinâmica interna.
As marés são as forças naturais mais importantes em atuação na baía e condicionam, de forma sensível, a sua dinâmica interna.
Face ao tipo de contorno apresentado pelas linhas litorâneas e a morfologia verificada nas áreas emersas continentais e insular a Baía Norte, no que tange ao ponto onde será implantado o empreendimento, acha-se
protegida dos ventos que sopram de E, SE, S e SW e desprotegida dos ventos que sopram de W, NW, N e NE.
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Figura 42. A imagem de Satélite ressalta a ilha de Santa Catarina com sua forma com o seu tipo de linha de costa e com a morfologia dos seus terrenos emersos; o contorno da linha litorânea continental adstrita a ilha, a forma e a largura das
embocaduras norte e sul das baias a ela associadas e a largura do estreito que aproxima a ilha do continente. Fonte: Google Earth, 2016.

Como se viu no item (a), o canal da Baía Norte apresenta um fundo relativamente plano, sem alternâncias de valores, com profundidades progressivamente reduzidas a partir do estreito central das duas baías, localizado
sob as pontes que ligam o continente a ilha, partindo de 5,0m de fundo – à saída do estreito, em direção ao norte, logo diminuindo para 2,5m, valor que permanece quase que inalterado por 11km.
Em se tratando de mecânica de fluídos, promotora do movimento dos corpos d’água, as forças que estão relacionadas e atuam diretamente na Baía, influenciando e produzindo modificações no meio físico são as
correntes geradas pelo ingresso da maré – profundas e aquelas induzidas pela ação dos ventos – superficiais.
As correntes que atuam ao longo da costa marítima oriental da ilha e as geradas pelos ventos em mar aberto, não chegam a atuar sobre a Baía.
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A Baía Norte possui uma extensão de 25km aproximadamente, uma largura por volta de 10km, uma embocadura também de 5km e um estreito de cerca de 1,0km.
Sua linha de costa insular é marcadamente configurada com reentrâncias e saliências diferindo da continental que se apresenta convexa linear. Possui um perfil de fundo raso, “liso” e levemente plano.

Figura 43. As curvas batimétricas representadas na figura aposta dão a ideia
de que a Baia Norte possui um perfil de fundo raso e levemente plano.
Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de
Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

Acha-se constantemente sob a ação de marés e ventos, fatores que associados as suas peculiaridades fisiográficas, ditam o seu comportamento hidrodinâmico.
A maior força relacionada à mecânica de fluídos promotora do movimento dos corpos d’água que atua na Baía Norte é a proveniente do efeito da maré.
Quanto às velocidades de correntes, o eixo hidráulico do canal norte é a região da baía onde se observa as maiores velocidades de movimentação da água em detrimento àquelas correspondentes às propagações junto às
margens.
Quanto à dispersão de sedimentos, o que se verifica na Baía é que pode haver arrasto sobre as águas superficiais, em episódios específicos de ventos, redistribuindo a turbidez encetada por amplas superfícies. Pode haver
também nos ventos em atuação de nordeste a ressuspensão dos sedimentos de fundo de bancos rasos da baía produzindo efeitos semelhantes ao mencionado, com a redistribuição da turbidez por amplas superfícies.
A ação de transporte dos sedimentos pelas correntes de marés pode ser considerada uniforme ao longo de toda a coluna d’água e muito mais efetiva que a produzida pelos ventos de intensidade habitual.
Há nessas condições a formação de plumas de turbidez que tendem a ser lançadas de encontro à linha da costa.
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Figura 44. A figura acima mostra o padrão de dispersão dos sedimentos em suspensão na Baia Norte função da atuação dos ventos predominantes no local e nas proximidades do ponto de inserção do empreendimento. Fonte: Circulação
Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

A salinidade, que apresenta um alto índice, não apresenta variações significativas no seu todo, em face a pouca ocorrência de afluxos de água fresca contrariando o regime subtropical que se faz sentir sobre a região
continental.
Os diagramas de temperatura e salinidade variam na Baía Norte de 19,4oC a 27,2oC e de 30g/l a 32,4g/l.
As ações erosivas no corpo da Baía Norte geradas pela entrada e saída d’água são mais atuantes, efetivas e acontecem com maior rigor no seu estrangulamento na entrada norte e no canal do estreito junto às pontes que
ligam o continente à Ilha de Florianópolis.
Toda a força que exerce sua ação sobre uma massa líquida origina um movimento ondulatório. Os fenômenos ondulatórios – ondas, caracterizam-se, particularmente, por apresentar dois tipos de ondas - de translação e
de oscilação.
As ondas de translação aparecem numa massa líquida sempre que as águas são solicitadas por uma força vertical, que determina uma depressão simultânea da superfície.
As ondas de oscilação periódicas são as que são geradas pela atração da lua e do sol sobre as águas do mar, originando as marés.
As ondas que atuam na Baía Norte são condicionadas pela configuração da linha de costa, pela morfologia de fundo e pela pista de formação de ondas - Fetch.
A linha de costa da Baía Norte, irregular, caracterizada por reentrâncias, interfere na ação dos ventos que atuam na baía, criando áreas de sombra, onde a ondulação praticamente desaparece, concomitantemente, com a
geração de processos de difração e refração, que de certo modo acabam por dissipar a dinâmica da ondulação.
A morfologia de fundo, por sua pouca profundidade, também se torna um forte elemento dissipador da energia ondulatória, enfraquecendo significativamente as ondas antes que estas cheguem à linha de costa.
A pista para formação das ondas - Fetch, e a curta extensão existente entre a desembocadura e o canal central que separa as duas baías, se constituem em outros elementos a restringir a formação de ondas mais
significativas.
Maré se constitui no movimento produzido pela água do mar quando o nível do oceano se eleva ou se abaixa, periodicamente.
O plano superior do nível do mar nas marés é denominado de preamar e o inferior de baixa-mar.
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O período de tempo que decorre entre a preamar e a baixa-mar seguinte é denominado, de vazante / refluxo e o intervalo de que decorre entre a baixa-mar e a preamar seguinte se denomina, de enchente / fluxo.
Ao final de cada período de fluxo e refluxo, o nível do mar permanece estabilizado por algum tempo e esses momentos se denominam de estofas de enchente e vazante.
A distância vertical que separa a preamar da baixa-mar seguinte constitui a amplitude da maré.
A amplitude das marés de lua cheia ou de lua nova são maiores que as de quarto minguante e crescentes e se denominam de marés de águas vivas, marés de sizígia ou de marés de lua e marés de águas mortas, marés de
quadratura ou marés de quarto. Ainda que o Sol tenha uma massa muito maior que a da Lua, sua distância da terra também é muito maior e o potencial gerador da maré solar é apenas cerca de 46% do potencial gerador da maré
lunar. (CRUZ, 1998).
As marés - movimentos ondulatórios se propagam por transmissão sucessiva correspondem ao condicionamento e a força natural mais importante em atuação na Baía Norte.
As marés que atuam tanto na Baía Norte como na Baía Sul, do mesmo modo que na costa sul do Brasil são do tipo micromaré, ou seja, os valores de amplitude oscilam em até 2,0m, e o valor máximo só é alcançado
excepcionalmente, durante a ocorrência da maré astronômica.
A maré de quadratura exibe altura média de 0,40m, enquanto que a maré de sizígia alcança -0,63m na baixa mar e 0,47m na preamar – maré alta, determinando uma variação de 1,10m. A amplitude se situa numa média
de 0,50m e gera como principal efeito, a ação de correntes.
Apesar dos volumes d’água que aportam e saem da baía pelo efeito das marés serem consideráveis, os seus maiores efeitos se fazem sentir nos estreitos que ligam o continente a ilha e na saída da baía ao norte, efeitos
esses que são muito menos intensos nos contornos da baía.
Considerando que as dimensões verticais da baía são bem menores que as horizontais, e ainda, que a contribuição de água doce dos rios à baía é pequena em relação ao volume de água salgada, a estratificação tanto
horizontal como vertical dela é pequena.
Isto induz que, em condições de vento fraco, as correntes geradas no interior da baía sejam aproximadamente uniformes na direção vertical.
Essa característica de uniformidade se perde quando os ventos que sopram sobre a superfície líquida são fortes.
As correntes mais atuantes na hidrodinâmica da Baía Norte estão relacionadas às amplitudes de marés e, secundariamente, pelas correntes geradas pelos ventos, pelas diferenças mixoalinas e pela diferença de
temperatura.
As correntes devido às marés são periódicas e apresentam fases de fluxo e refluxo a cada evolução sinódica com duração e variação concordantes com as correntes de deriva, originárias dos ventos.
As obras a serem executadas no local destinado à implantação do empreendimento não ensejarão alterações significativas nas condições de escoamento na Baía Norte.
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Figura 45. A figura aposta mostra as linhas superficiais de fluxo e refluxo da Baia Norte e como elas acontecem. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

Os ventos soprando sobre o meio aquoso impulsionam uma movimentação à massa de água da baía que interfere na sua dinâmica de modo pouco significativo, tanto no seu interior como na sua linha de costa. Entretanto,
quando essa ação atua concomitantemente com as correntes de marés, interferem na hidrodinâmica, significativamente, impondo alterações na linha de costa e sobre o fundo.
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Figura 46. A figura apresentada as linhas de fluxo equipotenciais da Baia Norte. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.

Alterações na linha de costa são processadas também quando há a interação dos fatores acima mencionados com as condições fisiográficas da baía a ponto de sobrelevar a sua linha d’água.
Quando as correntes são geradas pelas variações das condições mixoalinas e de temperatura da coluna da água, as alterações da linha de costa observadas são insignificantes.
A salinidade não apresenta variações significativas capazes de provocar correntes de densidade que possam influenciar o transporte de sedimentos ao longo da Baía Norte.
Os fluxos mais intensos e que habitualmente sobrepujam a ação dos ventos na baía ocorrem pela ação da maré astronômica, que e m condições médias de sizígia atinge amplitudes de 1,1m e nos períodos de
marés de quadratura, onde a amplitude média cai para 0,40m.
Se considerar-se que na baía predomina uma maré com regime semi-diurno, a cada seis horas observa-se uma inversão no sentido da propagação das correntes, que fluem das desembocaduras para o centro do sistema
nos períodos de enchente – entre a baixa – mar e a preamar e no sentido contrário durante a vazante – da preamar para a baixa-mar.
As intensidades dos fluxos de enchente e vazante estão diretamente relacionadas com a amplitude da maré. Assim ocorrem correntes com menor intensidade em períodos de quadratura – lua crescente e minguante – e de
maior intensidade em condições de sizígia – luas cheia e nova -. Outro fator que deve ser considerado na intensidade dos fluxos, mesmo em ambientes abrigados como é o de baía, é o efeito de maré meteorológica que podem
aumentar ou diminuir a ação das correntes normalmente encontradas.
As figuras apresentadas a seguir mostram alguns exemplos de campos de correntes geradas pelo efeito de marés ao longo de determinados tempos de sua insurgência e saída da baía.

80

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 09A5D

95

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 47. A figura apresentada mostra o campo de correntes geradas pela ação
da maré ao final da 1ª hora de simulação. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e
Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.
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Figura 48. A figura apresentada mostra o campo de correntes geradas pela ação da maré ao final da 6ª hora de simulação. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997.
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Figura 49. A figura apresentada mostra o campo de correntes geradas pela ação da maré ao final da 12ª hora de simulação. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis. LAHIMAR/UFSC, 1997
.

Como se pode perceber, as diretrizes dos campos de correntes produzidas pelas marés possuem pouca ação sobre a linha de contorno litorâneo insular a altura do local pretendido para a implantação do empreendimento.
Segundo os estudos da circulação hidrodinâmica e de dispersão de poluentes elaborados na baía de Florianópolis – LAHIMAR/UFSC, 1997, o comportamento das correntes geradas na Baía Norte, considerada a coluna
d’água homogênea, mostrou uma hora após a preamar na desembocadura, a estofa no futuro local da estruturação do empreendimento.
Correntes de vazante com pequena intensidade predominam a partir da 3ª hora, que atuam com alguma intensidade ao longo da região próxima de onde será edificado o Complexo até a 6ª hora, porém de pequena
intensidade no local adjacente ao local de inserção do aparelho turístico / urbano.
A inversão de fluxo é sentida a partir da 10ª hora e a ação das correntes de enchente são pouco expressivas na margem insular que abrigará o empreendimento.
Na Baía Norte a movimentação das correntes está condicionada as marés, por ela se achar abrigada de ondas e ventos fortes. Assim, os principais agentes dinâmicos capazes de dispersar sedimentos em suspensão são
pela ordem as correntes de marés e os ventos fracos que incidem sobre o meio aquoso.
Dada a baixa profundidade apresentada pelo fundo da baía a ação de transporte dos sedimentos pelas correntes de marés pode ser considerada uniforme ao longo de toda a coluna d’água e mais efetiva que a produzida
pelos ventos de intensidade habitual.
Apesar da pequena capacidade de transporte de parcelas significativas de água da baía pelos ventos, em episódios específicos, pode haver efeitos de arrasto sobre as águas superficiais, redistribuindo a turbidez produzida
por amplas superfícies.
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Nos ventos em atuação de NE ocorre a ressuspensão dos sedimentos de fundo dos bancos mais rasos da baía, a uma inocorrência da agitação dos mesmos e o aumento da carga em suspensão, acarretando do mesmo
modo que para os ventos de eventos específicos, a redistribuição da turbidez por amplas superfícies.

Figura 50. A figura apresentada mostra as direções dos ventos que atuam na Baia Norte, uns mais, outros menos, incisivos, sobre a dinâmica interna da baia. Fonte: Circulação Hidrodinâmica e Dispersão de Poluentes na Baía de Florianópolis.
LAHIMAR/UFSC, 1997.

Há, nessas condições, a formação de plumas de turbidez que tendem a ser lançadas de encontro ao local onde será projetado o empreendimento.
Considerando-se a superposição dos agentes de transporte que atuam na baía tem-se que a ocasião extrema da ação das correntes ocorre quando os ventos de NE sopram durante as marés de sizígia.
O contrário é verificado nos períodos de ventos sul, durante as marés de quadratura.
Associado aos eventos hidrodinâmicos que ocorrem no interior da baía se atribui, também, uma certa parcela de dispersão e sedimentação de material fino ao longo dos trechos mais sinuosos do local do
empreendimento, causados pelo aporte de sedimentos granulares oriundos de alguns cursos d’água que alcançam a orla nas imediações do local objetivado.

d) Levantamento de dados secundários sobre espécies da flora e fauna consideradas endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção –costeiras e marinhas
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Na área de estudo não há relatos de espécies da flora consideradas endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção (conforme Resolução CONSEMA nº 051/2014 e Portaria MMA nº 443/2014).
Com relação às espécies da fauna na área de estudo, considerando a abrangência da AID e AII, há a possibilidade de ocorrência das seguintes espécies ameaçadas de extinção, com base no levantamento de dados
secundários:


Aves

Thalasseus maximus (trinta-réis-real) foi categorizada, em termos nacionais (Portaria MMA nº 444/2014), como espécie Em Perigo (EN), e em termos regionais (Resolução CONSEMA 02/2011) como espécie
Vulnerável (VU). No Brasil, essa espécie se reproduz em seis ilhas costeiras de São Paulo, e estima-se que a população reprodutiva brasileira seja menor que 800 indivíduos. Atualmente, a ocupação humana nas ilhas costeiras e
a predação de ninhos por Larus dominicanus são as principais ameaças, agravadas pela explosão populacional de Larus, espécie oportunista que se aproveita de muitas atividades antrópicas. Destaca-se que essa espécie tem
possibilidade de ocorrer na área de estudo ocasionalmente como visitante, já que a área, por conta da antropização, não possibilita condições de nidificação. Assim, a implantação do empreendimento não impactaria
negativamente a espécie.


Répteis

Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) foi categorizada, em termos nacionais (Portaria MMA nº 444/2014), como espécie Criticamente Ameaçada (CR), assim como em termos regionais (Resolução CONSEMA nº
02/2011). No Brasil, as áreas prioritárias de reprodução de Eretmochelys imbricata são o litoral norte da Bahia e Sergipe; e o litoral sul do Rio Grande do Norte. Sendo a mais tropical das espécies de tartarugas marinhas, as
áreas de alimentação conhecidas deste táxon conhecidas no Brasil, são as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha-PE e Atol das Rocas-RN, havendo evidências de que o banco dos Abrolhos-BA seja uma importante área de
alimentação. Há ainda ocorrência na reserva biológica do Arvoredo/SC e também na Ilha de Trindade/ES. A principal ameaça para E. imbricata no passado foi a coleta de ovos e o abate de fêmeas, principalmente para
exploração e comércio do casco. As tartarugas-de-pente são capturadas incidentalmente, principalmente em redes costeiras de emalhe e lagosteira. Historicamente, a abundância destas populações era enorme. Assim, os
impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.

Chelonia mydas (tartaruga-verde) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Vulnerável (VU). Essa espécie possui distribuição
cosmopolita, desde os trópicos até as zonas temperadas, sendo a espécie de tartaruga marinha que apresenta hábitos mais costeiros, utilizando inclusive estuários de rios e lagos. As desovas ocorrem principalmente nas ilhas
oceânicas, Ilha da Trindade (ES), Atol das Rocas (RN) e Fernando de Noronha (PE). Na costa brasileira, áreas de desova secundárias ocorrem no litoral norte do estado da Bahia. Esporadicamente ocorrem também ninhos nos
estados do Espírito Santo, Sergipe e Rio Grande do Norte. Ocorrências não reprodutivas são registradas em toda a costa do Brasil e também nas ilhas.
Na área de estudo não ocorre desova das espécies, e sua ocorrência, caso confirmada, é esporádica. Também pelo fato de a área de estudo encontrar-se completamente alterada, não propicia ambiente para alimentação da
espécie. Assim, o empreendimento não inviabiliza a sobrevivência da espécie.

Caretta caretta (cabeçuda) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Em Perigo (EN). A espécie Caretta caretta apresenta
distribuição circunglobal. No Brasil, as áreas prioritárias de desova estão localizadas no norte da Bahia, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e Sergipe. Ocorrências de indivíduos em diferentes estágios de vida também são
registradas na costa de diversos estados do Brasil entre o Pará e o Rio Grande do Sul, em águas costeiras ou oceânicas. Este táxon é altamente migratório. As fêmeas migram das áreas de alimentação e descanso para as áreas de
reprodução, em deslocamentos que podem chegar a mais de 1500 km. As principais ameaças para C. caretta no passado foram a coleta de ovos e o abate de fêmeas, o que não acontece mais nas áreas prioritárias de reprodução.
Na área de estudo não ocorre desova das espécies, e sua ocorrência, caso confirmada, é esporádica. Também pelo fato de a área de estudo encontrar-se completamente alterada, não propicia ambiente para alimentação da
espécie. Assim, o empreendimento não inviabiliza a sobrevivência da espécie.
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Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Em Perigo (EN). Essa espécie tem distribuição
circunglobal. A área prioritária de desova desta espécie no Brasil está localizada entre o litoral sul do estado de Alagoas e o litoral norte da Bahia com maior densidade de desovas no estado de Sergipe. Juvenis e adultos
ocorrem em áreas costeiras e oceânicas desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e em águas internacionais adjacentes à zona econômica exclusiva do Brasil. Este táxon é altamente migratório. As fêmeas migram das áreas de
alimentação e descanso para as áreas de reprodução, em deslocamentos que podem chegar a mais de 1500 km. São carnívoros durante todo o ciclo de vida. A principal ameaça para L. olivacea no passado foi a coleta de ovos e o
abate de fêmeas. As tartarugas-marinhas são capturadas incidentalmente em praticamente todas as pescarias no Brasil, destacando-se a alta mortalidade de fêmeas adultas que ocorre no entorno das áreas de reprodução. Assim,
os impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.

Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro) foi categorizada, em termos nacionais e regionais (Portaria MMA nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Criticamente Ameaçada (CR). Essa espécie
é cosmopolita, ocorrendo nos oceanos tropicais e temperados de todo o mundo, chegando próximo de águas sub-árticas. Vive usualmente na zona oceânica durante a maior parte da vida. A única área regular de desova
conhecida no Brasil situa-se no litoral norte do Espírito Santo. É uma espécie altamente migratória. As fêmeas migram das áreas de alimentação e descanso para as áreas de reprodução, em deslocamentos que podem chegar até
mais de 4.000 km. São carnívoros, alimentando-se de zooplâncton gelatinoso, como celenterados, pyrossomos e salpas durante todo o ciclo de vida. A principal ameaça para D. coriacea no passado foi a coleta de ovos e o abate
de fêmeas. As tartarugas-marinhas são capturadas incidentalmente em praticamente todas as pescarias no Brasil, com destaque para a alta mortalidade em rede de emalhe de deriva. Assim, os impactos relacionados à redução
dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.


Peixes

Epinephelus itajara (mero-verdadeiro) foi categorizada, em termos nacionais e regionais como espécie Criticamente Ameaçada (CR) e Em Perigo (EN), pela Portaria nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 51/2014,
respectivamente. A pressão de pesca sobre juvenis e o desaparecimento de indivíduos adultos em diversas áreas indicam uma sobre-pesca no crescimento e recrutamento, mas especialmente que o declínio populacional em
determinadas áreas pode estar próximo a 100%. O fato das agregações reprodutivas serem alvo de pescarias tem levado a declínios na sua abundância e total desaparecimento das mesmas em algumas áreas historicamente
conhecidas. A perda de habitats que funcionam como berçário tais como manguezais e fundos de gramíneas marinhas, é uma ameaça adicional importante apara a espécie no Brasil. Embora uma moratória da pesca tenha sido
implementada desde 2002 e avistamentos esporádicas serem reportadas, a pressão de pesca sobre juvenis e adultos continua na maioria das áreas.
Os impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão. Dessa forma, o empreendimento não inviabiliza a viabilidade da espécie, por não promover a sobre-pesca do mero, e
tampouco reduzir ambientes de manguezal e fundos de gramíneas marinhas.


Mamíferos aquáticos

Pontoporia blainvillei (toninha) foi categorizada, em termos nacionais e regionais como espécie Criticamente Ameaçada (CR) e Vulnerável (VU), pela Portaria nº 444/2014 e Resolução CONSEMA nº 51/2014,
respectivamente. Pontoporia blainvillei é o pequeno cetáceo mais ameaçado da América do Sul devido aos altos níveis de capturas acidentais e à degradação do hábitat. A principal ameaça é a pesca de emalhe e de arrasto, tanto
artesanal como industrial. Essa pesca não cessou e está crescendo em esforço, não havendo expectativa de que cesse dentro da área de ocorrência da espécie. Por ser uma espécie costeira, também sofre com a diminuição da
qualidade de habitat, principalmente por poluição.
Apesar de sua ocorrência ser bastante rara, inclusive pelo grau de antropização da área de estudo, os principais impactos relacionados à redução dessa espécie não se aplicam ao empreendimento em questão.

86

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 09A5D

101

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Sotalia guianensis (boto-cinza) foi categorizada, em termos nacionais (Portaria MMA nº 444/2014), como espécie Vulnerável (VU), e em termos regionais (Resolução CONSEMA nº 02/2011), como espécie Em Perigo
(EN). Essa espécie se distribui de Honduras ao sul do Brasil, onde existem registros do Amapá a Santa Catarina. As principais ameaças à espécie são as capturas acidentais em operações de pesca, as capturas intencionais para
usos diversos, a perda de habitat, a poluição sonora e a contaminação química.
Estudos, como o realizado por Daura-Jorge et al. (2003), na Baía Norte da Ilha de Santa Catarina, apontam a ocorrência de uma população residente de botos- cinzas (Sotalia guianenses), podendo ser avistada no setor
oeste da Baia, com maior ocorrência no período de outono e inverno, com pequenas movimentações ao longo do ano.

e) Levantamento dos impactos ambientais potenciais e riscos ambientais associados ao projeto

Identificação dos Impactos Ambientais
Os impactos ambientais do Projeto foram identificados e analisados a partir das relações do projeto Beira Mar com os meios físico, biológico e antrópico, presentes nas Áreas de Estudo, considerando-se o nas fases de
planejamento, implantação e operação do empreendimento.
Na avaliação foram classificados todos os impactos segundo: a natureza (positivo ou negativo); a forma (direto ou indireto); a duração (permanente ou temporário); a temporalidade (curto ou longo prazo); a
reversibilidade (irreversível ou reversível); a abrangência (local ou regional); a magnitude (alta, média, baixa e irrelevante); e a probabilidade (alta, média ou baixa).

Metodologia de Identificação de Impactos Ambientais

Para a análise dos impactos do empreendimento foi utilizada uma metodologia baseada no estabelecimento de uma matriz de avaliação de impactos ambientais, determinada por uma série de ações que, quando cruzadas
com as características ambientais e antrópicas da área, levam a determinação dos potenciais impactos do empreendimento sobre o meio físico, biótico e antrópico. Os fatores ambientais e as ações foram escolhidos a partir de
uma listagem (SCOPE, 2003) e por intermédio de discussões com a equipe do estudo, levando-se em conta as características do Projeto e de sua área de influência. Assim sendo, apresenta-se a seguir, em detalhe, todo o
encadeamento metodológico utilizado na presente análise, com a posterior descrição dos impactos identificados.

Identificação das Ações e Componentes Ambientais

O primeiro passo para a análise de impactos foi a identificação das ações impactantes ou atividades que pudessem causar impacto sobre os recursos naturais e socioeconômicos. Para tanto, foi desenvolvido um processo
que permitisse identificar, para cada grupo de atividades, qual seria aquela potencialmente capaz de causar impacto sobre os diferentes recursos, avaliando-se a fundo aspectos como duração, frequência, magnitude, forma,
reversibilidade e características espaciais. Dentre as ações impactantes identificadas, podem ser citadas as fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento.
O segundo passo, em consonância com o primeiro, foi o desenvolvimento de uma metodologia que identificasse os componentes ambientais que pudessem ser afetados pelo empreendimento.
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A relação entre o empreendimento e os componentes ambientais é de causa e efeito, mas nem sempre esta relação é fácil de ser detectada. Procurou-se, então, enfocar as diferentes fases da obra e examinar a natureza dos
componentes ambientais que possam sofrer impactos. Esta ação culminou na elaboração de duas matrizes distintas de avaliação de impactos: uma destinada às fases de planejamento e implantação e outra, exclusivamente, para
a fase de operação do empreendimento. A partir desse conjunto de informações, procurou-se identificar medidas mitigadoras adequadas, visando a evitar, minimizar ou eliminar qualquer potencial impacto adverso. A partir do
Diagnóstico e considerando a Resolução CONAMA 001/86, foram identificados e agrupados os componentes, observados os itens a proteger, quais sejam: a saúde, a segurança e bem-estar da população, as atividades
socioeconômicas, a biota, as condições estéticas do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais, conforme listados a seguir.

MEIO FÍSICO


Qualidade do Ar;



Recursos Hídricos;



Solos;



Ruído;



Geologia, Geografia;

MEIO BIÓTICO


Cobertura Vegetal;



Fauna Aquática;



Fauna Terrestre.

MEIO SOCIOECONÔMICO


Paisagem;



Pescadores;



Atividades Econômicas;



Infraestrutura urbana;



Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural;



Turismo.

Critérios adotados para a Classificação dos Impactos, Interpretação e Análise de suas interações


Natureza
 Impacto positivo ou benéfico: quando sua manifestação resulta na melhoria da qualidade ambiental;
 Impacto negativo ou adverso: quando sua manifestação resulta em dano à qualidade ambiental.
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Forma
 Impacto direto, quando resultante de uma simples relação de causa e efeito;
 Impacto indireto, quando é parte de uma cadeia de manifestações.



Duração
 Impacto temporário, quando sua manifestação tem duração determinada;
 Impacto permanente, quando, uma vez executada a intervenção, sua manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal conhecido.



Temporalidade
 Impacto curto prazo, quando se manifesta no instante em que se dá a intervenção;
 Impacto longo prazo, quando se manifesta certo tempo depois de realizada a intervenção.



Reversibilidade
 Reversível, quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação, tem capacidade de retornar às suas condições originais;
 Irreversível, quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não possui capacidade de retornar às suas condições originais em um prazo previsível.



Abrangência
 Impacto local, quando sua manifestação afeta apenas a área sobre a qual incidem as ações geradoras;
 Impacto regional, quando sua manifestação afeta toda a região, além do local das ações geradoras.



Magnitude
Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao universo desse fator ambiental. Ela pode ser alta, média, baixa ou irrelevante, conforme a intensidade de transformação do fator

ambiental impactado em relação à situação pré-existente. A magnitude de um impacto é tratada em relação aos fatores ambientais ocorrentes na região de sua abrangência.


Probabilidade
A probabilidade de um impacto será alta se sua ocorrência for quase certa ao longo de toda a atividade, média se sua ocorrência for incerta, e baixa se for quase improvável que ele ocorra.
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Metodologia para elaboração da Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais

Uma vez identificados e descritos os impactos ambientais, bem como, realizada sua caracterização, por meio de seus atributos, segundo os critérios anteriormente apresentados, foi elaborada a Matriz de Impactos
Ambientais para determinação da Relevância de cada impacto.
Para um conjunto de atributos que caracterizam cada impacto, foi adotado o procedimento de atribuir valores 1 ou 2, segundo a relevância, de modo a estabelecer uma valoração relativa do conjunto de atributos inerentes
a cada um dos impactos considerados. Nessa lógica, o critério adotado para cada um dos atributos foi o seguinte:

Tabela 2. Valores atribuídos aos impactos ambientais, segundo seus atributos.

Atributo

Valor atribuído igual a 2

Valor atribuído igual a 1

Forma

Direta

Indireta

Duração

Permanente

Temporária

Temporalidade

curto prazo

longo prazo

Reversibilidade

Irreversível

Reversível

Abrangência

Regional

Local

O valor final dos atributos de cada um dos impactos é calculado pela soma direta das características das variáveis. Desse modo, este valor poderá assumir valores inteiros de 5 (menor valor) a 10 (maior valor).
Definido o valor dos atributos de cada impacto, torna-se necessária a conversão dos valores da sua Probabilidade e Magnitude, segundo procedimentos similares. A magnitude deverá refletir a expressividade dos
impactos sobre os diversos aspectos ambientais associados ao empreendimento em questão. Para a presente análise a probabilidade não é abordada sob seu significado estatístico, definido pela razão entre o número de
ocorrências e o número de casos possíveis, mas sim pela possibilidade de ocorrência de um dado impacto. Feitas tais considerações, os valores de Magnitude e Probabilidade são definidos nos quadros a seguir.

Tabela 3. Valores atribuídos à magnitude dos impactos ambientais.

Magnitude

Valor atribuído

Alta

4

Média

3

Baixa

2
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Irrelevante

1

Probabilidade

Valor atribuído

Alta

3

Média

2

Baixa

1

Tabela 4. Valores atribuídos à probabilidade dos impactos ambientais.

Para a Natureza do impacto, admite-se o valor 1 para impactos positivos ou benéficos e valor igual a -1 para impactos negativos ou adversos. Adota-se, desta maneira, um mesmo valor absoluto para a Natureza, de modo
que este atributo não cause alteração no valor final da Relevância.
Definidos os valores para os diversos impactos identificados, a Relevância de um determinado impacto ambiental é obtida pelo seguinte produto:

Rv = (Valor final dos atributos) x (Magnitude) x (Probabilidade) x (Natureza)

Após a realização desse produto, a Relevância de cada impacto poderá variar de -120 a -5 e de 5 a 120, conforme seu sentido, ou seja, por menor que seja a Relevância de um impacto analisado, seu valor absoluto
mínimo será igual a 5.
A Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, dentro dessa ótica, deve ser entendida como uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento. Ela possibilita o
suporte para a identificação dos impactos, que deverão ser objeto de maior atenção quando da formulação de medidas ambientais (Mitigadoras, Potencializadoras e Compensatórias). Ainda segundo essa ótica, os impactos de
pequena Relevância não devem ser visualizados como desprezíveis, uma vez que devem ser computados pela equipe técnica no conjunto dos elementos de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento.
A partir do valor absoluto da Relevância, admitindo-se os possíveis valores extremos, foram estabelecidos intervalos, segundo os quais a Relevância foi classificada, conforme apresentado na Erro! Fonte de referência
não encontrada.5.

Tabela 5. Classificação da Relevância.

Intervalo

Classificação

5 a < 20

Muito Pequena – MP

20 a < 40

Pequena – P

40 a < 60

Média – M
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60 a < 90

Grande – G

90 a 120

Muito Grande – MG

Uma vez montada a Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais, com a devida classificação dos mesmos por sua Relevância, foi possível avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento e apresentar os índices
necessários ao estabelecimento do Grau de Impacto Ambiental, para fins de fixação do valor da Compensação Ambiental.
A seguir apresenta-se as Matrizes de Valoração dos Impactos Ambientais obtidas para as fases de planejamento/implantação e operação do empreendimento.

Reversibilidade

Abrangência

Magnitude

Probabilidade

2

1

2

1

1

3

2

M

-42

Alteração na qualidade das águas superficiais

x

-1

2

1

1

1

1

3

3

M

-54

Contaminação do solo

x

-1

2

1

1

1

1

2

1

MP

-12

Aumento dos níveis de ruído

x

-1

2

1

2

1

1

1

2

MP

-14

Alteração da circulação hídrica

x

-1

2

2

1

1

1

1

3

P

-21

Impermeabilização do solo

x

-1

2

2

1

2

1

2

3

M

-48

Processos erosivos

x

-1

2

1

2

1

1

2

1

MP

-14

Geração de efluentes

x

-1

2

2

1

1

1

1

2

MP

-14

Geração de resíduos sólidos e da construção civil

x

-1

2

2

1

1

1

4

3

G

-84

Supressão de vegetação

x

-1

2

2

2

2

1

2

2

P

-36

Valor

Implantação

Planejamento
ICO

(Calculada)

Temporalidade

-1

da

Duração

x

Área
MEIO FÍSICO
BIÓT

O

Relevância (Calculada)

Forma

Alteração da qualidade do ar

Impacto

MEI

Natureza Adversidade

Atributos

Relevância

Implantação e Planejamento
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GRUPO

Magnitude

Probabilidade

1

4

3

MG

-96

Deslocamento da fauna em geral

x

-1

2

1

2

1

1

2

2

P

-28

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

x

1

2

2

1

2

1

3

3

G

72

Alteração na paisagem

x

-1

2

2

1

2

1

4

3

MG

-96

x

1

2

2

1

2

2

3

3

G

81

2

2

1

2

1

4

3

MG

96

-1

1

1

2

1

2

3

3

G

-63

x

1

2

2

2

1

2

4

3

MG

108

Alteração no cotidiano da população

x

-1

2

2

2

1

1

4

2

G

-64

Pressão sobre a infraestrutura urbana

x

-1

2

2

2

1

2

3

3

G

-81

Aumento no risco de acidentes

x

-1

2

2

2

1

1

3

1

P

-24

x

1

2

2

1

1

2

3

3

G

72

Risco de interferência em patrimônio histórico, artístico e cultural

x

-1

2

2

2

2

1

2

1

MP

-18

Efeito sobra a atividade pesqueira

x

-1

1

1

1

1

1

3

1

MP

-15

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Área

Dinamização das atividades econômicas

x

MEIO SOCIOECONÔMICO

Consolidação da ocupação urbana

x

Geração de expectativas da população em relação ao empreendimento

x

Geração de emprego e renda

x

Aumento da arrecadação fiscal tributária

Geração de conhecimento técnico científico

x

x

(Calculada)

Abrangência

2

(Calculada)

e

1

Relevância

e
Reversibilidad

2

Temporalidad

Duração

2

Adversidade
-1

Natureza

x

Impacto

Implantação

Modificação de habitats terrestres e marinhos

Planejamento

Forma

Atributos

Valor da Relevância
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Operação

Abrangência

Magnitude

Probabilidade

x

-1

2

2

1

2

1

3

1

P

-24

Contaminação do solo

x

-1

2

2

1

2

1

2

1

MP

-16

Aumento dos níveis de ruído

x

-1

2

2

1

1

1

1

2

MP

-14

Geração de efluentes

x

-1

2

2

1

1

1

3

3

G

-63

Geração de resíduos sólidos

x

-1

2

2

1

2

2

3

3

G

-81

Alteração na paisagem

x

1

2

2

1

2

1

4

3

MG

96

Dinamização das atividades econômicas

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Valorização dos Imóveis

x

1

1

2

1

2

1

3

2

M

42

Geração de emprego e renda

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Melhoria na infraestrutura pública de lazer e revitalização com áreas de lazer

x

1

2

2

1

2

1

4

3

MG

96

Alteração no cotidiano da população

x

1

2

1

1

2

1

4

3

G

84

Pressão sobre a infraestrutura urbana

x

-1

2

2

1

2

2

3

2

G

-54

(Calculada)

Reversibilidade

Valor da Relevância

Temporalidade

Relevância (Calculada)

Duração

Alteração na qualidade das águas superficiais

Impacto

Operação

Forma

MEIO SOCIOECONÔMICO

MEIO FÍSICO

Área

Natureza Adversidade

ATRIBUTOS
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Reversibilidade

Abrangência

Magnitude

Probabilidade

x

-1

2

2

1

1

1

1

1

MP

-7

Aumento da arrecadação tributária

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Aumento na circulação de ambulantes

X

-1

2

2

2

1

1

2

2

M

-48

Incremento da atividade náutica

x

1

2

2

1

2

2

4

3

MG

108

Impacto

(Calculada)

Temporalidade

Valor da Relevância

Duração

Relevância (Calculada)

Forma

ATRIBUTOS

Risco de acidentes

Operação

Área

Natureza Adversidade

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Identificação e Descrição dos Impactos Ambientais
Para todas as fases do empreendimento, foram identificados um total de 39 impactos ambientais, separados segundo o meio sobre o qual incidem – meio socioeconômico, meio biótico e meio físico - listados no quadro a
seguir.
Utilizando-se a metodologia proposta, foi realizada análise de cada atividade/etapa do Projeto, cotejando-as com os componentes ambientais anteriormente selecionados e identificando os impactos potenciais
relacionados.

Tabela 6. Impactos Ambientais Negativos identificados na fase de Planejamento e Implantação do empreendimento.

Descrição do Impacto

Valor da relevância (calculada)

Alteração na paisagem

-96

Modificação de habitats terrestres e marinhos

-96

Geração de resíduos sólidos e da construção civil

-84

Pressão sobre a infraestrutura urbana

-81

Alteração no cotidiano da população

-64
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Descrição do Impacto

Valor da relevância (calculada)

Geração de expectativa da população em relação ao empreendimento

-63

Alteração na qualidade das águas superficiais

-54

Supressão de vegetação

-36

Impermeabilização do solo

-48

Alteração da qualidade do ar

-42

Deslocamento da fauna em geral

-28

Riscos de acidentes

-24

Alteração da circulação hídrica

-21

Risco de interferência em patrimônio histórico, artístico e cultural

-18

Risco de perda da atividade pesqueira

-15

Aumento dos níveis de ruído

-14

Processos erosivos

-14

Geração de efluentes

-14

Contaminação do solo

-12

Tabela 7. Impactos Ambientais Positivos identificados na fase de Planejamento e Implantação do empreendimento.

Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Geração de emprego e renda

108
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Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Consolidação da ocupação urbana

96

Geração de conhecimento técnico científico

108

Dinamização das atividades econômicas

81

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

72

Aumento da arrecadação tributária

72

Tabela 8. Impactos Ambientais Negativos identificados na fase de Operação do empreendimento.

Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Geração de resíduos sólidos

-81

Geração de efluentes

-63

Pressão sobre a infraestrutura urbana

-54

Alteração na qualidade das águas

-24

Contaminação do solo

-16

Aumento dos níveis de ruído

-14

Risco de acidentes

-7

Aumento na circulação de ambulantes

-48
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Tabela 9. Impactos Ambientais Positivos identificados na fase de Operação do empreendimento.

Valor da
Descrição do Impacto

relevância
(calculada)

Geração de emprego e renda

108

Dinamização das atividades econômica com ênfase no turismo

108

Aumento da arrecadação tributária

108

Incremento da atividade náutica

108

Melhoria da infraestrutura pública de lazer e revitalização com áreas

96

de lazer
Alteração da paisagem

96

Alteração no cotidiano da população

84

Valorização dos imóveis

42

De posse destas informações, foi realizada a descrição e classificação de cada um dos impactos potenciais.

Descrição dos Impactos Ambientais Positivos Identificados durante a fase de Planejamento do empreendimento
1 – Geração de emprego e renda
Devido à dinamização das atividades econômicas, na fase de planejamento, será necessária a contratação de uma equipe de profissionais capacitados em projetar o empreendimento de acordo com as diretrizes
urbanísticas e ambientais, e ainda de acordo com a vocação turística do local. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

98

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 09A5D

113

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

2 - Geração de conhecimento técnico e científico
O licenciamento ambiental do empreendimento exige estudos ambientais que, por sua vez, produzem conhecimento técnico e científico sobre suas áreas de influência. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo
os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Dinamização das atividades econômicas
Na fase de planejamento, a dinamização das atividades econômicas constituirá em impacto no que se refere à geração de emprego e renda e de conhecimento técnico/científico. Nessa fase do projeto, é necessária a
contratação de uma equipe multidisciplinar, responsável por planejar o empreendimento e verificar a sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é
apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

4 - Aumento da arrecadação tributária
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A necessidade de serviços especializados de engenharia, arquitetura, paisagismo e meio ambiente na fase de planejamento, além de gerar emprego e renda, reflete-se em fatores positivos do ponto de vista tributário, em
virtude do aumento de encargos sociais relacionados à oficialização dos serviços prestados. Além disso, as taxas de análise dos projetos e taxas relativas ao licenciamento ambiental contribuem para o aumento dessa
arrecadação. Esse impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

Descrição dos Impactos Ambientais Negativos Identificados durante a fase de Planejamento do empreendimento

1 – Geração de expectativas e incertezas na população local
Na fase de planejamento, a geração de expectativas na população local ocorre de modo sistemático a partir das primeiras ações de divulgação de um empreendimento do porte do Parque Beira Mar. A proximidade do
licenciamento ambiental e das obras tende a potencializar expectativas pré-existentes.
As incertezas ocorrem pela ansiedade e a tendência de multiplicação de informações equivocadas em períodos que antecedem a construção do empreendimento. Porém, esse problema se torna reversível à medida que as
informações são repassadas para a população em reuniões participativas e audiências públicas.
No geral, as expectativas ocasionadas por empreendimentos desta natureza são variadas, gerando impressões tanto positivas quanto negativas. As impressões positivas encontram-se associadas às oportunidades abertas
pelo empreendimento, principalmente às relacionadas à geração de empregos, aos possíveis negócios a serem realizados junto a empresas e prestadores de serviços locais e ao aumento da arrecadação tributária. As pessoas
favoráveis ao projeto esperam que esse cenário seja revertido em melhorias na qualidade de vida da população.
As expectativas positivas são, implícita ou explicitamente, abordadas em outros impactos discutidos neste levantamento e podem ser consolidadas por meio das linhas de inserção local do empreendimento.
As expectativas negativas demandam o estabelecimento de canais de comunicação que permitam diminuir percepções equivocadas. Elas estão relacionadas a transtornos individuais e coletivos. Estes decorrem das
preocupações com fatores como poluição, congestionamentos, prejuízos à fauna aquática e conflitos de uso e ocupação do solo.
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Considera-se este impacto como negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

Descrição dos Impactos Ambientais Positivos Identificados durante a fase de Implantação do empreendimento
1 – Geração de emprego e renda
Este impacto ocorrerá durante o período de implantação do empreendimento em decorrência da contratação de mão-de-obra diretamente vinculada ao projeto e devido ao aumento da demanda por produtos e serviços.
Serão gerados 315 empregos diretos e 945 indiretos nesta fase do projeto. Assim, a execução do projeto Parque Beira Mar pode ser considerada como um vetor de crescimento das oportunidades de trabalho em Florianópolis.
Associado à geração de empregos, virá um incremento da massa salarial que repercutirá em maior consumo de bens e serviços nas localidades impactadas, afetando positivamente o comércio e a arrecadação de tributos.
Avalia-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

2 – Consolidação da ocupação urbana
O empreendimento, pela forma planejada como foi proposto, pautado nas diretrizes do Plano Diretor do Distrito Sede do Município de Florianópolis (Lei Complementar n° 001/97 e Lei complementar n º 180/2005),
atende às expectativas quanto ao tipo de uso da área. Dessa forma, avalia-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor
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Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

2

Abrangência

Regional

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Dinamização das atividades econômicas
Na fase de instalação do Parque Beira Mar, a dinamização das atividades econômicas será um impacto de segunda ordem, decorrente do incremento populacional e da geração de emprego e renda por conta das obras.
A construção do empreendimento demandará uma quantidade significativa de mão-de-obra e materiais para a execução das obras civis. Para isto, deverão ser mobilizadas empresas habilitadas a desenvolver total ou
parcialmente diversas ações necessárias ao esforço construtivo a ser efetuado.
Na fase de implantação do empreendimento, serão gerados inúmeros empregos diretos. Por meio da qualificação a ser ofertada pelo investidor aos de moradores das comunidades vizinhas ao empreendimento, espera-se
que apenas 10% das vagas não serão preenchidas por moradores da região central de Florianópolis.
A renda das famílias será elevada com os salários previstos para os trabalhadores envolvidos com a construção do empreendimento. Esse aumento do padrão salarial tende a estimular consumo de bens e serviços,
dinamizando a economia local. Diante disso, avalia-se o impacto como positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

4 – Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados
Como ocorre usualmente em instalações portuárias e náuticas em geral, as estruturas físicas da Marina serão colonizadas gradualmente por invertebrados bentônicos, macroalgas, peixes e crustáceos, favorecendo o
desenvolvimento da fauna marinha típica de costões rochosos. Diante disso, considera-se tal impacto como positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2
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Critério

Enquadramento

Valor

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

5 – Aumento da arrecadação tributária
Com a implantação do empreendimento, tendo um custo estimado de R$ 60.000.000, o Município, o Estado e a União ampliarão a sua arrecadação de tributos.
O crescimento da arrecadação tributária vinculada ao empreendimento Parque Beira Mar está relacionado à maior circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação de
serviços (ISS) e demais impostos previstos na legislação brasileira.
A implantação do Parque Beira Mar também terá efeitos indiretos sobre a arrecadação tributária por meio do incremento do consumo pessoal decorrente da geração de empregos e renda.
Sendo assim, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como positivo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

Descrição dos Impactos Ambientais Negativos Identificados durante a fase de Implantação do empreendimento
1 – Pressão sobre a infraestrutura urbana
Na fase de implantação, o Parque Beira Mar implicará um aumento na pressão sobre a infraestrutura urbana de Florianópolis, principalmente nos sistemas viário, de abastecimento de água e de fornecimento de energia
elétrica.
Os impactos gerados pelo consumo de água e energia elétrica são fatores que podem ser minimizados por meio do uso racional desses recursos durante a obra, de forma consciente, evitando-se desperdícios.
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Em relação ao sistema viário, o empreendimento situa-se em uma das estruturas viárias mais importantes da região central de Florianópolis, a Avenida Beira Mar Norte. Essa avenida, uma via coletora de grande fluxo no
Município, terá seu trânsito impactado pelo tráfego de veículos pesados na fase de implantação do empreendimento, devido ao transporte de funcionários, material, maquinas e equipamentos. Considera-se ainda que haverá um
aumento no risco de acidentes de trânsito nas imediações do Parque Beira Mar durante a execução das obras civis.
A solução adotada que prevê a reutilização de material dragado o que praticamente elimina o transporte de volumes de solo durante as obras de terraplenagem e por não haver enrocamento também não há este tipo de
transporte uma vez que será mantido o formato de praia no local, dessa forma a consolidação do aterro hidráulico acontece com pouca interferência no transito.
Este impacto é considerado, portanto, negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Media

3

Probabilidade

Alta

3

2 – Alteração da paisagem
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo na Avenida Beira Mar. O local onde atualmente há calçadão, pista de caminhada, bicicleta, academia ao ar
livre, bar/lanchonete, Estação Elevatório Esgoto e molhe dará lugar a um parque público, áreas e verdade e uma marina de elevado padrão construtivo (Figura 52). A beira mar norte é sinônima de energias boas e atividade
física, assim será mantida a ciclovia e passeio atuais, com modificações que permitam a colocação da Marina. Serão disponibilizados bancos em pontos que permitam a melhor contemplação da área e relaxamento. Será mantida
a academia ao ar livre e colocados mirantes para que o público admire a paisagem. Além disso ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço provido de palco, espaço multiuso, enfermaria,
banheiros, café praia/aluguel de equipamentos, 4 parques infantis, 3 academias, praça de alimentação, 2 quadras de vôlei, quadra de futevôlei, área de pergolados, área para 2 feiras, anfiteatro, 2 quiosques, pista de skate, área de
recreação, 3 restaurantes, banca de revistas, café, sorveteria, floricultura, telhado verde, estacionamento, 3 bicicletários, aluguel de bicicletas e área administrativa (Figura 53 e Figura 54).

104

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 09A5D

119

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 51. Paisagem atual.

Figura 52. Layout do projeto do Parque Beira Mar.
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Na fase de execução dos 133.800 m³ de aterro, as obras civis atuarão diretamente sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo. O terreno receberá obras de
urbanização e de infraestrutura para a instalação do Parque Beira Mar.
As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do empreendimento impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores do Bairro Agronômica e dos usuários da Avenida Beira Mar Norte.

Figura 53. Detalhe da área a ser aterrada e os atrativos.

Este impacto de alteração de paisagem durante a execução é considerado negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Modificação de habitats terrestres e marinhos
A redução da cobertura vegetal causada principalmente pela modificação da forma de uso do solo normalmente é o principal aspecto ambiental responsável pelo impacto de redução de habitats terrestres. Porém, a perda
da função ecológica da Beira Mar já foi ocasionada pela degradação pretérita e pode ser constatada pela dominância de espécies exóticas na flora do local. Portanto, considera-se a perda de habitat terrestre um impacto
inexpressivo para este empreendimento.
A presença de aves, não será afetada, pois algumas estruturas deverão ser mantidas (Figura 55). De forma, aliado ao plantio de espécies arbóreas, vão manter estas espécies de aves no local, possibilitando inclusive a
atividade de birdwatching (observação de aves) no local.
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Figura 54. Indivíduo registrado na área.

As modificações de habitats marinhos estão associadas basicamente à construção do aterro e dragagem previsto para o Parque Beira Mar. Serão dragados 167.700 m³, sendo que o aterro será formado por 130.800 m³ de
aterro hidráulico com utilização de métodos de formas têxteis para execução de dique de contenção do aterro, conforme descrito no anexo. Outros 3.000m³ de aterro serão de empréstimo de corte e entulho de obra que permitem
reaproveitamento, oriundos do próprio local, sem necessidade de transporte, devido aos reajustes de cotas de níveis para finalização do arquitetônico. O restante do bota fora será utilizado na construção de atenuador submerso
com 20.000m³ e 16.900m³ de areia poderão ser usados a critério dos órgãos ambientais como engrossamento da faixa de areia ao lado da obra que vem sofrendo erosão ou bota-fora pelo pequeno volume.
Na Baía Norte, a execução do aterro ocasionará o soterramento da fauna bentônica de substratos consolidados e inconsolidados existente na área diretamente afetada pela obra, devido à baixa ou nenhuma mobilidade
desses invertebrados marinhos que, desse modo, serão suprimidos. No entanto, a presença de novos substratos duros como os pontões da marina, representará a criação de habitas atrativos para organismos bentônicos,
favorecendo o desenvolvimento de espécies típicas de costões rochosos.
O Diagnóstico Ambiental não indicou a presença de espécies raras ou ameaçadas de extinção na macrofauna bentônica na AID. A macrofauna dessa região é bastante diversa e abundante, com predominância das
espécies não-nativas do complexo-polydorídeo, Monocorophium acherusicum e Streblospio sp. Essa condição deve-se às mudanças na paisagem urbana decorrentes dos aterros e fixação das margens em diferentes locais da
Baía Norte.
Mesmo ocorrendo aterro para a construção do Parque Beira Mar os organismos poderão usar as áreas laterais que tem características iguais a que será aterrada. Ressalta-se que a Baía Norte possui área de 250 km² e cerca
de 6.000m, sendo que o volume de aterro será de 133.800 m³ e a extensão de 850m em área já de aterro consolidado.
Assim sendo, considera-se tal impacto como negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2
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Critério

Enquadramento

Valor

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

4 – Geração de resíduos sólidos e da construção civil
Na fase de execução está associado à operação do canteiro de obras e áreas de apoio, abrangendo as etapas de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque Beira Mar. Ocorrerá como impacto direto sobre o
componente ambiental solos.
Estima-se a geração de 165m² de demolição de contra piso de concreto; 3000m² de demolição da pavimentação da ciclovia, 4.250 m de retirada de meio fio; 5.600 m² proveniente da demolição do pavimento da pista de
caminhada, totalizando um volume de 2.000 m3 de entulho a serem reaproveitados como parte do aterro. Além disso será removido 6.500 m² de cobertura vegetal e 175 m² proveniente da retirada de decks.
A Resolução CONAMA nº. 307/2002, complementada pela Resolução CONAMA n. 448/2012, estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, considerando que a
disposição deste tipo de resíduos em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental e que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos das atividades de
construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.
Esta resolução estabelece também que os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão ser elaborados e implementados pelos geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos, com o objetivo de evitar que os mesmos sejam carreados através do escoamento superficial e atinjam os cursos d’água, as nascentes, o lençol
freático, e até o mar, degradando estes ambientes.
No caso dos resíduos perigosos, a construtora deverá providenciar a coleta, armazenamento e disposição final dos mesmos em estrito atendimento à legislação pertinente e normas técnicas vigentes. Da mesma forma, no
caso dos resíduos não perigosos e não inertes também deverão ser providenciados a coleta, armazenamento e disposição final adequados dos mesmos, em atendimento à legislação e normas vigentes. Vale destacar neste caso
específico que os resíduos da construção civil não poderão ser encaminhados para aterros sanitários convencionais e nem poderão ser enterrados, devendo-se privilegiar a reciclagem e reutilização dos mesmos, como é o caso
deste projeto.
Considerando-se a execução da Marina para evitar a poluição da água, o gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser promovido ao longo de todo período de implantação do empreendimento. Palestras de educação
ambiental e comunicação social, apresentando medidas preventivas e de proteção ao meio ambiente também deverão ser ministradas aos trabalhadores locais.
Tendo em vista o acima exposto, entende-se que tal impacto é negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

5 – Alteração no cotidiano da população
Na fase de contratação da mão-de-obra, a presença de maior número de pessoas no local do projeto resultará em alterações no cotidiano da população, especialmente moradores, comerciante e usuários da Av. Beira Mar
Norte e Agronômica, além da comunidade de pescadores artesanais.
Durante a execução das obras as interferências no cotidiano se manifestarão de formas diferenciadas. Ocorrerá intensificação do tráfego de veículos pesados e máquinas, aumentando os níveis de ruídos e a possibilidade
de acidentes. Além disso, tal impacto será causado pelo aumento da demanda sobre o setor de serviços diversos, além da intensificação do uso de equipamentos públicos e da presença de trabalhadores da construção civil do
parque.
Haverá, ainda, a interferência do acesso dos caminhões ao canteiro de obras, podendo causar conflito com os usuários do “calçadão” da Avenida Beira Mar Norte, os quais a utilizam para a prática de esportes. A
instalação do empreendimento, por conta do maior fluxo de veículos que devem acessar o local da obra, obrigará os usuários dispenderem maior atenção durante seu percurso pela Av. Beira Mar Norte.
Com relação aos pescadores, a alteração do seu cotidiano refere-se a movimentação de máquinas e equipamentos pesados, apesar de os pescadores na maioria estarem localizados na Ponta do Coral.
Enfim, as interferências no cotidiano representam transtornos provocados pelo empreendimento às comunidades, que por si só podem ser considerados impactantes, em diversos níveis, e que poderão originar ou não
situações de conflitos de convivência.
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Figura 55. Pescador tarrafeando na área a ser aterrada pelo empreendimento.

Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Média

2

6 – Alteração da qualidade das águas superficiais
Na fase de implantação do empreendimento, este impacto, atuante sobre o componente Recursos Hídricos, pode causado por problemas no gerenciamento de resíduos sólidos e/ou no tratamento de efluentes líquidos no
canteiro de obras, bem como pela execução de terraplenagem e do aterro para viabilização do Parque Beira Mar.
O processo de execução do aterro poderá ocasionar aumentos pontuais na concentração de sólidos em suspensão nas imediações do parque, seja pelo de rompimento acidental das estruturas de contenção ou por
transporte de material pelas águas da Baía Norte ou de chuvas incidentes sobre o terreno. Porém para a execução deste aterro, serão utilizadas medidas técnicas para evitar processos erosivos no aterro.
Cabe destacar que as águas da Baía Norte já têm concentrações relativamente elevadas de sólidos em suspensão, devido à ressuspensão constante dos sedimentos do fundo por ondas e correntes (Erro! Fonte de
referência não encontrada.57Erro! Fonte de referência não encontrada.). Esse fenômeno oceanográfico ocorre intensamente na maior parte da Baía em função de seu fundo predominantemente lamoso e das profundidades
5 m. Assim, o transporte incidental de sedimentos do aterro hidráulico para as águas da Baía pode ser considerado um impacto de média magnitude. Destaca-se ainda que o material do aterro é o material retirado na dragagem,
desta forma não há acréscimo de material ou incremento de outros tipos ou porcentagens de concentrações diferentes das já existentes, ou seja, um incidente se assemelharia muito em tipo ao processo natural de ressuspensão.

Figura 56. Fotografia panorâmica da Baía Norte, destacando a presença de plumas de sedimentos finos em suspensão geradas por causas naturais (ondas e correntes).
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Os canteiros de obra e áreas de apoio produzem efluentes químicos e biológicos oriundos do funcionamento do próprio canteiro, escritórios, refeitórios entre outros, além dos resíduos de lavagem e abastecimento de
máquinas e veículos da obra.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

7 – Supressão de vegetação
Este impacto ocorrerá na fase de implantação do empreendimento, associado à limpeza das áreas para instalação de estruturas de apoio e realização das obras, afetando diretamente o componente ambiental cobertura
vegetal.
Na área de influência direta, a vegetação existente possui fortes características de antropização, por estar inserida em um contexto de área urbanizada e ter sido inserida sobre um elemento artificial, o aterro da Baía Norte
(Figura 58). Assim, os elementos da flora possuem funções ornamentais e paisagísticas, além de estabilização do solo, sendo composta por espécies arbóreas nativas, como Syagrus romanzoffiana (jerivá), Schinus
terebinthifolius (aroeira), e exóticas, como Terminalia catappa (amendoeira), Dypsis lutescens (areca). Sub-arbustivas também ocorrem, como Dalbergia ecastaphyllum (marmeleiro-da-praia) e Hibiscus tiliaceus (hibisco-dapraia), além das gramíneas que cobrem todo o solo, em meio aos equipamentos e estruturas instaladas na beira mar.
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Figura 57. Vegetação antropizada existente na área de influência direta, com função paisagística.

Haverá a supressão de 6.500 m² de cobertura vegetal. Considerando que a vegetação desta área está antropizada por atividades pretéritas, acarretando na perda da função ecológica destes pequenos fragmentos, a perda de
habitat torna-se inexpressiva como impacto.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

8 – Alteração da circulação hídrica
O empreendimento prevê um aterro a ser ocupado pelas estruturas do parque, incluindo estacionamento, restaurante, banheiros públicos, área verde, passeio, quadra de praia, polivalente, grama, rinque de patinação/skate,
área piquenique, ciclovia, prolongamento da faixa marginal, espaço para cachorros, bancos, arte urbana, parque infantil, paraciclos, academia, área de convívio/lazer, espaço para eventos. Esse aterro será hidráulico, utilizando o
material dragado utilizando técnicas modernas de forma têxtil tubular. O volume total previsto é de 133.800 m³.
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Figura 58. Vista da área a ser aterrada em destaque amarelo.
\

Contudo se prevê pouca alteração no padrão de circulação hidrodinâmica, visto que não haverá execução de enrocamento. A área aterrada é na realidade um engordamento da faixa de areia existente em torno 45m em
direção ao mar e fica localizada de forma linear entre as duas pontas (da praça do sesquicentenário e da praça de Portugal), desta forma através de modelamento numéricos é possível observar que o sentido das correntes e as
velocidades não sofrem impacto considerável.
O atenuador submerso usado para o bota-fora fica esta rente ao fundo do mar e não bloqueia o fluxo da agua, pois o mesmo é de dimensões pequenas e permite que agua passa em todos os sentidos, pelas laterais e por
cima, com menos de 10% de restrição, causando um aceleramento local apenas no região e logo ao lado retorna o fluxo normal. No local é instalada uma malha que evita a erosão.
Para os trapiches de atracação na marina, serão utilizados atenuadores flutuantes que permitem a passagem das correntes, pois os flutuadores ficam apenas na superfície. Percebe-se também no projeto que os atenuadores
serão uma “ilha boiando” forma de ferradura, desta forma a circulação superficial se dá por todo o seu entorno e a circulação profunda não é afetada. Esses flutuadores são estruturas não fixas, considerado ainda o uso de ecoestacas tubulares que podem ser retiradas ou o uso de poitas não fixas, percebe-se que toda a estrutura aquática pode ser retirada eliminando seus efeitos.
Portanto, considerando-se reversível e de magnitude irrelevante.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2
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Critério

Enquadramento

Valor

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Alta

3

9 – Impermeabilização do solo
A construção de pavimentos e edificações no local ocasionará o aumento da superfície impermeável, com efeitos indiretos nas vazões de escoamento superficial das águas pluviais. As formas de ocorrência deste impacto
na fase de execução das obras civis são consideradas diretas sobre o componente Solos.
As obras viárias externas também contribuirão para o aumento da superfície impermeável. De qualquer modo, esse impacto negativo ganhará proporções gradativamente, porém será de baixa magnitude e restrito à área
do Parque Beira Mar.
Este impacto, portanto, caracteriza-se como impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Alta

3

10 – Alteração da qualidade do ar
Este impacto ocorrerá na fase de execução das obras civis do Parque Beira Mar como impacto direto sobre o componente Qualidade do Ar, associado principalmente ao transporte de material de aterro proveniente de
jazidas externas nas vias de acesso local e às atividades de movimentação de terra e limpeza do terreno, além de ressuspensão de solo em decorrência da movimentação de máquinas e veículos utilizados nas obras civis.
A geração de material particulado (poeiras) é um impacto frequentemente associado às obras civis, que geralmente envolvem grande movimentação de terra e de máquinas e veículos pesados nas etapas de limpeza do
terreno e terraplanagem. No caso em questão, essa movimentação está associada principalmente à etapa de execução do aterro e ao transporte de material para as obras, especialmente o material de empréstimo. Na fase de
construção do aterro, existe, portanto, a possibilidade de caminhões e máquinas provocarem um aumento de material em suspensão na área de descarga e nas vias acesso ao empreendimento, prejudicando a qualidade do ar nas
imediações da área.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
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Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

11 – Deslocamento da fauna
Este impacto poderá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento, sobretudo em decorrência das atividades de limpeza do terreno e supressão de vegetação. Nesse momento, espera-se que ocorra dispersão
por parte da fauna local devido à redução de habitats, bem como, devido à produção de ruídos gerados na movimentação de maquinário pesado.
Os levantamentos de fauna terrestre executados não indicaram a presença de espécies que dependam exclusivamente da área para reprodução, moradia ou fonte de alimento. Assim, a relevância ambiental do
deslocamento da fauna durante as obras é pequena.
O fim do processo de deslocamento temporário da fauna deve culminar com a conclusão da fase de implantação. Desse modo, é importante que seja monitorada a recolonização a área do empreendimento por espécies
animais atraídas pela nova vegetação do local e pelas estruturas da Marina, que, provavelmente, servirão ao pouso de aves marinhas.
Assim sendo, considera-se tal impacto como negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

12 – Risco de acidentes
Os acessos utilizados nas atividades de implantação do empreendimento serão, principalmente, as vias existentes. O acesso principal será pela BR-101, para o acesso à Florianópolis, em seguida pela BR-282 (Via
Expressa) e pela Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Av. Beira Mar Norte), local do empreendimento. O tráfego de veículos pesados estará associado principalmente ao transporte de trabalhadores da construção civil,
equipamentos e materiais para o canteiro de obras. Não haverá transporte de material de empréstimo para o aterro uma vez que o aterro será hidráulico com uso de formas têxteis tubulares e proteção de talude com material
têxtil.
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São esperadas alterações no nível de serviço das vias de acesso ao Parque Beira Mar, especialmente a Av. Beira Mar Norte.
Estudos especializados demonstram que reflexos do aumento do nível de atividade econômica sobre o tráfego estão associados a uma maior acidentalidade (FRAIMAN e ROSSAL, 2007). Tal fato é recorrente e perdura
enquanto não é revertido o impacto do fluxo de veículos. Assim, mesmo restrita a um trecho rodoviário, a circulação de cargas, veículos e pessoas demandadas pela instalação do empreendimento tende a produzir um aumento
no número de acidentes nas vias afetadas.
Deste modo, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como negativo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Baixa

1

13 – Risco de interferência no patrimônio histórico, artístico e cultural
Este impacto poderá ocorrer durante o período de obras diretamente associado às intervenções físicas na área. No momento em que se realiza a limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo, necessárias à
instalação do empreendimento e suas áreas de apoio, poderão ser danificados vestígios arqueológicos não identificados nas fases preliminares de estudos.
Nas fases de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental Patrimônio artístico, histórico e cultural,
associado às atividades de limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo.
Porém devido ao histórico de aterros, acabou por criar uma área artificial considerável sem valor arqueológico.

Intervenções físicas no parque Beira Mar.
No momento da limpeza do terreno e da remoção das camadas superiores do solo, necessárias à instalação do empreendimento e de suas áreas de apoio, poderão ser danificados vestígios arqueológicos não identificados
durante a fase de licenciamento ambiental.
Este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

14 – Risco de perda da atividade pesqueira
Este impacto tem potencial de ocorrência na fase de implantação, a partir da montagem do aterro, execução das obras civis do Parque Beira Mar e execução da Marina, como impacto direto sobre os pescadores,
decorrente do possível diminuição da qualidade das águas por conta das obras e devido às obras do aterro e decorrentes da alteração no fluxo e na rota de embarcações para a Baía Norte.
O risco de perda de atividade produtiva em ambas as etapas descritas acima, tem relação com a possibilidade de diminuição ou, até mesmo, extinção da atividade pesqueira na região. Vale registrar, todavia, que essa
região não é muito utilizada para a pesca visto que há a Ponta do Coral próximo a área em estudo que conta com comunidade de pesca artesanal. Na fase de construção do empreendimento, este risco relaciona-se à possível
alteração da qualidade da água na fase de obras por conta da ressuspensão de material de aterro decorrente da ineficiência das estruturas de contenção do aterro. Esta situação tende a afugentar o pescado e, ainda, considerando
que a área destinada à construção do aterro se constitui em uma porção do espaço marítimo utilizada pelos pescadores e que será suprimida pela inserção do aterro, poder-se-ia considerar este impacto de moderada magnitude.
Todavia, há que se considerar que a reprodução social da atividade de pesca artesanal encontra-se cada vez mais ameaçada, tanto por fatores relacionados à desestruturação da cadeia produtiva, quanto pela degradação
ambiental decorrente da acumulação de diferentes agressões cometidas ao meio ambiente. Soma-se a isto a insatisfação dos pescadores em relação a outros empreendimentos semelhantes e, sobretudo, pela demora com que são
executadas as compensações ambientais.
As obras de implantação do Parque Beira Mar, assim como o aumento no número de embarcações no local, decorrente da implantação deste, podem trazer prejuízos à atividade da pesca desenvolvida no local. Contudo
os pescadores foram unânimes em definir como áreas prioritárias para o exercício de sua atividade, toda a Baía Norte e citaram os seguintes pontos de referência para a sua pesca: As Ilhas do Ratones Grande e Pequeno, a sede
do Corpo de Bombeiro, a Ponta do Recife, a Ponta de Sambaqui, a Ponta de Cacupé, a ilha do Guará e a Pedra do Parú”.
Sendo assim, com base nos critérios propostos, este impacto classifica-se como negativo e conforme apresenta a tabela abaixo:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Indireta

1

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Baixa

1

15 – Aumento dos níveis de ruído
No caso do empreendimento Parque Beira Mar, a forma de ocorrência deste impacto na fase de execução das obras civis é considerada direta, atuante sobre o componente ruídos. As principais fontes de ruído serão
equipamentos e máquinas como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores e caminhões.
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Em relação à geração de ruídos na fase de obras, é importante estabelecer os níveis máximos aceitáveis, a fim de possibilitar a realização do monitoramento futuro e permitir os ajustes nos horários de operação, de modo
a minimizar os efeitos negativos e inconvenientes gerados.
Destaca-se que o empreendimento é separado de imóveis residenciais pela Avenida Beira Mar Norte, uma via por onde transitam diariamente milhares de veículos, que são os principais causadores da poluição sonora
ocorrente.
Durante a fase de implantação, a geração de ruídos resulta da realização dos serviços de terraplanagem, construção do canteiro de obras e edificações, montagem e instalação de equipamentos e pela construção de
infraestruturas e sistemas de utilidades (rede de drenagem, rede de esgoto e ETE, abastecimento de água e energia, etc.).
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

16 – Processos erosivos
Este impacto poderá ocorrer principalmente durante as atividades relacionadas à execução das obras, de forma direta sobre o componente ambiental solo, decorrente de todas as atividades de apoio às obras, quais sejam a
instalação do canteiro de obras, limpeza de áreas e abertura de acesso; durante a execução das obras do Parque Beira Mar.
A fase de implantação do empreendimento demandará uma série de atividades que modificarão as condições geomorfológicas atuais do terreno. Essas atividades são necessárias para a elevação do grade e referem-se a
limpeza da área com retirada da cobertura vegetal, obras de terraplanagem, abertura da via de acesso, instalação do canteiro de obras, etc.
As atividades de movimentações de terra são o principal agente causador de instabilidade e erosão em obras de engenharia. Tais impactos levam a perda de solo, alteração da vegetação, o carreamento de sedimentos e
consequente assoreamento de corpos hídricos.
Nestas intervenções o solo inicialmente é submetido à desagregação mecânica nas áreas fornecedoras de materiais, devidamente licenciadas, e posteriormente a uma compactação devida ao lançamento na área a ser
aterrada.
Neste contexto e com base nos critérios propostos este impacto é negativo e segue a classificação abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

17 – Geração de efluentes
Na fase de execução está associado à operação do canteiro de obras e áreas de apoio, abrangendo as etapas de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque Beira Mar. Ocorrerá como impacto direto sobre o
componente ambiental solos, podendo causar alteração na qualidade da água.
Durante a fase de obras existe um conjunto de atividades capazes de produzir efluentes que poderão contaminar o solo e afetar o corpo d’água do entorno. Nos canteiros de obras os efluentes produzidos são originados do
funcionamento das estruturas administrativas, banheiros, área de eventos, bares, lanchonetes, restaurantes e posto de combustível. Os efluentes domésticos e sanitários devem ser coletados e tratados antes de sua destinação
final. Os resíduos de óleos e graxas tem grande poder contaminantes e devem ser separados, acondicionados e destinados a locais adequados.
Tendo em vista os possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

18 – Contaminação do solo
Na fase de instalação do empreendimento, as máquinas e os equipamentos empregados nas atividades de movimentação de terras, implantação de estradas e construção de edificações representam fontes potenciais de
contaminação do solo. Os incidentes normalmente são pontuais e decorrentes de derramamentos de combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos. A manutenção mecânica e a limpeza das máquinas e equipamentos também
podem gerar efluentes líquidos contaminados com óleos e graxas. Outra fonte potencial de contaminação do solo diz respeito à produção e estocagem inadequada dos resíduos sólidos.
Na fase de execução das obras civis do Parque Beira Mar, assim como na fase de execução da marina, este impacto é considerado indireto, atuante sobre o componente Solos.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1
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Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

Descrição dos Impactos Ambientais Positivos Identificados durante a fase de Operação do empreendimento
1 – Geração de emprego e renda
Este impacto ocorrerá durante o período operação do empreendimento em decorrência da contratação de mão-de-obra diretamente vinculada a ele e devido ao aumento da demanda nos estabelecimentos comerciais em de
serviço em nível local.
Ocorrerá na fase operação do empreendimento, como impacto direto sobre o componente ambiental Atividades Econômicas, em virtude da oferta de postos de trabalho no parque e marina.
Associado a este aumento do nível de emprego local, virá um incremento da massa salarial que repercutirá em maior consumo de bens e serviços nas localidades impactadas, afetando positivamente o comércio e a
arrecadação de tributos.
O empreendimento tem como ponto positivo a geração de 1800 empregos diretos e 4410 indiretos, na fase de operação.
O segmento náutico é fonte de desenvolvimento econômico e social, expande o turismo e traz melhoria na qualidade de vida. Dados da ACOBAR (2005) informam que para cada barco produzido são gerados 7 postos de
trabalho ao longo da cadeia náutica, desde o projeto da embarcação, passando por sua construção, utilização e manutenção. Brasil (2010) diz que na área de serviços/marinas, a náutica gera em torno de 3 postos de trabalho por
barco acima de 25 pés. Além desta ainda há a reação em cadeia gerada pelas atividades do parque como restaurantes, estruturas de lazer e turismos, jardinagem, estacionamento etc.
Desta forma, avalia-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

2 – Dinamização das atividades econômicas
Na fase de operação do Parque Beira Mar, a dinamização das atividades econômicas será um impacto indireto sobre o componente ambiental Atividades Econômicas. Porém, é decorrente do incremento de população,
geração de emprego e renda, aumento da arrecadação tributária e alteração do setor turístico.

121

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C27AE

136

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Com a operação do empreendimento, surgirão postos de trabalho na marina e no parque. Com a qualificação a ser oferecida pelo investidor às comunidades circunvizinhas ao projeto, espera-se que apenas 10% das vagas
não serão preenchidas por moradores da região central de Florianópolis. Nesse sentido, a renda das famílias será elevada com salário previsto para os trabalhadores do complexo.
O crescimento do padrão salarial das famílias tende a estimular o consumo de bens e serviços, dinamizando da economia de Florianópolis e produzindo efeito multiplicador sobre as despesas iniciais de visitantes.
Diante disto, avalia-se o impacto como positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos é:
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

3 – Aumento da arrecadação tributária
Com a implantação e a operação do Parque Beira Mar, o poder público irá ter alta arrecadação tributária. O potencial desse impacto concentra-se na fase de operação, como impacto direto sobre o componente ambiental
Atividades Econômicas, decorrente da utilização de mercadorias e prestação de serviços vinculadas ao empreendimento.
O aumento da arrecadação tributária está relacionado à maior circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação de serviços (ISS) e demais impostos previstos na legislação
brasileira.
Além desta arrecadação mais mensurável, outros efeitos da arrecadação também ocorrerão em função do empreendimento, tanto de forma direta, por conta da distribuição de tributos estaduais (ICMS), como de forma
indireta, por meio do aumento do consumo pessoal estimulado pela geração de empregos e renda. Adicionem-se os reflexos migratórios da contratação de mão-de-obra sobre o mercado imobiliário da Região Metropolitana de
Florianópolis, gerando mais atividades de construção civil.
Sendo assim, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como positivo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3
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4 – Incremento da atividade náutica
Apesar da vocação marítima brasileira, a maior concentração de marinas, garagens náuticas, iates clubes e similares concentra-se no estado do Rio de Janeiro (Paraty, Angra dos Reis, Rio e Búzios), representando 70%
(no caso as marinas) de todo o país. Santa Catarina possui apenas 15% deste total e dados levantados no estudo complementar para implantação do plano de ordenamento náutico de Florianópolis, realizado por MAZZER
(2011), do total de 312 estruturas, no máximo dez podem ser consideradas marinas. A maioria das marinas não é capaz de receber embarcações de lazer de grande porte e não dispõe de padrão de qualidade em suas estruturas e
serviços prestados.
Devido ao padrão de qualidade internacional proporcionado pelo espaço náutico do Parque Beira Mar, turistas de todo o país e estrangeiros tendem a frequentar o complexo, fortalecendo Santa Catarina na rota do
turismo náutico.
Este impacto ocorrerá somente quando da operação da marina do Parque Beira Mar e, levando-se em conta os critérios propostos para a avaliação dos impactos, considera-se impacto positivo, conforme as classificações
apresentadas na tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

5 – Melhoria na infraestrutura pública de lazer
O impacto de melhoria na infraestrutura pública de lazer na região central do município de Florianópolis se dará em consequência da execução de aterro em área adjacente ao imóvel e implantação do parque. A
implantação desta infraestrutura terá um excelente retorno para sociedade florianopolitana, dando, da mesma forma, continuidade à revitalização que o Poder Público Municipal realizou na Avenida Beira Mar Norte no ano de
2010.
O Projeto possui um estacionamento subterrâneo com as medidas 360m por 42,5m, dimensionado para 606 vagas, sendo 30 para idosos e 7 para cadeirantes, além disso são 84 vagas de moto e 95 bicicletas. A entrada no
estacionamento é feita por meio de uma rampa, por onde também será a saída de veículos. O acesso à marina será feito por meio escadas e rampas localizadas em pontos estratégicos e uma saídas que dará acesso ao deck. Por
toda a extensão do estacionamento terá 184 boxes/guarda-volumes e dará o acesso à sede administrativa marina que é provida de uma recepção, copa, sala de marinheiro, banheiros, vestiário, salas de reunião, de rádio, de
ensino, da administração e um acesso aos trapiches.
Acima do estacionamento haverá diversas estruturas, como: apoios para slackline, floricultura, restaurantes de diferentes tipos de pratos e diferenciação de preços (todos com vista para o mar), lojas de conveniência, café,
banca de jornal, bicicletários, um binóculo ou mirante, academia ao ar livre, parque infantil e um espaço de recreação onde podem acontecer diversas oficinas de atividades ligadas ao mar.
O número médio de passageiros nos transatlânticos é de 2.000 passageiros, por isso o projeto conta com 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus e 03 vagas de estacionamento de ônibus turísticos; estimando
1.000 passageiros (20x50). Além de previsão de 12 vagas de taxi.
A instalação de toda esta infraestrutura de lazer trará revitalização da área, e atenderá ao anseio da população florianopolitana pela disponibilização de áreas de lazer naquela localidade.
Desta forma, considera-se o mesmo impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
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Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

6 – Alteração na paisagem
Durante a fase de operação, a alteração na paisagem será desencadeada pela implantação de estruturas físicas e se dará de forma irreversível e permanente.
As alterações na paisagem provocadas pelo empreendimento causarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. A implantação provocará interferências visuais
que modificarão a configuração cênica da paisagem local definitivamente, constituindo um ambiente inovador que se transformará em um atrativo para visitação pública, quando concluído.
Destaca-se que, após adaptação da população local à concepção arquitetônica, o empreendimento se converterá em um novo ícone de identidade visual do município de Florianópolis, com potencial de transformar-se em
atrativo turístico.
Como forma de valorizar a nova paisagem, haverá arborização mais intensa junto à Avenida Beira Mar Norte com espécimes de Mata Atlântica, a fim de ambientar a área do parque. Nas áreas intermediárias, a
arborização varia de acordo com atividade prevista em cada local e com a configuração espacial de cada ambiente. Destaca-se também a área da estufa botânica.
Para as áreas ajardinadas, foram selecionadas espécies herbáceas nativas ou adaptadas às áreas junto ao mar. Busca-se criar ambientes que reforcem as características das paisagens da Ilha de Santa Catarina e minimizar a
manutenção do parque. Haverá áreas com gramado para atividades livres e contemplativas.
A implantação de projetos paisagísticos associados aos elementos viários apresenta-se como fator positivo no contexto paisagístico. Portanto, a qualidade arquitetônica do empreendimento, aliada ao seu tratamento
paisagístico, são fatores positivos à paisagem atual, que sofrerá importante alteração natural e arquitetônica.
Este impacto é positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3
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7 – Alteração no cotidiano da população
Este impacto ocorrerá também na fase de operação do empreendimento, quando as alterações no cotidiano se darão por intermédio da nova vivência do lugar pelas pessoas da cidade. A transformação de parte da Beira
Mar em um parque e marina, trará nova dinamização para a área e opção de lazer e práticas de atividades esportivas.
Este é um impacto positivo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Temporária

1

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Alta

4

Probabilidade

Alta

3

8 – Valorização dos imóveis
A transformação do uso residencial para o uso comercial da região central de Florianópolis, especialmente no entorno da Avenida Beira Mar Norte, tem gerado uma valorização imobiliária muito grande nessa localidade.
A localização privilegiada e o crescimento natural da cidade trouxeram para essa região dois shoppings centers (Shoppings Beira Mar e Iguatemi), um grande supermercado (Angeloni), o Centro Integrado de Cultura (CIC),
diversas de casas comerciais e escritórios de serviços e, agora, a implantação de um grande Parque com marina.
A implantação do empreendimento significará a oferta de serviço especializado e de qualidade, o qual atenderá a demanda cada vez maior que a atividade de turismo vem gerando em Florianópolis. Cabe destacar,
também, que a Av. Beira Mar Norte é considerada, atualmente, um centro de irradiação da movimentação rodoviária para onde convergem os deslocamentos das partes mais importantes dos segmentos urbanos de do Município.
Este impacto está diretamente relacionado à tendência de crescimento na região e à especulação imobiliária, o que poderá ser incrementado pela implantação do empreendimento. A especulação imobiliária na fase de
operação poderá ocorrer como impacto direto afetando as comunidades da AID, podendo estar relacionada à valorização real dos imóveis em decorrência do empreendimento.
No presente caso, alguns dos fatores expressivos na especulação imobiliária são:


a introdução de áreas de lazer que estimula o interesse da comunidade em residir no entorno;



a implantação da Marina, considerando o déficit de vagas náuticas na região.

Diante disto, considera-se como impacto positivo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Indireta

1

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

Descrição dos Impactos Ambientais Negativos Identificados durante a fase de Operação do empreendimento
1 – Geração de resíduos sólidos
Este impacto ocorrerá ao longo da vida útil do empreendimento, isto é, na fase de execução e operação do empreendimento. Na fase de operação, poderá ocorrer como impacto direto sobre os componentes solos, em
decorrência da operação do Parque Beira Mar.
A produção de resíduos é um potencial impacto inerente ao empreendimento. Os resíduos deverão ser controlados e encaminhados para reciclagem, sendo que o armazenamento e a destinação final destes deverão ser
feitas de forma a evitar que resíduos sejam dispostos de maneira incorreta, podendo vir a poluir e contaminar cursos d’água e o solo, além de impactar a paisagem.
Tendo em vista o acima exposto, entende-se que tal impacto é negativo, sendo que sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

2 – Pressão sobre a infraestrutura urbana
O impacto sobre a infraestrutura urbana ocorre na fase de operação, quando se prevê um aumento na demanda dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, além do possível aumento do fluxo de veículos no
sistema viário.
Assim como na fase de implantação, o consumo de água e energia elétrica merece destaque pela disponibilidade destes recursos de maneira global e em especial no Estado de Santa Catarina. Mesmo com a garantia de
abastecimento a ser obtida nas concessionárias de abastecimento, o empreendimento deverá prever ações de uso sustentável desses recursos para a sua operação. Destaca-se o uso da energia solar que garantira ao parque e
marina o uso autônomo durante o dia, inclusive com a possibilidade de envio de excedente para a concessionaria publica de energia. Durante o período noturno haveria a compensação, utilizando a rede pública. Destaca-se ainda
que haverá coleta de agua da chuva em cisternas, que serão utilizadas em lavação, vasos sanitários e irrigação. Buscando assim a auto sustentabilidade do uso das aguas e energias.
O Parque Beira Mar se caracteriza como um polo gerador de tráfego. O entorno da área do terreno em estudo apresenta condicionantes ao deslocamento local, principalmente relacionadas ao fluxo elevado de veículos,
aumentando também a insegurança dos que por ali transitam.
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Com o incremento de veículos, a mobilidade e a segurança nas vias existentes serão afetadas. Observa-se uma carência de áreas próprias de estacionamento no entorno do empreendimento, porém o projeto prevê 606
vagas de estacionamento. Deste total serão destinadas 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84 vagas para motos.
A instalação da Marina melhorará a mobilidade do público possibilitando tanto deslocamentos rotineiros vindos das praias de Florianópolis e região, que possuem pontos de atracação, como também deslocamentos
eventuais recreativos e de turismo, do tipo “Scuna”.
O incremento de pessoas proporciona, ainda, alterações nos padrões de mobilidade urbana, aumentando a circulação de pedestres nas vias, elevando o risco de acidentes e atropelamentos.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Regional

2

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Média

2

3 – Geração de efluentes
Este impacto ocorrerá ao longo da vida útil do empreendimento, isto é, de forma direta sobre o componente solo na fase de execução e operação do empreendimento.
A geração de efluentes é um dos aspectos de maior importância durante a fase de operação de um empreendimento. Um sistema de tratamento de esgoto doméstico eficiente deve promover a disposição das águas
residuárias de forma segura, não comprometendo o solo, os corpos d’água do entorno e a paisagem. Está previsto duas ETE que atenderão toda a demanda do parque, marina e captação das aguas negras/servidas das
embarcações.
Tendo em vista os possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana, este é um impacto negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Alta

3

4 – Alteração da qualidade das águas superficiais
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Este impacto poderá ocorrer ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde a fase de obras até a operação. Na fase de operação do parque é considerado direto, atuante sobre o componente recursos hídricos,
decorrente da geração de efluentes e lançamento dos efluentes.
Na fase de operação da Marina, é considerado impacto indireto, decorrente da possível contaminação da Baía Norte por óleo em virtude derramamento de combustível pela utilização de embarcações com problemas
mecânicos e em função de acidentes entre embarcações ou até pelas 7 bombas de combustível em pier a 300m da costa, armazenando em tanques bipartidos para melhor segurança e qualidade dos combustíveis, sendo 40.000 L
de diesel e 20.000 L de gasolina. Os tanques aéreos devem estar aterrados e com área de contenção equivalente ao volume, obedecendo as normas de segurança do corpo de bombeiros e Agencia Nacional de Petroleo.
Com o objetivo de avaliar os impactos gerados por um vazamento de óleo hipotético ocorrido na marina do parque (2.200 litros de combustível, correspondendo à totalidade de armazenamento das maiores embarcações
da marina, com 60 pés), foram efetuadas modelagens numéricas de circulação hidrodinâmica e dispersão de óleo diesel e gasolina na Baía Norte da Ilha de Santa Catarina, em dois pontos. Esse estudo foi realizado para o projeto
Ponta do Coral. Os resultados demonstraram que a área de alcance e dispersão da gasolina é menor que a de óleo diesel, devido às características de solubilidade e volatilidade dos produtos. Nestes termos, o óleo diesel foi
considerado como fator determinante para as análises de pior cenário, efetuadas nesta avaliação de impactos.
Para as simulações probabilísticas de derrame dentro da marina, foi observado que não ocorre toque de óleo diesel na costa, tanto para as simulações de inverno quanto para as de verão. No entanto, quando considerado o
vazamento na região externa de abastecimento, existe de 20% a 30% de probabilidade de o óleo diesel atingir a margem do aterro do empreendimento e probabilidade inferior a 5% de ser transportado em direção à região
costeira do Bairro João Paulo.
Na simulação determinística do pior caso de verão (sem considerar qualquer sistema de controle ou ação de resposta aos vazamentos nas simulações, tais como uso de barreiras de contenção, skimmers e dispersantes),
observa-se que o primeiro toque de óleo diesel na costa se dá em aproximadamente 30 min após o vazamento, na área do aterro, sendo que o volume total, ao final de 60 min, é de 1800 litros (81,81% do total de óleo diesel
derramado).
Os resultados da simulação determinística do pior caso de inverno (sem considerar qualquer sistema de controle ou ação de resposta aos vazamentos nas simulações, tais como uso de barreiras de contenção, skimmers e
dispersantes) mostraram que o óleo diesel dirige-se para leste, atingindo a costa após 60 min de simulação, sendo que, após 120 min, o volume acumulado na costa é de cerca de 830 litros (37,72% do total de óleo diesel
derramado).
Ressalta-se que a possibilidade de alteração da qualidade de água devido a um derrame acidental de óleo e derivados é um risco inerente a qualquer empreendimento náutico. Muitas atividades podem acarretar em
derrames potenciais, como acidentes de embarcações com as estruturas da Marina e, ainda, acidentes operacionais no posto de abastecimento de combustíveis. A marina incentivará o uso de motores 4 tempos que são mesmo
poluentes.
A drenagem do estacionamento será encaminhada por dutos para uma caixa separadora de agua e óleo afim de evitar a contaminação com óleo dos veículos e líquidos oriundos dos escapamentos.
Este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Média

3

Probabilidade

Baixa

1
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5 – Contaminação do solo
Na fase de operação do empreendimento, este impacto é considerado indireto, atuante sobre o componente Solos. Decorre da geração de efluentes e resíduos sólidos, bem como do manuseio de produtos perigosos.
Na fase de operação do empreendimento, os efluentes tratados tem o potencial de contaminar o solo, no caso de lançamento através de sumidouros ou valas de infiltração. Além disso, o armazenamento de combustíveis
para utilização em geradores e outros equipamentos durante a operação do parque são passíveis de acarretar em acidentes ou mesmo manuseio dos produtos de forma inadequada.
Outra fonte potencial de contaminação do solo diz respeito à produção e estocagem inadequada dos resíduos sólidos. Esse impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Irreversível

2

Abrangência

Local

1

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Baixa

1

6 – Aumento dos níveis de ruídos
Na fase de operação do Parque Beira Mar, é considerado impacto direto, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública.
O ruído gerado pela operação do empreendimento pode causar incômodos na população localizada no seu entorno, especialmente aos moradores da Agronômica e aos usuários da Avenida Beira Mar Norte.
Os ruídos serão provenientes do funcionamento dos equipamentos da Marina e do Parque. Há que se considerar, ainda, inconvenientes quanto ao nível de pressão sonora proporcionados por eventuais festas nas
embarcações da Marina e na área destinada a eventos. A localidade onde está pretende-se instalar o Parque e Marina Beira mar não possui um zoneamento específico, porém está próximo a Área Mista Central (AMC-12.5),
Área Mista Central (AMC-16,5) e Áreas Verdes de Lazer (AVL).
As circunvizinhanças do Parque Beira Mar já convivem com níveis de pressão sonora elevados, advindos do trânsito na Avenida Beira Mar Norte. Portanto, estão naturalmente sujeitas à níveis superiores ao padrão
estabelecido para áreas mista com vocação recreacional (65 dB diurno e 55 dB noturno) previsto na legislação (Plano Diretor do Distrito Sede do Município de Florianópolis, Lei Complementar n° 001/97).
Portanto, as condições de conforto acústico no passeio público da via (entorno do empreendimento) já estão em desacordo com os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA Nº001/90 e na NBR 10151:2000 e,
dificilmente, serão ultrapassados por conta da operação do empreendimento.
Assim sendo, este impacto é negativo e sua classificação, segundo os critérios propostos, é apresentada a seguir.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1
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Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Média

2

7 – Risco de acidentes
Os acessos utilizados nas atividades de operação do Parque Beira Mar serão principalmente as vias já existentes. O acesso principal será pela BR-101, para o acesso à Florianópolis, em seguida pela BR-282 (Via
Expressa) e pela Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Avenida Beira Mar Norte), local do empreendimento.
Na fase de operação, o tráfego será decorrente do funcionamento das estruturas do empreendimento. O aumento no risco de acidentes pode ser ocasionado pela necessidade de funcionários e usuário e da não-utilização
das faixas de segurança para travessia da via principal (Avenida Beira Mar Norte) e ainda pelo tráfego de lanchas e barcos que se deslocam na marina.
Deste modo, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como negativo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Longo Prazo

1

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

Magnitude

Irrelevante

1

Probabilidade

Baixa

1

8 – Aumento na circulação de ambulantes
Este impacto é restrito da fase de operação do empreendimento, decorrente do aumento no fluxo de turistas.
A expansão da economia informal característica de países de terceiro mundo, é mais bem representada por camelôs e ambulantes neste setor. Os ambulantes, no entanto, apresentam mercadorias com qualidade inferior,
não pagam impostos e não possuem local fixo para a sua comercialização. Assim como nas praias e no centro do município, a atuação dos comerciantes deste patamar no entorno do empreendimento, após sua conclusão, será
mais evidenciada, tendo em vista a maior circulação de pessoas utilitários do parque, bem como usuários da marina; podendo gerar competitividade com os comerciantes em situação regular.
Deste modo, como base nos critérios propostos este impacto é classificado como negativo e conforme descrição da tabela abaixo.
Critério

Enquadramento

Valor

Forma

Direta

2

Duração

Permanente

2

Temporalidade

Curto Prazo

2

Reversibilidade

Reversível

1

Abrangência

Local

1

130

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C27AE

145

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Critério

Enquadramento

Valor

Magnitude

Baixa

2

Probabilidade

Média

2

Propriedades cumulativas e/ou sinergéticas dos Impactos Ambientais
A avaliação dos efeitos cumulativos e/ou sinergéticos é complexa e passa pela definição da área de avaliação (local ou regional), definição das variáveis a serem mensuradas e da relação entre essas variáveis (World
Bank). Pela complexidade da análise, Tommasi (1994) considera que exista mais conhecimento sobre as mudanças cumulativas físico-químicas (em que se tem mais consenso sobre quais parâmetros monitorar) do que nas
mudanças cumulativas biológicas-ecológicas.
Segundo o Glossário de Proteção Ambiental e Democracia (http://www.1hope.org/glossary.htm#S) impactos sinergéticos são quando duas ações juntas causam mais impactos do que essas mesmas ações separadamente.
Em muitos casos duas ações que ocorrem ao mesmo tempo podem causar um terceiro (ou quarto) impacto ambiental.
Esse mesmo glossário define impacto cumulativo como sendo aquele oriundo do mesmo impacto que ocorre diversas vezes. Ainda pode-se ter o impacto cumulativo sinergético, quando dois impactos diferentes ocorrem
de maneira repetitiva.
Em documento publicado pelo World Bank sobre impactos de rodovias (http://www.worldbank.org/html/fpd/transport/publicat/reh/chap_6. pdf), coloca-se que impacto cumulativo pode derivar de diferentes eventos
como: um grande projeto, muitos projetos inter-relacionados e eventos naturais catastróficos. Esses eventos poderiam gerar efeitos chamados de aditivos, multiplicadores ou ainda sinergéticos.
Tomassi (1994) considera efeitos cumulativos aqueles impactos que ocorrem tão frequentemente no tempo, ou tão densamente no espaço que não podem ser assimilados pelo ambiente. Uma vez que esses efeitos
combinam com impactos oriundos de outras atividades, tem-se o efeito sinergético (TOMASSI, 1994).
Sonntag et al. (1987) apud Tomassi (1994) definem quatro tipos de efeitos cumulativos, sendo eles:


Efeitos aditivos lineares: quando cada impacto tem o mesmo efeito dos demais (ex. poluentes em um lago);



Efeitos amplificados ou exponenciais: quando cada impacto a mais tem um efeito maior do que o impacto anterior (ex. eventos que levam ao efeito estufa);



Efeitos descontínuos: quando os impactos necessitam extrapolar a capacidade de suporte para serem evidentes (ex. eutrofização seguida de episódios anaeróbicos, após acumulo de fosfato em corpos de água);



Efeitos estruturais inesperados: quando impactos múltiplos afetam um grande número de ecossistemas ou condição atmosférica, ou, quando levam a ocorrência de efeitos locais e abruptos seguidos de propagação

para outras áreas modificando a estrutura de ecossistemas.
Após análise dos impactos ambientais, negativos e positivos, do empreendimento em questão, chegou-se à conclusão que este poderá gerar impactos de caráter cumulativo sinergético. Aplicando-se a tipologia proposta
por Sonntag et al. (1987) apud Tomassi (1994), considera-se que o empreendimento poderá causar impacto cumulativo do Tipo 2 – efeitos amplificados ou exponenciais, se levado em consideração a tendência de ocupação da
área por empreendimentos similares.
Portanto, a implantação de um (01) empreendimento do tipo parque/marina na Avenida Beira Mar Norte possui certos impactos mensuráveis através da avaliação de impactos por matriz, mas podem ocorrer outros não
identificáveis por essa metodologia.
Nestes termos, aplicou-se a metodologia de discussão com todos os profissionais envolvidos no diagnóstico e avaliação de impactos (método AD HOC) a fim de avaliar os impactos cumulativos sinergéticos que o
empreendimento poderá vir a acarretar.
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O método AD HOC consiste em reuniões de técnicos e cientistas de especialidades escolhidas de acordo com as características e a localização do projeto a ser analisado. Estas reuniões são organizadas com a finalidade
de se obter, em um tempo reduzido, respostas integradas sobre os possíveis impactos derivados do projeto, baseadas no conhecimento técnico de cada participante. Através dessa discussão também foi possível definir a
distribuição de bônus e benefícios sociais do empreendimento em pauta.

Impactos cumulativos sinergéticos negativos
a)

Impactos na infraestrutura municipal

A infraestrutura local pode sofrer impactos negativos pelo aumento das atividades ligadas ao setor turístico como: o crescimento da frota de veículos circulando pelas vias de tráfego, aumento no lançamento de efluentes
no sistema de coleta e tratamento de efluentes, maior demanda de serviços como coleta de resíduos sólidos, abastecimento de água, energia elétrica, saúde e segurança pública.
b)

Impactos na qualidade ambiental

As zonas costeiras são uma das áreas de maior adensamento populacional no Brasil e do mundo. A pressão exercida pelo rápido processo de urbanização no litoral brasileiro e, em especial, no litoral de Santa Catarina,
vem causando perda dos habitats costeiros e de sua biodiversidade.

Ademais, os impactos negativos derivados do crescimento da infraestrutura turística sobre o sistema de saneamento básico são reconhecidos.

Cumulativamente, este fato pode trazer consequências prejudiciais tanto para a população local quanto para os turistas, assim como para a qualidade dos recursos hídricos.
Deve se levar em conta, porém, que a área de implantação do empreendimento apresenta-se degradada, a qualidade da água possui condições impróprias se relacionadas a balneabilidade, predominando cobertura vegetal
com espécies exóticas e ruderais, obras de terraplanagem e edificações não condizentes com os pressupostos ambientais e urbanísticos de uso do solo, entre outros problemas.

Impactos cumulativos sinergéticos positivos
a)

Impactos na economia do município

Os impactos sinergéticos e cumulativos que acontecerão na economia do município de Florianópolis em virtude da instalação do empreendimento são relacionados ao aumento da arrecadação de impostos e taxas, além
do aquecimento do comércio local e oferta de lazer a população que a operação do empreendimento irá proporcionar.
b)

Impactos na geração de emprego e renda

O setor de emprego e renda também será beneficiado pela instalação de empreendimentos desse tipo, que poderão acarretar impactos positivos no âmbito trabalhista, com a criação de cargos temporários e permanentes.
A renda de alguns indivíduos também pode perceber melhoras pela execução de tarefas autônomas, que introduzam renda extra no salário mensal de alguns moradores.
c)

Impactos no planejamento urbano municipal

O empreendimento, pela forma planejada como foi proposto, pautado nas diretrizes do Plano Diretor do Distrito Sede, atende às expectativas quanto ao tipo de uso e ocupação da área.
O empreendimento ocasionará, ainda, impactos positivos aos espaços sociais, pois exige do Poder Público a manutenção e a necessidade de implantação de novas infraestruturas e melhorias naquelas já existentes.
A transformação da área, a partir de seu status atual para um grande parque, trará mais segurança ao local, na medida em que implicará no aumento do policiamento e vigilância no lugar. Nestes termos, observa-se a
possibilidade de ampliação da segurança aos transeuntes, devido à diminuição de locais isolados onde a possibilidade de delitos pode ser maior.
d)

Impactos sobre a paisagem e ambiente urbano

Ocorrerão impactos positivos associados às medidas de recuperação ambiental e às melhorias no ambiente urbano. O plantio de espécies arbóreas e arbustivas nativas, associadas a um projeto paisagístico, proporcionará
contribuição para a manutenção do microclima local e resultará em um vetor de recuperação e manutenção da legibilidade paisagística da área.
e)

Impactos sobre a valorização imobiliária
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De modo geral, pode-se considerar positiva para a sociedade a implantação do empreendimento proposto, que deverá gerar maior atratividade e valorização imobiliária, em função da recuperação da paisagem e de
interferir na maior segurança ao local.
Os imóveis pertencentes à população local, localizados no entorno ou até um pouco mais distantes, deverão sofrer as influências positivas do empreendimento, representadas pelo crescimento nos valores de venda, fator
que pode ser entendido como aumento da riqueza da população local.

Relativo ao Meio Biótico

Há impactos potenciais associados ao projeto oriundos das fases de implantação e operação do empreendimento.
Com relação à flora, os impactos negativos durante a fase de implantação são de baixa magnitude e relevância, uma vez que a área a ser empreendida (AID) possui poucos espécimes, e ainda com fins ornamentais e
paisagísticos, inseridos em uma área urbanizada, não havendo função ambiental relevante para a fauna e flora. Já na fase de operação, os impactos sobre a flora poderão ser positivos, no caso de ser implantado um projeto
paisagístico que contemple espécies nativas. Deve-se dar atenção à existência de manguezais e ecossistemas associados mais preservados na AII, onde há potencial de ocorrência de impactos negativos (risco) se não observada a
implantação de medidas de controle durante a fase de implantação da obra, escolha de local apropriado para dragagens e bota-fora e, durante a fase de operação, controle junto às embarcações.
Com relação à fauna, alguns impactos como afugentamento da fauna aquática e terrestre poderão ser observados principalmente na fase de implantação do empreendimento, assim como modificação dos habitats. A biota
aquática será pouco afetada pois não há construção de enrocamento. O maior efeito sobre a biota aquática será o aterro hidráulico executado com material proveniente do proprio local, o aspecto final será de praia da mesma
forma do existente atual porem avançado em direção ao mar. O fundeio será com poitas que são reversíveis. O eco-estaqueamento da fundação do pequeno deck de acesso ao flutuante e o estaqueamento sugerido para a linha
externa de atenuadores, se executado será com eco-esatcas tubulares ocas, que conformam o solo em seu interior e são permitem a retirada, sem alteração do meio. Durante a fase de operação, alguns fatores impactantes, como
aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, poderão também modificar o habitat e afugentar a fauna.

Modificação de habitats marinhos e afugentamento da fauna

Estes potenciais impactos têm como agentes indutores a construção aterro hidráulico, eco-estaqueamento da fundação de eventual píer e aumento do tráfego de embarcações. Não haverá execução de aterro mecânico com
empréstimo de materiais de outra região apenas obras de nivelamento e ajuste de cotas. Também não haverá execução de enrocamento. Os enroncamentos e os aterros mecianocos seriam o pior caso para modificações, porem
este projeto não adota essa técnicas e busca utilizar modelos de interferência mais leves ou reversíveis, quando muito a reconstrução da forma natural em novo posicionamento.
As emissões sonoras provocadas pelas atividades rotineiras de implantação do empreendimento poderão ser uma fonte de estresse para a fauna aquática. As atividades de estaqueamento para construção da estrutura do
píer, acarretarão em vibrações subaquáticas, que podem afugentar as espécies com maior mobilidade. As eco-estacas se utilizadas podem ser retiradas após o uso e por serem ocas não alteram a formatação ou composição
original do solo.
O desprendimento de tintas anti-incrustantes no meio aquático acarreta na possibilidade de contaminação da biota aquática pelo efeito residual das tintas anti-incrustantes. A tinta anti-incrustante é colocada nos cascos
das embarcações evitando o ataque de organismos incrustantes como cracas, mexilhões e algas. Após um período de tempo, a tinta se desgasta devido ao contato com a água do mar resultando em novas incrustações e na
diminuição significativa da eficiência operacional com consequente aumento nos custos, devido, principalmente, ao aumento no consumo de combustível. Assim, uma forma de reduzir esse impacto é não envolver a operação da
marina com atividades de pintura com tintas anti-incrustantes para manutenção dos cascos das embarcações.
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Outra medida a ser estuda são as novas formas de evitar incrustações por aparelhos eletrônicos instalados dentro dos barcos ou nas áreas das marinas que evitam o crescimento de cracas em uma are limitada sem o uso de
produtos que alteram o meio. Esse tipo de equipamento eletrônico já está sendo usado em marinas na França.
Apresenta-se a seguir algumas considerações acerca da incidência indireta de potenciais impactos sobre a ictiofauna, carcinofauna, mamíferos marinhos, organismos bentônicos, organismos planctônicos e quelônios. O
impacto sobre a fauna terrestre é extremamente baixo, ou até inexistente, pelo fato de a AID no meio terrestre encontrar-se completamente antropizada.

Ictiofauna
A ictiofauna na área de influência é caracterizada pela presença predominante das corvinas, carapebas e dos bagres. Poderá ser observado um afastamento dos peixes no período de obras, ou então com migrações diárias
para locais mais calmos nas proximidades, retornando assim que atividades no meio aquático acabem.
Para o Epinephelus itajara (mero) o ambiente estuarino apresenta uma fonte rica alimentícia em sua dieta, são predadores situados em níveis superiores da cadeia trófica, alimentam-se principalmente de crustáceos,
lagostas e caranguejos inseridos nos mangues dentro de estuários (PROJETO MEROS DO BRASIL – http://www.merosdobrasil.org). Um impacto de incidência indireta provocado pelo empreendimento para esta espécie pode
ser citado também como o afugentamento das espécies que estão listadas em sua dieta alimentícia da região. A vegetação de manguezal na interface com a água do estuário e vegetação de Mata Atlântica (floresta ombrófila) é
um ambiente propício à espécie. Raízes dos manguezais são adequadas para os jovens Meros e outros peixes e crustáceos se protegerem nas fases iniciais da vida (PROJETO MEROS DO BRASIL –
http://www.merosdobrasil.org). Uma remota poluição por meio de vazamento de óleo, pode vir a influenciar na cadeia trófica do Mero, assim como prejudicar os indivíduos jovens que tem como seu ambiente de crescimento os
manguezais. Apesar disso, destaca-se que a principal ameaça ao mero é a caça predatória.

Carcinofauna
Algumas espécies desse grupo faunístico tendem a se aproximar da costa quando juvenis e ao crescerem se deslocam para áreas mais profundas. Portanto os agentes impactantes supracitados acarretam em potencial
perda de habitat para espécies da carcinofauna.

Mamíferos marinhos
Os mamíferos marinhos são muito sensíveis aos ruídos. Assim como para a ictiofauna, o maior impacto será no momento do estaqueamento, devido ao elevado nível de ruído na água. Estes ruídos podem desorientar o
sistema de navegação dos odontocetos (VALE & MELO, 2006).
Além da fase de construção, os cetáceos também poderão ser afetados pela operação da marina, no tráfego de embarcações, fato igualmente verificado por VALE & MELO, (2006).
Os barcos possuem características físicas e mecânicas distintas que podem ser percebidas por cetáceos, como, por exemplo, ruídos subaquáticos do funcionamento dos motores, cavitação, aceleração súbita e partida de
motores, além de ruídos aéreos provocados pelos aparelhos sonoros a bordo das embarcações, e até mesmo, o tamanho das embarcações (SANTOS et al., 2006).
O boto cinza apresenta uma população residente na Baía Norte e os ruídos gerados durante a fase de construção do empreendimento podem afugentar os espécimes que ocasionalmente estiverem pelos arredores dessa
área de influência para outros locais da Baía Norte. Esse impacto é momentâneo, encerrando-se no final da fase de implantação.
O projeto prevê aproximadamente 500 garagens náuticas, o que incentivará e aumentará a navegação pela baía. Este aumento do tráfego de embarcações na área de ocorrência dos botos-cinzas também pode influenciar o
seu ambiente natural. Junior (2003) relata que, possivelmente, o tráfego intenso de barcos nas áreas de uso dos animais pode alterar o padrão comportamental e afastamento dos animais das fontes de ruído. Estes impactos
podem ser validados para os quelônios ocorrentes também na Baía, que percebem ruídos devido a uma combinação dos ossos cranianos e da propagação sonora na água (KETTEN & BARTOL, 2006).

134

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C27AE

149

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Organismos bentônicos
Os macroinvertebrados bentônicos compreendem um grupo de organismos com tamanho a partir de 0,5 mm, que apresentam uma relação direta com o fundo, o que resulta em certa uniformidade nos modos de vida,
apesar das suas distintas origens filogenéticas (DAY et al., 1989).
Durante as obras de implantação da marina, operações tais como o estaqueamento tendem a ocasionar impactos diretos e indiretos sobre este grupo de animais, uma vez que podem provocar o revolvimento dos
sedimentos de fundo, soterrando a macrofauna bentônica.
O soterramento de macrofauna bentônica é um impacto naturalmente mitigável, uma vez que a dinâmica local contribui para a dispersão de possíveis plumas de sedimento geradas pelas atividades de estaqueamento das
estruturas de fixação do píer.
Os impactos para a biota referidos anteriormente tendem a ser mínimos ou moderados, pois a área a ser afetada pelas ações é pequena em relação à quantidade de substrato disponível, da capacidade de recuperação e reocupação demonstrada por organismos colonizadores destes ambientes, o que deve propiciar uma rápida reversão dos impactos.
No momento da realização da ação impactante poderá haver a exclusão temporária de exemplares das espécies locais, devido à remoção dos substratos superficiais (soterramento das espécies). Em um segundo momento,
encerradas as atividades de reconfiguração do leito e colocação das estruturas fixas, novos locais tornam-se superfícies atrativas para a colonização de animais incrustantes como ostras e mexilhões.

Organismos planctônicos
A ressuspensão de sedimentos durante a fase de implantação, ocasionada pela execução do aterro hidráulico e eco-estaqueamento as estruturas fixas da marina e pelo tráfego das embarcações, na fase de operação poderá
causar um aumento relativo da turbidez na água. Os sedimentos em suspensão, quando em alta concentração, podem persistir por um longo período na coluna d’água, alterando a zona eufótica. Este processo tende a afetar
diretamente a produtividade primária, pois gera condições desfavoráveis ao crescimento de organismos fotossintetizantes. Por serem a base da cadeia trófica, a diminuição da produtividade fitoplanctônica pode alterar a
disponibilidade de alimento e consequentemente alterações na cadeia trófica subsequente (principalmente zooplânctons, macrofauna bentônica e ictiofauna). Isto, porém, apenas em situações extremas, em locais de baixa
circulação. Cabe ressaltar que o aumento da turbidez local, tanto na baía como nas áreas de manguezais situados na área insular da baía norte, principalmente nos manguezais do Itacorubi, João Paulo e Saco Grande não será
relevante para o plâncton, devido as atuais condições naturais de turbidez. Porém, somente o monitoramento poderá indicar alterações temporárias nestes organismos.

Quelônios
Apesar das tartarugas não possuírem órgão auditivos externos, estas percebem ruídos devido a uma combinação dos ossos cranianos e da propagação sonora na água e são capazes de estabelecerem respostas ao mesmo
(KETTEN & BARTOL, 2006). Segundo Hudson et al. (2005), os quelônios tendem a evitar locais com elevado nível de ruído como obras de estaqueamento.
Destaca-se que a principal ameaçada para viabilidade dos quelônios marinhos é a pesca acidental por meio de redes de arraste utilizadas pelos barcos pesqueiros.

f) Identificação dos passivos ambientais existentes

Não foram identificados passivos ambientais existentes e originados na área objeto do empreendimento.
O que se observa na Baía Norte, e de forma mais concentrada na beira mar norte, são diversas drenagens da região central da cidade e que possuem seu destino final no mar. Em princípio, o efluente que por ali escoa
deveria ser de origem pluvial e fluvial. No entanto, devido a fatores de falta de planejamento urbano e fiscalização, podem ocorrer residências/comércio que ligam clandestinamente o sistema de efluentes domésticos na rede
pluvial/fluvial, acarretando em contaminação dos elementos hídricos.
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De qualquer forma, mesmo que isso seja um passivo na beira mar norte, sua origem não provém da área objeto do empreendimento ou de alguma atividade pretérita ali instalada.

g) Indicação da adequação dos estudos preliminares de arquitetura e engenharia no que tange as normas, legislação e melhores práticas aplicadas ao meio ambiente

Para avaliar a adequação dos estudos citados às melhores práticas, foram analisadas as legislações pertinentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, principalmente no que tange as restrições ambientais de uso da
terra.
Não existem APP’s na área de estudo proposta, bem como restrição de uso oriunda do Plano Diretor Municipal.
Uma vez que a atividade prevista depende de dragagem e aterros, é importante respeitar as normas que regem estas atividades, também no que diz respeito às áreas de empréstimo e despejo.
Um bom projeto deve seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura, indo além do que está previsto nas normas. Porem por condições mínimas todas as normas devem ser atendidas e para tanto torna-se
necessário um apanhando geral das mesmas indicando nesta fase os recursos que devem ser atendidos na fase de projeto executivo para garantir que as normas legais sejam obedecidas de garantindo a salvaguarda do meio
ambiente e melhores condições de convivência humana, visando a sustentabilidade paras as gerações futuras.
Neste interim diversas situações devem ser analisadas, em destacam-se as normas técnicas e legislações pertinentes nos quesitos ambientais e humanas, uma vez que nesta mesma redação, mais adiante (precisamente no
capitulo 4) são realizadas as análises em separado dos quesitos patrimoniais e aquaviárias respectivamente na Superintendência do Patrimônio da União e Capitania dos Portos.
No sentido da humanização do projeto deve-se na fase de projeto executivo, fase seguinte a esta apresentação, estudar todos os acesso e questões ergonômicas e de conforto na área da marina e parque urbano, de forma a
garantir o acesso universal a todas as áreas, bem como o conforto dos usuários.
Os equipamentos são proporcionados de forma a respeitar os quesitos de ergonomia, através de adequações técnicas que consiste em dotar as edificações e demais equipamentos com condições de acessibilidade com
autonomia e segurança. Desta forma observa-se a necessidade de atenção as normas de acessibilidade da NBR 9050:2015 e indo além, fazendo uso das boas técnicas para melhor definição dos aspectos de luminosidade, ruído,
espaço, mobiliário e etc.
Destaca-se ainda a NBR 15450:2006 que trata das recomendações sobre acessibilidade passageiros no sistema de transporte aquaviário no Brasil. Sendo então a norma técnica reguladora a ser seguida, para garantir o
bom funcionamento dos acessos as embarcações e píeres, seja no ponto de apoio a transporte bem como nos demais acessos.
Destaca-se ainda a série de normas e legislações de nível federal, estadual e municipal, especialmente aqueles estabelecidas a partir da SMDU, que devem ser atendidas durante as fases de projeto executivo e analisadas
durante o processo de obtenção de alvará para construção.
Em relação a certificação ambiental, deve-se proceder as fases de licenciamento, notadamente: Licença Ambiental de Operação, Licença Ambiental de Instalação e Licença Ambiental Previa. O tramite deve ser
executado conforme o tamanho e potencial poluidor do empreendimento, conforme as categorias da resolução do conama/consema. Destaca-se ainda a necessidade de executar o Cadastro Técnico Ambiental.
O processo de licenciamento sofreu recente alteração, pois o mesmo era analisado através da FATMA (órgão estadual) e agora passa a ser executado pela FLORAM (órgão municipal). Porem os quesitos e estudos devem
ser os mesmos anteriormente exigidos, conforme a legislação existente.
O processo de licenciamento fica definido através da resolução CONSEMA 13/2012, que especificas as atividades em função do tamanho e potencial degradação, através da Instrução Normativa 33 para atividades
náuticas e correlatas, por ser com mais de 150vags de embarcações tem a seguinte forma:

33.13.18 Estruturas de apoio Náutico IV
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Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: M Solo: M Geral: M
NVB >= 150: grande (EIA)
NVB = número de vagas para barcos

Ressalta-se neste processo de licenciamento alguns itens que devem ser analisados e definidos:

Estudos de Viabilidade Ambiental (EVA)
Relatórios Ambientais Preliminares (RAP)
Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
Estudos de Conformidade Ambiental (ECA)
Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV)
Planos de Gestão Ambiental (PGA)
Sistema de Gestão Ambiental de obras
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Inventário de Emissões de GEE e Programas de Sustentabilidade.
Plano de Controle Ambiental (PCA)
Programa de Controle e Monitoramento de Efluentes Sanitários
Programa de Controle e Monitoramento do SSAO
Programa de Gerenciamento de Resíduos Oleosos
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais
Programa de Manutenção e Monitoramento dos equipamentos destinados ao armazenamento e distribuição de combustíveis
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Plano de Ação Emergencial
Programa de Emergência Individual
Programa de Educação Ambiental

Todos estes itens devem ser atendidos de forma satisfatória para adequação dos projetos e planos as normas técnicas pertinentes. O projeto ainda deve ir além e buscar a obtenção de selos de eficiência internacional como
Bandeira Azul, e a certificação IMCI, detalhados no memorial, melhorando o desempenho, reduzindo os impactos, buscando aumentar a ciclo de vida útil, bem como garantir as populações futuras as eficiência energética e
sustentabilidade dos recursos naturais.
CONAMA 954/2012
Estabelece as diretrizes para dragagem em águas sob jurisdição nacional, tanto doces, salobras ou salinas que não sejam para fins de mineração.
Para a regularização das intervenções e processos de dragagem, deverá ser apresentado ao órgão licenciador um projeto conceitual que deve conter as seguintes informações:
- Um levantamento batimétrico da área que será dragada
- Apresentação das cotas do projeto atual e também de um projeto anterior, casso esse exista.
- Delimitação da área onde ocorrerá a dragagem e das áres de disposição propostas com coordenadas georeferenciadas.
- Volume que será dragado.
- Cronograma de execução
- Caracteristicas dos equipamentos que serão utilizados na dragagem.
Quando a dragagem ocorrer em áreas salinas e salobras também pode ser pedido o levantamento batimétrico das áreas de disposição propostas e a descrição do sistema de rastreamentos dos equipamentos que serão utilizados na
dragagem, a não ser que a dragagem ocorra por conta de emergência ou de situação de calamidade pública.
O material resultante da dragagem deve ser caracterizado por meio de amostras que devem ser retiradas de diferentes partes da área a ser dragada, para melhor representatividade. O material não precisa ser caracterizado em
quando a dragagem ocorre em situações de emergência ou calamidade pública ou quando o material for proveniente de áreas com monitoramento regular dos sedimentos, quando o material for proveniente de áreas sem histórico
de contaminação, quando o sedimento for originário de “terras caídas” ou de dragagem de manutenção.
Caso necessário, o órgão licenciador também poderá pedir a caracterização química e ecotoxicológica do material de maneira a evitar possíveis contaminações de poluentes. Caso as analises ecotoxicólogicas apresentarem
níveis altos nas análises de substancias poluentes será necessária a apresentação de um estudo de viabilidade técnica e locacional, também para evitar uma possível contaminação na região onde o material proveniente da
dragagem será depositado.
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Poderão também ser pedidos estudos complementares que incluem avaliações de biocumulação, estudos de elutriação com sedimentos, planos específicos de gerenciamento da disposição do material proveniente da dragagem de
maneira a minimizar os impactos na área e estudos históricos de monitoramento da área onde o material será disposto. Os estudos complementares serão dispensados caso as caracterizações físicas, químicas e ecotoxicológicas
forem dispensadas, bem como se as análises químicas e ecotoxicológicas tiverem resultados baixos para níveis de contaminação de diversas substancias analisadas.

h) Indicação de medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias para a viabilização do projeto do ponto de vista ambiental, conforme levantamento dos impactos ambientais potenciais

As medidas mitigadoras, compensatórias e os programas ambientais recomendados constituem-se no principal instrumento indutor de ações proativas e reativas para a mitigação dos impactos. Cabe lembrar que, o artigo
1º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, disciplinadora dos Estudos de Impacto Ambiental, considera impacto ambiental: “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas, a biota,
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.”
A partir da identificação, descrição e avaliação dos impactos ambientais foram estudadas e propostas medidas que deverão ser implementadas durante todas as fases do empreendimento. Essas medidas propostas
possuem sinergia com os programas ambientais. Deste modo as medidas foram divididas em quatro grupos:
Medidas mitigadoras: conjunto de ações a serem executadas visando reduzir os impactos negativos do empreendimento
Medidas compensatórias: conjunto de ações a serem executadas aos impactos não mitigáveis e sem prevenção.
Medidas Potencializadoras: conjunto de ações de valorização dos impactos positivos.
Medidas de Controle: são os processos, operações e equipamentos utilizados no controle da poluição.
Com o objetivo de permitir uma visualização mais eficiente das inter-relações entre os impactos ambientais identificados, com as medidas e programas ambientais recomendados, elaborou-se o quadro a seguir. Cada
medida foi classificada de acordo com alguns atributos:
Natureza: mitigadora, potencializadora, compensatória ou controle ambiental.
Fase do empreendimento em que deverão ser executadas: planejamento, implantação e/ou operação.
Fator ambiental a que se destina: físico ou biótico.
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Tabela 10. Correlação entre os Impactos, Medidas e Programas Ambientais.

Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

 Físico

 Programa de

 Divulgação do material
desenvolvido para
possibilitar estudos
acadêmicos;
 Disponibilização dos estudos
Geração de

para os órgãos de

conhecimento

planejamento, ambientais e

técnico e científico

urbanísticos, para que

 Potencializadora

 Planejamento

 Biótico

Educação

 Socioeconômico

Ambiental.

possam aproveitar as
informações obtidas;
 Uso de técnicas modernas
ainda não executadas no
Brasil.
 Plano de

 Controle do teor de umidade
do solo nas áreas de serviço,

Supervisão

a partir de aspersões

Ambiental da

periódicas de água, abatendo

Construção;
 Programa de

a poeira na superfície;
Alteração da
qualidade do ar

 Planejamento das operações
de transporte de materiais e
equipamentos, evitando

 Mitigadoras
 Controle

Comunicação
 Implantação

 Físico

Social;
 Programa de

horários de maior

Controle e

movimentação de pedestre e

monitoramento

ciclistas na Avenida Beira

da Qualidade do

Mar Norte;

Ar;

 Transporte de materiais em

 Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

caminhões basculantes

Educação

devidamente cobertos por

Ambiental;

lonas;
 Instalação de um ponto de

 Programa de
Condições e

abastecimento de água na

Meio Ambiente

entrada do empreendimento

de Trabalho;

para que possa ser feita uma

 Programa de

lavação dos rodados dos

Prevenção de

caminhões, sempre que

Riscos

necessário, evitando o

Ambientais.

transporte de solo para áreas
externas ao canteiro de obras;
 Exigência no uso de
Equipamentos de Proteção
Individual (Norma
Regulamentadora Nº 06 do
Ministério do Trabalho e
Emprego) por parte dos
trabalhadores da obra, como
forma de mitigar os danos à
saúde humana;
 Divulgação permanente de
informações acerca do
cronograma de transporte e
de andamento das obras;
 Manutenção preventiva de
máquinas e equipamentos
para minimizar as emissões
poluentes atmosféricos, em
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

atendimento à Lei Federal n°
8.723/93, Resolução
CONAMA n° 256/99 e
CONAMA nº 315 de 29 de
outubro de 2002,

 Plano de

Implantação
 Adotar medidas de segurança

Supervisão

contra derramamentos de

Ambiental da

combustíveis, lubrificantes e

Construção ;
 Plano de gestão

outras substâncias nocivas ao
ambiente;

ambiental

Alteração na

 Avisar imediatamente os

qualidade das

órgãos competentes, em

 Mitigadoras

 Implantação

águas superficiais

casos de acidentes com

 Controle

 Operação

 Programa de

produtos que possam causar
danos ambientais;
 Efetuar o aterro durante o

 Físico

monitoramento
dos recursos
hídricos
 Programa de
Programa de

verão e em horários

Gerenciamento

pertinentes, onde o padrão de

de Resíduos

dispersão tende a ser

Sólidos e

minimizado devido à menor

Efluentes
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

energia hidrodinâmica da
Baía Norte;

Fator ambiental

Programas

Líquidos;
 Programa de

 Gestão dos resíduos;

Educação

 Controle e monitoramento da

Ambiental;

qualidade dos recursos

 Plano de Ação

hídricos ao longo da fase de

de Emergência

obras;

(PAE) ou Plano

 Instalar banheiros químicos
nas frentes de obra e áreas de
apoio durante a fase de

de Emergência
Individual (PEI).
 Plano de

implantação do

redução de

empreendimento.

valores para

 Os blocos flutuantes
atenuadores criam uma linha

motores 4
tempos.

de da dársena com águas
calmas e protegidas, com
poucas ondas. Em situação
de derramamento acidental
de óleo na área interna da
Marina a maior parte do
resíduo ficaria contida na
área interna limitada pelos
blocos. Apenas uma parte do
resíduo sairia da dársena,
pois entre blocos de 12m, os
vãos seriam máximos de 15
cm na parte superficial onde
se concentra o óleo.
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

Operação
 Implantação de instalações
hidráulico-sanitárias em
todas as edificações contendo
coleta, tratamento e
destinação final dos
efluentes;
 Dotar o sistema de drenagem
pluvial com caixas de
retenção de sedimentos e
caixas separadoras para óleos
e graxas;
 No estacionamento haverá
drenagem captando as águas
e resíduos, passando por
caixa separadora de água e
óleo antes da ligação com as
drenagens pluviais;
 Limpeza e manutenção
periódica das caixas
separadores e caixas de areia
com destinação correta dos
resíduos;
 Adotar medidas de segurança
contra vazamentos de
combustíveis, lubrificantes e
outras substâncias nocivas ao
ambiente, principalmente na
Marina. Sua área de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

abastecimento deve ser
dotada com estruturas de
contenção de óleo derramado
durante os eventos de
abastecimento;
 Implantação de Estação de
Tratamento de Efluentes,
com devido Monitoramento
dos efluentes líquido
tratados;
 Incentivar o uso de motores
náuticos 4 tempos que não
queimam óleo.
 Plano de

Implantação
 Manutenção preventiva de

Supervisão

máquinas e equipamentos em

Ambiental da

oficinas pavimentadas e

Construção ;
 Plano de gestão

cobertas;
 Instalação de sistemas de

ambiental
 Programa de

drenagem oleosa nas
Contaminação do
solo

oficinas, garagens e locais de
abastecimento de máquinas e

 Controle

 Implantação
 Operação

 Físico

Gerenciamento
de Resíduos

caminhões segundo a NBR

Sólidos e

14605:2000;

Efluentes

 Armazenagem de líquidos

Líquidos;

inflamáveis e combustíveis

 Programa de

de acordo com a NBR 7505-

Comunicação

1:2000;

Social;

 Destinação adequada dos

 Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

efluentes provenientes da

Educação

fase de implantação do

Ambiental;

empreendimento;
 Implantação gestão de

 Programa de
monitoramento

resíduos sólidos e de

dos recursos

efluentes líquidos por meio

hídricos

de programa específico,

 Programa de

promovendo o tratamento e

controle de

acondicionamento adequado

processos

durante as obras;

erosivos

Operação
 Instalar sistemas de
drenagem oleosa nos locais
de abastecimento de
máquinas e barcos;
 Armazenagem de líquidos
inflamáveis e combustíveis
de acordo com a NBR 75051:2000;
 Projeto e construção de
Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE);
 Implantar gestão de resíduos
sólidos e de efluentes
líquidos por meio de
programa específico,
promovendo o tratamento
adequado das matérias;
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

 Utilização de Equipamentos
de Proteção Individual por
parte dos trabalhadores e

 Plano de

operadores de máquinas, de

Supervisão

forma a garantir condições de

Ambiental da

saúde adequadas de saúde

Construção ;

ocupacional;

 Plano de gestão

 As atividades geradoras de

ambiental

ruídos deverão obedecer à

 Programa de

legislação específica

Comunicação

relacionada ao assunto;

Social;

 Os equipamentos utilizados

 Programa de

na obra deverão passar por
Elevação dos

rigoroso controle e

níveis de ruído

manutenção, devendo ser
observados os dispositivos

Educação
 Controle

 Implantação
 Operação

responsáveis pela atenuação
dos ruídos produzidos;
 Execução de Programa de
Controle de Ruídos, Plano
Ambiental de Construção e
Programa de Gestão
Ambiental.
 Estabelecer os níveis
máximos aceitáveis de ruído,
a fim de possibilitar a
realização do monitoramento

 Físico

Ambiental;
 Programa de
controle e
monitoramento
de ruído;
 Programa de
Condições e
Meio Ambiente
de Trabalho;
 Programa de
Prevenção de
Riscos
Ambientais.

futuro e permitir os ajustes
nos horários de operação, de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

modo a minimizar os efeitos
negativos e inconvenientes
gerados.
 As atividades geradoras de
ruídos deverão obedecer ao
Decreto Estadual (SC)
14.250/1981, o qual
regulamenta os dispositivos
da Lei n° 5.793, referentes à
proteção e a melhoria da
qualidade ambiental, em
especial a seção IV sobre o
Controle de Sons e Ruídos; a
NBR 10.152 sobre nível de
ruído para conforto acústico e
a NBR 10.151 que limita o
nível de ruído aceitável;
 Implantar barreira acústica
nos locais onde o nível de
ruído ultrapasse o nível
permitido, priorizando os
segmentos mais próximos
das áreas de ocupação
humana durante a fase de
implantação.
 Plano Ambiental

 Reduzir ao menor número
Alteração da
circulação hídrica

possível a quantidade de
estruturas fixas. As únicas

 Mitigadora

 Implantação

estruturas fixas serão: o

 Físico

de Construção;
 Programa de
monitoramento
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

trapiche público já existente,

dos recursos

o trapiche para apoio a

hídricos;
 Programa de

cruzeiros e as pequenas
plataformas para cesso ao

Controle e

novo píer flutuante;

Preservação das

 A marina praticamente não

Características

terá estruturas fixas, pois

Costeiras.

serão utilizados módulos
flutuante, inclusive nos
atenuadores.
 O posicionamento será
mantido por poitas ou por
eco-estacas que são tubos
ocos que podem ser retirados.
 Dentro da área do
empreendimento, o sistema
 Plano de

viário e as ciclovias poderão
adotar materiais que facilitem

Supervisão

a infiltração, como a

Ambiental da

utilização de pavimentos

Construção ;

Impermeabilização

permeáveis, como paver

do solo

ecológicos com material
oriundo de passivo ambiental

 Controle
 Mitigação

 Programa de
 Implantação

 Físico

Recuperação de
Áreas

ou piso de casca de arroz;

Degradadas

 Instalação de dispositivos

 Programa de

provisórios de drenagem de

preservação

forma a garantir o

paisagística

escoamento controlado das
águas pluviais. Esses
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

dispositivos (valas de desvio
ou canais não estruturais)
devem incluir caixas de
retenção de sedimentos para
evitar o transporte de
material de aterro para a Baía
Norte;
 Os dispositivos de drenagem
provisória deverão ser
permanentemente limpos e
de forma a não perder suas
funções;
 Instalação de sistemas de
controle de processos
erosivos na fase de obras.
 Garantir que as atividades

 Plano de

relacionadas à instalação do

Supervisão

empreendimento ocorram

Ambiental da

somente nos locais definidos

Construção;

para a construção, com

 Programa de

estabelecimento de barreiras
Processos erosivos

físicas em possíveis áreas de
recebimento de aterro;

Controle de
 Controle

 Implantação

 As atividades de

 Físico

Processos
Erosivos;
 Plano de

movimentações de terra

Recuperação de

devem ser acompanhadas de

Áreas

obras de drenagem

Degradadas.

superficial provisórias e
retenção de sedimentos,
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

contenção de taludes,
considerando uma posterior
revegetação de aterros e áreas
terraplanadas não edificadas,
preferencialmente, com
espécies nativas, como está
previsto no projeto de
paisagismo proposto para o
empreendimento;
 Utilização de manta geotêxtil
especiais para conformação
de taludes de cortes;
 Utilizar metodologias para
evitar que os materiais
oriundos da área do
empreendimento,
especialmente os utilizados
na construção do aterro,
extravasem para áreas que
não serão aterradas;
 Implantação de um sistema
de drenagem provisória na
fase de obras, incluindo a
construção de canaletas,
caixas de dissipação e bacias
de retenção;
 Implementação do Plano de
Supervisão Ambiental da
Construção, Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

Controle de Processos
Erosivos e Plano de
Recuperação de Áreas
Degradadas.
 Plano de
Supervisão
Ambiental da
Construção ;

 Estabelecer diretrizes para o

 Programa de

gerenciamento efluentes

Monitoramento

gerados nas atividades e

dos recursos

serviços para instalação;

hídricos

 Implantar gestão de efluentes
Geração de

líquidos por meio de

efluentes

programa específico,

 Programa de
 Controle

 Implantação

 Físico

Gerenciamento
de Resíduos

promovendo o tratamento

Sólidos e

adequado;

Efluentes

 Instalar banheiros químicos

Líquidos;

no canteiro de obras e áreas

 Plano de Gestão

de apoio.

Ambiental;
 Programa de
Educação
Ambiental.

 Estabelecer diretrizes para a
Geração de

o gerenciamento de resíduos

resíduos sólidos e

sólidos gerados nas

da construção civil

atividades e serviços para

 Plano de
 Mitigadora

 Implantação

 Físico

 Operação

 Socioeconômico

instalação e operação do
empreendimento, desde a

Supervisão
Ambiental da
Construção ;
 Programa de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

geração até o destino final;
 Garantir o recolhimento e
correto armazenamento dos
resíduos produzidos nos
canteiros e áreas de apoio;
 Garantir a adequada

Fator ambiental

Programas

Monitoramento
dos recursos
hídricos
 Programa de
Gerenciamento
de Resíduos

destinação final de todos os

Sólidos e

resíduos gerados durante as

Efluentes

obras;

Líquidos;

 Não depositar resíduos
diretamente no solo,
acondicionando-os em locais
adequados;
 Implantar gestão de resíduos

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de
Educação
Ambiental.

sólidos por meio de programa
específico, promovendo o
tratamento adequado das
matérias;
 Mitigar a geração de resíduos
sólidos a partir de técnicas de
reciclagem, reutilização e
reaproveitamento de
materiais desde que tais
procedimentos não
comprometam a segurança da
obra e da futura operação do
empreendimento;
 Não reutilizar resíduos
perigosos e promover sua
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

Programas

segregação na origem;
 Adotar procedimentos de
aquisição de produtos com
previsão de redução de
resíduos ou com
possibilidade de retorno de
resíduos perigosos ao
fabricante/fornecedor;
 Reutilizar, sempre que
possível, os resíduos inertes
ou incorporá-los ao processo
construtivo;
 Evitar alteração das
características do resíduo
perigoso que venha a
comprometer seu tratamento,
sua recuperação ou sua
reciclagem.
 Para a operação sugere-se a
instalação de uma ETE.
 Plano de

 Suprimir somente a

Supressão de
vegetação

vegetação estritamente

Supervisão

necessária;

Ambiental da

 Providenciar o
acompanhamento por um
profissional habilitado

 Controle
 Compensatória

Construção ;
 Implantação

 Biótico

 Programa de
Controle de

durante o processo de

Processos

supressão da vegetação e

Erosivos;

período das atividades de

 Plano de
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

terraplanagem.

Programas

Recuperação de

 O impacto da destruição,

Áreas
Degradadas.

fragmentação e redução de

 Programa de

habitats será mitigado e
compensado através da

Educação

implantação de vegetação

Ambiental.
 Programa de

nativa, incluindo espécies
arbóreas.

Monitoramento
da Fauna;
 Programa de
Comunicação
Social;
 Programa de
Educação
Ambiental.
 Plano de

 Realizar monitoramento
Disponibilização

sazonal da fauna associada às

Supervisão

de novos habitats

estruturas físicas da Marina

Ambiental da

artificiais

de forma a avaliar a evolução

consolidados

desses novos hábitats da

 Potencializadora

 Implantação

 Biótico

Construção ;
 Programa de

fauna marinha no entorno do

Monitoramento

empreendimento.

da Fauna
 Plano de

 Para mitigar os impactos
Modificação de

sobre os organismos de

habitats terrestres e

fundo, deverão ser adotadas

marinhos

medidas de controle

Supervisão
 Controle

 Implantação

ambiental. Durante as
atividades de dobramento e

 Biótico

Ambiental da
Construção ;
 Programa de
Monitoramento
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Impactos

Principais Medidas
Recomendadas

Natureza

Fase do
empreendimento

Fator ambiental

arrasamento das eco-estacas

Programas

da Fauna

que servirão de apoio para o
píer e a Marina, deverão ser
construídas abas de madeira
ao redor do local para
proteção e contenção de
resíduos sólidos, para que
estes não alcancem o meio
aquático;
 Providenciar o
acompanhamento por um
profissional habilitado em
 Plano de

Biologia durante as
atividades de supressão de

Supervisão

vegetação e terraplanagem

Ambiental da

 Conscientizar funcionários

Construção ;

envolvidos na obra a fim de

 Programa de

Deslocamento da

reprimir qualquer tipo de

fauna

agressão à fauna e divulgar

Monitoramento
 Controle

 Implantação

as penalidades legais sobre
tais práticas;
 Implantar um processo de
reconhecimento e

 Biótico

da Fauna;
 Programa de
Comunicação
Social;
 Programa de

conscientização dos

Educação

empregados envolvidos, com

Ambiental.

relação à necessidade de
preservação dos animais da
região;
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Além das medidas citadas acima haverá a implantação das seguintes medidas:
•

Blue Star Marine – atendimento de todos os pontos para a categoria 6 estrelas pelo IMCI;

•

Programa Bandeira Azul – atendimento de todos os pontos;

•

Transporte alternativo: bicicletário com segurança e vestiário;

•

Captação água da chuva;

•

Reuso de água de chuva na irrigação e vasos sanitários (auto suficiente);

•

Placas de energia solar (auto suficiente durante o dia);

•

O ponto de ônibus será com eficiência energética, com ponto para carregamento de celular, assim como o ponto de táxi;

•

Serão utilizados telhados verdes ou com a maior refletância solar (telhados brancos) com o objetivo de manter temperaturas agradáveis;

•

A escolha dos materiais será de acordo com a respectiva função e ambiente, priorizando aqueles que comprovadamente possuem o mínimo de impacto ambiental.

O Programa Bandeira Azul, é um programa internacional de certificação ambiental para praias e marinas, com o objetivo de elevar o grau de participação e consequentemente de conscientização da sociedade,
empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto a necessidade de proteger os ambientais marinho/costeiro e lacustre, incentivando as realizações de ações que conduzam a resolução dos problemas existentes na
busca de qualidade e proteção ambiental.

i) Indicação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento para os futuros estudos ambientais

1.9.1 áreas de influência do empreendimento

A definição das áreas de influência corresponde à delimitação do espaço geográfico a ser direta ou indiretamente afetado pelas alterações ambientais, positivas ou negativas, decorrentes da implantação e operação do
empreendimento.
Para os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foram consideradas as seguintes áreas de influência: Área Diretamente Afetada - AID e Área de Influência Indireta - AII.

1.9.1.1 Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indireta é aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do parque Beiramar se fazem sentir de maneira indireta, e com menor intensidade em relação à AID.
Os meios físico e biótico tem como limite da AII a Bacia Hidrográfica Florianópolis, com 9,05 km² e Baía Norte da Ilha de Santa Catarina. Essa delimitação atende o artigo 5° da Resolução CONAMA n° 001/86, que
estabelece diretrizes que devem ser obedecidas por estudo de impacto ambiental, dentre as quais a de “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do
projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”, e considera os impactos indiretos que poderão ocorrer na fauna aquática.
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No meio socioeconômico a AII é constituída pelos bairros inseridos no Distrito Sede do município de Florianópolis (Agronômica, Cacupé, Centro, Córrego Grande, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde,
Saco Grande, Saco dos Limões, Santa Mônica, Trindade e Pantanal) execetuando o bairro Costeira do Pirajubaé, a rota dos caminhões que liga o terreno do Parque Beiramar de material de empréstimo, e o limite da Baía Norte.
Na AII poderão ser manifestados os impactos indiretos decorrentes da dinamização das atividades econômicas, da alteração no cotidiano da população e do risco da alteração na atividade pesqueira.

Mapa 5. AII- Área de Influência Indireta.

159

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C27AE

174

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Mapa 6. AII- Área de Influência Indireta.

1.9.1.2 Área de Influência Direta (AID)

A Área de Influência Direta é aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e operação do Parque Beiramar.
Para os meios físico e biótico, a AID foi definida pelo trecho da bacia hidrográfica relacionada diretamente ao empreendimento (microbacia de drenagem que deságua na área de estudo), juntamente com o somatório das
áreas que a modelagem numérica previu impactos diretos (alterações na magnitude das correntes, nas alturas significativas de onda e na magnitude do transporte de sedimento residual). A AID é também o limite mais sujeito
para manifestação dos efeitos diretos da construção do empreendimento, como o desconforto acústico e alteração da qualidade do ar.
Para o meio socioeconômico foi delimitada como AID o Bairro Agronômica e a Avenida Beira Mar Norte. Essa delimitação é decorrente do impacto direto no trânsito e do impacto visual para os moradores do entorno.
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Mapa 7. AID – Área de Influência Direta.
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Mapa 8. AID – Área de Influência Direta.

j) Indicação de medidas compensatórias caso sejam necessárias

Com relação aos impactos ligados à modificação da paisagem, a implantação de um projeto paisagístico na área do parque, contemplando apenas espécies nativas, terá reflexo positivo. Assim, caso seja implantado um
Projeto de Recuperação na porção terrestre, por conta da realização do aterro e terraplanagem, propõe-se que o projeto traga conceitos paisagísticos e ecológicos, contemplando apenas espécies nativas, e inclusive frutíferas.
Além de beneficiar a flora nativa no centro da cidade, funcionará como atrativo para a avifauna local.
Com relação aos impactos ligados ao afugentamento da fauna e modificação dos habitats, tanto da fase de implantação como operação, propõe-se a execução de monitoramentos da fauna, em especial a aquática e
espécies ameaçadas de extinção, para acompanhamento das alterações e comportamentos das populações. Durante a fase de implantação sugere-se monitoramento trimestral, enquanto que durante a fase de operação, semestral.
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Uma outra forma de compensar o impacto relacionado à modificação do habitat, durante a fase de implantação, e que envolve a supressão de ambientes consolidados e inconsolidados, é por meio da aplicação de norma
compensatória estabelecida pela Resolução Conama n° 371/06 e pelo artigo 36 da Lei 9.985/00, que estabelecem a contribuição obrigatória mínima de 0,5% sobre o custo total do empreendimento. Parte do montante arrecadado
poderá ser destinada a unidades de conservação existentes na área de influência do empreendimento.
Outra medida que pode ser implantada, durante a fase de operação para reduzir o impacto relacionado a modificação do habitat e afugentamento da fauna, por conta da maior circulação de embarcações, é a educação
ambiental junto aos donos das embarcações e a população que utilizará o parque. Dentre os tópicos abordados deverão ser passadas boas práticas de navegação, de forma a interferir o mínimo sobre a fauna aquática,
manutenções periódicas das embarcações, destinação adequada dos resíduos gerados e regras de uso da marina, de forma a reduzir o impacto sobre o meio ambiente.

k) Diretrizes, metodologia e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental do empreendimento;

Segue listagem da previsão dos principais eventos e documentos referentes ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento Parque Beira-mar, Florianópolis/SC.

k.a) EIA/RIMA

Quadro 1. Datas, documentos, destinatários, remetentes e descrição dos eventos relacionados ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento Parque Beira-mar até a data do protocolo do EIA/RIMA.

Data

Documento

Mês 1

Ofício/Protocolo

Destinatário ou
Remetente

Descrição

Ao IBAMA –

Solicitação de

Instituto Brasileiro do

manifestação do

Meio Ambiente e dos

IBAMA quanto à

Recursos Naturais

competência do

Renováveis

licenciamento
ambiental do
empreendimento
Parque Beira-mar.

Mês 1

Ofício/Protocolo

À PMF – Prefeitura

Solicitação à

Municipal de

Prefeitura Municipal

Florianópolis

de Florianópolis de
consulta de
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Data

Documento

Destinatário ou
Remetente

Descrição
viabilidade para
construção do
empreendimento.

Mês 1

Mês 1

Mês 1

Ofício/Protocolo

Ofício/Protocolo

Ofício/Protocolo

Ao IPUF - Instituto

Solicitação quanto à

de Planejamento

viabilidade para

Urbano de

construção do

Florianópolis

empreendimento.

À SPU - Secretaria

Requerimento para

do Patrimônio da

pedido de cessão de

União

espaço aquático.

Ao IPHAN/SC –

Encaminhamento dos

Instituto do

resultados do

Patrimônio Histórico

Levantamento

e Artístico Nacional

Arqueológico Não
Interventivo, tendo
em vista a
implantação do
Parque Beira-mar.

Mês 2

Ofício/Parecer

Da PMF – Prefeitura

Parecer final quanto à

Municipal de

viabilidade para a

Florianópolis

construção do
empreendimento na
Avenida Rubens de
Arruda Ramos.

Mês 4

Ofício/Nota Técnica

Do IBAMA –

Resposta à

Instituto Brasileiro do

solicitação de

Meio Ambiente e dos

manifestação quanto
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Data

Documento

Destinatário ou
Remetente

Descrição

Recursos Naturais

à competência para

Renováveis

condução do
licenciamento
ambiental do
empreendimento
Parque Beira-mar.
Provável
competência caberá à
FATMA.

Mês 4

Mês 5

Ofício/Parecer

Ofício/Notificação

Do IPUF - Instituto

Parecer quanto à

de Planejamento

viabilidade para a

Urbano de

construção do

Florianópolis

empreendimento.

Da SPU - Secretaria

Notificação da SPU

do Patrimônio da

para a apresentação

União

de licença ambiental
da
FATMA/FLORAM,
bem como Estudo
Ambiental exigido.
Parecer Técnico

Do IPHAN/SC –
Mês 6

Ofício/Parecer

Instituto do
Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional

favorável à emissão
da Licença
Ambiental Prévia
(LAP) para a
pesquisa
arqueológica.

Mês 7

Ofício/Protocolo

Ao órgão ambiental

Protocolo de entrega
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Data

Documento

Destinatário ou
Remetente

Descrição

responsável: FATMA

de Termo de

– Fundação do Meio

Referência para

Ambiente ou

elaboração do

FLORAM –

EIA/RIMA referente

Fundação Municipal

à empreendimento

do Meio Ambiente de

Parque Beira-mar.

Florianópolis.
Mês 9

Ofício/Parecer

Do Órgão Ambiental

Parecer FLORAM /

FATMA – Fundação

FATMA quanto ao

do Meio Ambiente ou

Termo de Referência

FLORAM –

para elaboração de

Fundação Municipal

EIA/RIMA.

do Meio Ambiente de
Florianópolis.
Mês 11

Elaboração de
EIA/RIMA para o
empreendimento
Parque Beira-mar.

Mês 12

Protocolo

Ao órgão ambiental

Solicitação de

responsável: FATMA

Licença Ambiental

– Fundação do Meio

Prévia (LAP) com

Ambiente ou

atendimento às

FLORAM –

instruções normativas

Fundação Municipal

da FATMA – IN 01,

do Meio Ambiente de

IN 06 e IN 33, ou

Florianópolis.

como indica a
FLORAM.

166

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 44A7A

181

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Data

Documento

Mês 15

Ofício/Parecer

Destinatário ou

Descrição

Remetente
Do Órgão Ambiental

Parecer do órgão

FATMA – Fundação

quanto à análise de

do Meio Ambiente ou

documentos e estudo

FLORAM –

ambiental.

Fundação Municipal

Agendamento de

do Meio Ambiente de

audiência pública.

Florianópolis.

k.b) Dragagem

Dragagem
CONAMA 954/2012
Estabelece as diretrizes para dragagem em águas sob jurisdição nacional, tanto doces, salobras ou salinas que não sejam para fins de mineração.
Para a regularização das intervenções e processos de dragagem, deverá ser apresentado ao órgão licenciador um projeto conceitual que deve conter as seguintes informações:
- Um levantamento batimétrico da área que será dragada
- Apresentação das cotas do projeto atual e também de um projeto anterior, casso esse exista.
- Delimitação da área onde ocorrerá a dragagem e das áres de disposição propostas com coordenadas georeferenciadas.
- Volume que será dragado.
- Cronograma de execução
- Caracteristicas dos equipamentos que serão utilizados na dragagem.
Quando a dragagem ocorrer em áreas salinas e salobras também pode ser pedido o levantamento batimétrico das áreas de disposição propostas e a descrição do sistema de rastreamentos dos equipamentos que serão
utilizados na dragagem, a não ser que a dragagem ocorra por conta de emergência ou de situação de calamidade pública.
O material resultante da dragagem deve ser caracterizado por meio de amostras que devem ser retiradas de diferentes partes da área a ser dragada, para melhor representatividade. O material não precisa ser caracterizado
em quando a dragagem ocorre em situações de emergência ou calamidade pública ou quando o material for proveniente de áreas com monitoramento regular dos sedimentos, quando o material for proveniente de áreas sem
histórico de contaminação, quando o sedimento for originário de “terras caídas” ou de dragagem de manutenção.
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Caso necessário, o órgão licenciador também poderá pedir a caracterização química e ecotoxicológica do material de maneira a evitar possíveis contaminações de poluentes. Caso as analises ecotoxicólogicas
apresentarem níveis altos nas analises de substancias poluentes será necessária a apresentação de um estudo de viabilidade técnica e locacional, também para evitar uma possível contaminação na região onde o material
proveniente da dragagem será depositado.
Poderão também ser pedidos estudos complementares que incluem avaliações de biocumulação, estudos de elutriação com sedimentos, planos específicos de gerenciamento da disposição do material proveniente da
dragagem de maneira a minimizar os impactos na área e estudos históricos de monitoramento da área onde o material será disposto. Os estudos complementares serão dispensados caso as caracterizações físicas, químicas e
ecotoxicológicas forem dispensadas, bem como se as análises químicas e ecotoxicológicas tiverem resultados baixos para níveis de contaminação de diversas substancias analisadas.
Abaixo segue a sequência de atividades do licenciamento:

Figura 59. Fluxograma de atividades do licenciamento

l) Delinear as principais diretrizes do futuro programa de gestão ambiental do empreendimento;

Os Programas de Prevenção, Mitigação e Compensação pretendem colaborar para a criação de rotinas para as atividades presentes na implantação e operação do empreendimento. Visando impedir, diminuir ou
compensar os potenciais processos de degradação do meio físico, biótico e socioeconômico que possam vir a ser detectados pelas ações de monitoramento. Deste modo, contribuindo para o cumprimento da legislação, no que
diz respeito ao seu caráter ambiental e social, de forma proativa.
Com objetivo de acompanhar os parâmetros ambientais suscetíveis a impactos negativos na Área de Influência Direta, os Programas de Monitoramento compõem uma forma de assegurar que as medidas de prevenção e
mitigação adotadas estão mostrando eficiência. Permitindo recomendar novos programas ou modificar programas existentes, caso algum parâmetro mostre alterações que prejudiquem a manutenção dos ecossistemas no entorna
da área de intervenção.
Conforme as condicionantes da licença de instalação do empreendimento, relatórios periódicos com os resultados deste programa serão entregues ao órgão ambiental competente.
De acordo com as características dos impactos identificados e a fase da possível ocorrência dos mesmos, os programas ambientais distinguem-se como:


Preventivos – compreendem ações destinadas à prevenção e controle das degradações ambientais, passíveis de intervenção, que podem ser evitadas, reduzidas ou controladas. Devem ser adotados antes que ocorra

a ação que impacta o meio ambiente;


Corretivos – englobam as ações direcionadas à mitigação dos impactos ambientais considerados reversíveis, através de ações de recuperação e recomposição das condições ambientais;
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Monitoramento – compreende medidas destinadas ao acompanhamento e registro da ocorrência e intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais afetados, de modo a propiciar a correção ou

mitigação dos efeitos negativos em tempo hábil. Esse tipo de programa pode ser implementado durante ou após o término das obras estendendo-se por um período após a entrada em operação do empreendimento, permitindo a
avaliação dos resultados das medidas de controle, correção e compensação;


Compensatórios – destinam-se aos impactos ambientais avaliados como negativos, mas para os quais não há como inibir sua ocorrência. Em face da perda dos recursos e valores ecológicos, sociais, materiais e

urbanos, as medidas indicadas destinam-se à melhoria de outros elementos significativos, com o objetivo de compensar a realidade ambiental da área.
Na sequência apresenta-se o conjunto dos Programas Ambientais propostos, cada um deles acompanhado de uma descrição básica onde são traçadas em linhas gerais as propostas do programa que permitirão o
acompanhamento da evolução das condições de implantação e operacionais do empreendimento, com respeito à qualidade ambiental das áreas afetadas pelo mesmo, permitindo que sejam verificados os benefícios alcançados,
os impactos decorrentes e a eficácia das medidas ambientais implementadas.
Assim como os impactos ambientais são avaliados separadamente para as fases de implantação e operação, os programas ambientais propostos para cada fase são diferenciados entre si. Na fase de implantação, o plano
que rege os programas é o plano ambiental de construção (PAC), conforme ilustra a Erro! Fonte de referência não encontrada.60.
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Figura 60. Fluxograma do Plano Ambiental da Construção (PAC) a ser adotado na fase de implantação com seus respectivos programas Ambientais.

Na fase de operação o plano de gestão ambiental (PGA) gerenciará os programas direcionados para cada atividade realizada no empreendimento: espaço náutico e áreas de lazer (Erro! Fonte de referência não
encontrada.61).
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Figura 61. Fluxograma do Plano de Gestão Ambiental (PGA), a ser adotado na fase de operação do empreendimento, com seus respectivos programas ambientais.
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1.12.1 Programa de Gestão Ambiental
O Programa de Gestão diz respeito à execução de todos os programas ambientais previstos no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e detalhados no Plano Básico Ambiental – PBA, na fase de obtenção da Licença de
Instalação do empreendimento, bem como o cumprimento fiel da legislação ambiental vigente no país. A gestão ambiental se constitui num conjunto de ações sistematizadas na forma de medidas e procedimentos de gestão de
processos técnicos associados às questões ambientais e sociais, que terão como consequência, se cumpridas adequadamente, a minimização dos impactos socioambientais provocados pela implantação e operação do
empreendimento.
Dentro do programa de gestão ambiental existe um subconjunto de igual importância o Plano Ambiental de Construção – PAC, que ocorre na fase de implantação e diz respeito ao controle dos impactos ambientais
ligados a obra de construção do empreendimento. O PAC define, no cotidiano das empresas construtoras, os cuidados e proteções necessárias à qualidade ambiental das obras para evitar ou minimizar a ocorrência de impactos
diretos previstos e evitar impactos não previstos. É responsável, também, por supervisionar sua adoção na prática, alertando e notificando os responsáveis sempre que houver alguma situação de não-conformidade com as
diretrizes do PAC e/ou com a legislação ambiental.
Assim sendo, o Programa de Gestão Ambiental do empreendimento tem por objetivo a manutenção da qualidade ambiental da região de implantação do mesmo, cuidando também da qualidade de vida das comunidades
locais diretamente afetadas. Estas ações serão levadas a efeito por meio do desenvolvimento de instrumentos de gestão que permitam uma integração cultural e tecnológica entre os diferentes atores sociais envolvidos, face à
interdependência de instituições públicas e privados, com a sociedade civil organizada e considerando os diferentes interesses envolvidos. Desse modo, o programa deverá apresentar ferramentas com as quais o empreendimento
possa ser implantado com a qualidade de planejamento, acompanhamento e controle ambiental requeridas para garantir padrões adequados de execução das obras.
Para isto o programa deverá contar com uma estrutura gerencial projetada para programar técnicas de controle, proteção e recuperação ambiental, além da disposição de condições operacionais adequadas para a
implantação e o acompanhamento dos Planos e Programas Ambientais previstos no PBA a ser elaborado.
Cabe lembrar que, o pleno cumprimento das licenças ambientais porventura concedidas envolve o acompanhamento da execução das medidas mitigadoras, dos atendimentos às condicionantes de licença e dos planos e
programas propostos no estudo de impacto ambiental e a serem implantados durante a fase de construção do empreendimento, estendendo-se também à fase de operação, quando couber.
Para atingir suas metas, que em última análise dizem respeito à adequada condução ambiental do empreendimento, o Programa de Gestão e Supervisão Ambiental deverá contar com algumas diretrizes básicas tais como:


Definir diretrizes ambientais gerais para contratação de serviços;



Estabelecer mecanismos de controle e supervisão ambiental das obras integrados aos procedimentos técnicos de engenharia com o objetivo de minimizar os impactos socioambientais;



Estabelecer procedimentos técnicos gerenciais e mecanismos de acompanhamento para garantir a implementação dos programas ambientais previstos (incluindo controle de prazos, montagem e operação de um

sistema de informações, apoio nas interfaces institucionais);


Implementar uma estratégia de adequação de cronogramas entre os diversos programas ambientais e as frentes de obra.



Estabelecer e controlar o fluxo de informações para os públicos interno e externo.

Desta forma, para a construção e a operação do empreendimento, o mesmo deverá contar com o Programa de Gestão Ambiental, que dará o suporte necessário à garantia de aplicação das medidas de reabilitação e
proteção previstas nos programas associados ao controle e monitoramento ambientais. Esta estrutura deverá integrar todas as partes interessadas (empreendedor, comunidades afetadas, trabalhadores, usuários do
empreendimento, empresas consultoras e executoras contratadas, instituições diversas envolvidas, entre outras instâncias), assumindo um caráter democrático e participativo e, ao mesmo tempo, garantindo ao empreendedor a
segurança necessária para a não transgressão das normas e da legislação ambiental pertinentes.
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1.12.2 Plano Ambiental de Construção

O Plano Ambiental de Construção - PAC - deverá apresentar os critérios e as técnicas básicas a serem empregadas durante as fases de implantação e operação da obra. Este plano estabelece procedimentos operacionais
(incluindo instruções de trabalho) orientados para que as ações do empreendimento estejam integradas e respondendo aos impactos ambientais previamente identificados no EIA, contemplando aspectos tais como: métodos de
construção padronizados e especializados, medidas de prevenção, contenção e controle de vazamentos de máquinas e equipamentos utilizados na construção, etc. Engloba também, sem prejuízo dos programas específicos,
preocupações com a gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos no canteiro de obra e áreas de apoio às obras, o controle na execução das obras de drenagem, de demolição e limpeza das estruturas de apoio provisórias da
fase de obras, controle de acidentes de trabalho e de trânsito, controle de processos de erosão e assoreamento.
Como se sabe, as obras de engenharia em geral, interferem de modo substancial no meio ambiente, requerendo desta maneira, a elaboração de estudos técnicos que definam criteriosamente medidas de controle e ações
para prevenir e reduzir os impactos ambientais decorrentes das mesmas.
Neste sentido, o principal objetivo do PAC é o de assegurar que as obras transcorram e operem em condições máximas de segurança, evitando danos ambientais tanto às áreas de trabalho, quanto ao seu entorno,
estabelecendo ações efetivas para prevenir e reduzir os impactos negativos identificados e promover medidas mitigadoras e de controle destes. Há ainda uma série de objetivos mais específicos que deverão constar no PAC
quando de sua real descrição na fase de elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA para obtenção da Licença Ambiental de Instalação – LAI do empreendimento. Entre estes, pode-se citar, a título de exemplo, controle de
resíduos, procedimentos rotineiros de manutenção de máquinas e equipamentos, prevenção de acidentes e de incêndios, manutenção das condições de segurança, higiene e conforto das instalações de serviço, manutenção de
sinalização de segurança, entre vários outros aspectos relacionados aos aspectos construtivos.
Em outras palavras, o PAC organiza a implementação de ações preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias a serem adotadas na implantação física do empreendimento.
As normas do Plano Básico de Construção estão diretamente relacionadas aos seus objetivos específicos e que tem natureza essencialmente prescritiva. Não faz parte do escopo do PAC o acompanhamento da
concretização dos aspectos ambientais por ele preconizados, tarefa esta que cabe ao Programa de Gestão e Supervisão Ambiental, cuja descrição sumária foi feita anteriormente. A função do PAC é assessorar e verificar a sua
inserção nas rotinas de atividades constantes do empreendimento aos quais ele é pertinente, responsáveis pela implantação física e operação do empreendimento.
Assim, a descrição e a mensuração de suas metas podem ser resumidas na execução plena ou não, das tarefas explicitadas nos objetivos específicos do PAC e deverão ser monitoradas e avaliadas em sua efetividade pelo
Programa de Gestão Ambiental do empreendimento, considerando indicadores de realização (objetivos realizados ou concluídos), de verificação (aqueles que indicam a efetiva inserção do componente ambiental na forma
descrita no PAC nas obras realizadas) e os de implantação física e de desempenho (indicadores que refletem a conformidade ou não conformidade das ações e medidas preventivas, mitigadoras e de controle previstas no PAC).
O PAC deverá ser desenvolvido em estrita observância à legislação de qualquer nível (federal, estadual e municipal) aplicável ao empreendimento e às normas técnicas, bem como a outros regulamentos e normas
técnicas relacionadas ao meio ambiente aplicáveis à obra em questão. Deverá atender também, as complementações e medidas condicionantes a ele pertinentes, emitidas pelo órgão licenciador na Licença Ambiental Prévia –
LAP e também aquelas oriundas das etapas subseqüentes do licenciamento ambiental do empreendimento.
Em consonância com a importância do empreendimento, o PAC deverá apoiar-se:


No conhecimento das características ambientais da região descritas nos diagnósticos setoriais e análise integrada do EIA e nos aspectos técnicos constantes no projeto de engenharia;



Em visita técnica ao local de implantação do empreendimento, para consolidação das informações e obtenção de novos dados de relevância para confecção do PAC, como por exemplo, verificação in loco dos

segmentos com suscetibilidades ambientais, às condicionantes ambientais e restrições apontadas no EIA/RIMA;


Monitoramentos de parâmetros ambientais abordados em outros programas.

O Plano Ambiental de Construção deverá conter a definição de soluções técnicas e especificações de serviço orientadas para as situações rotineiras de obra, tais como:


Corte de vegetação
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Terraplenagens (aterros e movimentações de terra em geral)



Drenagens pluviais;



Proteção vegetal.

Além disto, deverá conter:


Especificações complementares estabelecendo regras técnicas complementares às normas vigentes, necessárias em face de fatores não previstos nas normas de origem;



Especificações particulares criadas exclusivamente para o empreendimento em questão em razão de suas características próprias e não constantes nas normas técnicas vigentes.

Em síntese, o PAC a ser proposto para o empreendimento deverá realizar a prevenção ambiental nas áreas de influência das obras, dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, garantindo as precauções
ambientais necessárias e as devidas minimizações dos incômodos previstos. Para cumprir com sua função ele deverá estabelecer princípios orientadores e reguladores que deverão ser seguidos pelas empresas executora da obra
para o exercício de métodos construtivos compatíveis com a menor agressão possível ao meio ambiente, com a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas e com o bem-estar e segurança dos trabalhadores.

1.12.3 Programa de Controle Ambiental da Qualidade das Águas.

Considerando do empreendimento Parque Urbano e Marina inserido em uma região de valioso potencial turístico, cultural e de beleza cênica diretamente ligada aos recursos naturais, torna-se consequente que qualquer
intervenção neste espaço geográfico tenha como critério fundamental a preservação de toda e qualquer característica que lhe seja fundamentalmente inerente, adotando-se sempre que possível, soluções construtivas que
permitam que o ambiente natural se recupere e até se expanda.
Dentro desta ótica, um dos principais aspectos a serem rigorosamente controlados é a qualidade das águas, que é determinante para a qualidade ambiental de uma região, uma vez que a água é um recurso estratégico para
qualquer população animal, vegetal ou humana e, portanto, sustenta a biodiversidade, a produção de alimentos e suporta todos os ciclos naturais. A água tem, dessa maneira, importância ecológica, econômica e social.
Isto torna indispensável um Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, com o objetivo de avaliar e acompanhar as possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos localizados na área de influência
direta do empreendimento, visando à proteção, preservação e a conservação dos mananciais.
Este programa também é indispensável para verificar a eficácia dos sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e efluentes líquidos decorrentes do empreendimento.
Embora o Plano Ambiental de Construção - PAC seja desenvolvido para, dentre outros objetivos, controlar, minimizar e mesmo evitar que a implementação do projeto venha a gerar poluição da baia norte, não se pode
descartar a possibilidade de as obras de implantação do mesmo provoquem eventuais aumentos da turbidez da água, elevação da taxa de sólidos em suspensão e eventual surgimento ou aumento dos níveis de óleos e graxas.
Assim, a partir da execução do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água serão geradas importantes informações acerca da qualidade das águas na região, possibilitando, através das análises dos parâmetros
monitorados, identificar eventuais alterações, quer pelas atividades de implantação do projeto, quer por outras possíveis fontes de poluição.
O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para o empreendimento em questão deverá incluir os resultados de amostragens realizadas em cursos d’água impactados, analisando itens como pH, cor, série de
sólidos, óleos, graxas e coliformes termotolerantes, além do detalhamento de metodologias de análise, dos laudos laboratoriais e dos limites de detecção dos métodos utilizados.
Pretende-se com isso, avaliar o impacto da obra de construção sobre a qualidade das águas da região através de uma seleção de variáveis físico-químicas e biológicas que dêem segurança aos procedimentos de análise.
Caso sejam identificadas alterações negativas decorrentes das atividades relacionadas à implantação do empreendimento, deverão ser propostas medidas corretivas para a melhoria da qualidade ambiental.
Os parâmetros a serem seguidos em relação ao monitoramento da qualidade da água deverão seguir as diretrizes normatizadas pelas Resoluções nº 020/86 e 357/05 do CONAMA que dispõem sobre a classificação dos
corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelecem as condições e os padrões de qualidade. Caso algum parâmetro previsto não seja observado deverá ser apresentada justificativa prévia em
bases técnicas e científicas. Além disto, as ações previstas neste programa deverão abranger as fases de implantação e operação do empreendimento.
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1.12.4 Programa de Controle Ambiental da Qualidade do Ar

A movimentação de veículos pesados, bem como a terraplanagem e a queima de óleo diesel nos motores veículos e equipamentos são responsáveis pela inserção na atmosfera de grandes quantidades de poeira e gases
nocivos à fauna silvestre, flora e seres humanos. Além deste tipo de emissões, as atividades de demolição, escavação, corte, lixa entre outras, serão grandes contribuintes de partículas em suspensão, também chamadas de
poeiras fugitivas. Portanto, é imprescindível controlar a emissão destes poluentes nestas e outras atividades inerentes às obras de construção civil para garantir a qualidade do ar no ambiente de trabalho e também garantir esta
qualidade nas áreas que serão afetadas.
Dessa forma, o presente programa contemplará medidas que contribuirão para minimizar os impactos ambientais deletérios previstos e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-de-obra envolvida nos trabalhos e dos
moradores próximos pela exposição de poluição atmosférica.
Conforme detalhado na Avaliação dos Impactos Ambientais constante no estudo, estima-se um aumento dos níveis de emissão de poeiras e gases no período da construção, sendo maior no início, devido a maior
movimentação de terra, e decaindo no decorrer das obras. Essa fase produzirá este impacto em decorrência das atividades nela desenvolvidas, tais como terraplenagem, transporte de material (emissões fugitivas, isto é, sem
controle de fluxo), emissão pelo escapamento dos veículos, britagens, etc. Já na fase de operação do empreendimento, a emissão de gases e poeiras deverá se situar em níveis bem menores devido as características do
empreendimento e a pouca circulação de veículos.
A poluição atmosférica afeta a população humana e também a biota, visto que o acúmulo de poeira e hidrocarbonetos sobre as folhas e solos, principalmente quando apresentam concentração de metais pesados,
prejudicam a vegetação, reduzem a disponibilidade de alimentos ou apresentam-se contaminados para a fauna, quebrando o ciclo alimentar normal.
Dessa maneira, o Programa de Controle Ambiental da Qualidade do Ar proposto para o empreendimento deverá contemplar medidas que minimizarão os impactos ambientais estimados e, principalmente, os efeitos na
saúde de todos os envolvidos, tanto os trabalhadores quanto a população. Durante todo o período de construção, deverão ser implementadas atividades de controle rigoroso de todos os pontos de emissão de poluentes
considerados críticos.
O principal objetivo deste programa ambiental é, através da implantação de uma série de medidas de controle, não só reduzir as emissões de gases e poeiras, como também reduzir seu impacto nas comunidades da área
afetada (faunísticas, florísticas e humanas).
Com o objetivo de proteger a saúde, a segurança e bem-estar da população, bem como não ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral, o Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA, por meio da Resolução n 003, de 28 de junho de 1990 e publicada no D.O.U. de 28/08/1990, fixou em nível nacional os padrões de qualidade do ar como metas a serem atingidas em todo o território nacional. O
programa ora proposto deverá considerar todos os critérios legais e as normas técnicas vigentes visando garantir um ar saudável na área afetada diretamente pelo empreendimento.
O nível de poluição atmosférica é medido pela quantificação das substâncias poluentes presentes no ar. Como a variação destas substâncias é muito grande, um dos componentes para diagnósticos da qualidade do ar é a
comparação das concentrações medidas com os parâmetros estabelecidos. Um padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a concentração de um componente atmosférico, que garanta a proteção da
saúde e o bem estar das pessoas e a qualidade ambiental em geral. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Isto
deverá ser observado nos parâmetros a serem detalhados no programa a ser desenvolvido na fase de elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA.
Em síntese, a implementação do presente programa ambiental visa não só reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, mas também o impacto que os mesmos possam causar nas comunidades afetadas, nos trabalhadores
e na biota. O controle e o monitoramento da poluição atmosférica e o atendimento aos limites estabelecidos pela legislação vigente, irá garantir a preservação da saúde e do bem-estar de todas as comunidades impactadas.
Por ser caracteristicamente um programa ambiental de monitoramento e controle, pode-se afirmar que sua principal meta será a de manter em níveis permissíveis a emissão de gases e material particulado, de modo a
evitar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Para isto deverá partir do levantamento e análise dos dados existentes sobre a qualidade do ar na região constantes do diagnóstico ambiental realizado no EIA e no
reconhecimento de campo.
Entre as medidas que serão posteriormente detalhadas no programa, pode-se citar como exemplo para o entendimento de seu escopo:
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Realizar monitoramento visual da fumaça dos escapamentos através do Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido, assegurando que nenhuma fonte exceda o N°2 da escala;



Fiscalizar realização de manutenção preventiva periódica dos veículos e equipamentos de modo a manter suas emissões dentro dos parâmetros exigidos pela legislação (Resolução CONTRAN N°510 de 15/02/77

e na Portaria MINTER GM/N° 100 de 14/07/80);


Determinar que, enquanto as máquinas, equipamentos e veículos não estiverem em operação, estes deverão permanecer desligados;



Recomendar que a saída de exaustão dos veículos e equipamentos se localize o mais alto possível e virada para cima de forma a facilitar a dispersão das emissões;



Evitar a operação de veículos e equipamentos próximos a áreas sensíveis;



Dar preferência a motores elétricos ou com baixa emissão de poluentes;



Reduzir ao máximo a necessidade de operações e movimentações dos veículos dentro do canteiro.



Evitar manter o solo exposto e utilizar técnicas de umectação de solo para evitar sua dispersão atmosférica



Evitar realizar serviços de escavação durante períodos muito secos e com ventos fortes;



Prever barreiras físicas ao redor da obra ou das áreas de trabalho para diminuir as emissões além do limite da obra;



Controlar a altura de lançamento de terra nos trabalhos de carga e descarga;



Cobrir com lona ou barreiras físicas as caçambas dos caminhões transportadores;



Lavar os pneus dos caminhões, veículos e máquinas sempre que estes deixarem o canteiro

É interessante que todos os programas, incluindo este, estejam articulados com o programa de relacionamento e comunicação social, educação ambiental e com o programa de supervisão ambiental de construção, pois os
resultados estão diretamente ligados à participação efetiva de todas as empreiteiras que atuarão nas obras e seus colaboradores. Este programa também se relaciona com o programa de monitoramento da qualidade do ar.
O monitoramento permanente da efetiva implementação destas e demais medidas específicas a serem recomendadas no Programa de Controle Ambiental da Qualidade do Ar abrangendo todas as atividades com potencial
de emissão de poluentes do ar, garantirão a mínima emissão poluição atmosférica com o mínimo efeito na população e ao meio ambiente em geral.

1.12.5 Programa de Controle de Ruídos

Uma grande ameaça à qualidade de vida é a poluição sonora, que ocorre quando num determinado ambiente o som altera a condição normal de audição, isto é, há produção de ruídos capaz de produzir incômodo ao bemestar ou malefícios à saúde. Seu agravamento merece atenção especial no cuidado com a qualidade ambiental de uma região.
Também é importante fazer a distinção de som e ruído. Pode-se afirmar que som é qualquer variação de pressão que o ouvido humano possa captar, enquanto ruído é o som ou o conjunto de sons indesejáveis,
desagradáveis, perturbadores. O critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, envolvendo o fator psicológico de tolerância de cada indivíduo.
Também se deve destacar que a poluição sonora não é um simples caso de desconforto acústico. Embora ela não se acumule no meio ambiente, como ocorre em outros tipos de poluição, também causa vários danos à
saúde e ao bem estar das pessoas.
O ruído, conforme conceito apresentado é o fenômeno que mais colabora para a existência da poluição sonora. Ele é provocado pelo som excessivo em diversas situações e causa efeitos negativos para o sistema auditivo
das pessoas, além de promover alterações comportamentais e orgânicas. Assim, a problemática da poluição sonora vai muito além das perdas auditivas induzidas por ruídos e que são detectáveis através de audiometrias. Ela
engloba problemas extra-auditivos que são mais difíceis de serem detectados, mas que estão diretamente relacionados com o bem estar e a saúde humana. Altos índices de pressão sonora podem desencadear dificuldade para
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dormir, efeitos fisiológicos e cardiovasculares, efeitos na saúde mental e na performance laboral, além de afetar o comportamento. Em geral, as condições físicas e psicológicas são afetadas, principalmente em indivíduos com
predisposições, acarretando redução do desempenho, instabilidade de humor, irritabilidade, agressividade, alterações emocionais (depressões e excitações), estresse, dentre outros males.
Os problemas relativos aos níveis excessivos de ruídos estão incluídos entre aqueles sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente
equilibrado e necessário à sadia qualidade de vida é atribuída ao CONAMA, de acordo com o que dispõe o inciso II do art. 6º da Lei t.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
Para fins de controle a identificação entre som e ruído é feita através da utilização de unidades de medição do nível de ruído. Há também a definição dos padrões de emissão aceitáveis e inaceitáveis pelas normas
vigentes, o que permite a verificação do ponto limítrofe do ruído produzido. O nível de intensidade sonora é expressa normalmente por decibéis (dB) e é apurada com a utilização de aparelhos próprios para este fim.
Ressalta-se que a realização destas medições deverá ser procedida conforme orientações das normas técnicas. No caso da medição dos ruídos, esta deverá vir com indicação de Leq, L10 e L90 (Nível de ruído equivalente
contínuo, índice estatístico a 10% e índice estatístico a 90%, respectivamente); registro gráfico da leitura e identificação do local exato da medição por meio de fotos e coordenadas GPS. As medições de vibrações deverão
apresentar a aceleração (RMS) e velocidade (pico e RMS), com registro gráfico a intervalos e amostragens definidas conforme o recomendado.
Desse modo, o programa poderá efetivamente monitorar os ruídos e vibrações provocadas operação contínua de máquinas e demais equipamentos na fase de construção, aplicando as medidas necessárias para diminuição
do desconforto e precaução dos riscos conforme as demandas de cada etapa, inclusive na operação do empreendimento.
Outra questão que o programa deverá considerar é a classificação dos pontos de maior concentração de ruídos a fim de definir os procedimentos e equipamentos necessários a serem adotados pelos trabalhadores da área
para garantir sua segurança e das comunidades próximas.
Da mesma forma, também se pode medir a incidência de vibrações por meio de equipamentos específicos. Este tipo de vibrações se propaga pelo solo e pelas construções e, se exageradas, implicam na necessidade de se
conseguir atenuações.
A percepção, por parte dos ocupantes da área, destas vibrações ocorre normalmente em relação ao ruído radiado pelas mesmas (no caso pelos elementos de construção), dado que o ouvido apresenta sensibilidade mais
elevada que os terminais nervosos que proporcionam a percepção tátil das vibrações. Mesmo assim, esta percepção pode induzir receios relativos a aspectos ligados à estabilidade estrutural dos imóveis ainda que as vibrações
tornadas perceptíveis apenas por via auditiva apresentem intensidades muito inferiores aos limiares de risco para as construções.
Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas de controle que reduzam a emissão dos ruídos e vibrações, bem como a implantação de monitoramento permanente que permita
acompanhar a eficiência e eficácia das medidas adotadas para prevenir e minimizar os impactos negativos da obra neste sentido tanto nas populações humanas quanto na fauna.
Uma medida a ser aplicada consiste na realização de inspeções periódicas nos veículos envolvidos na implantação do empreendimento. Este procedimento deverá exigir a manutenção do veículo, em especial ao sistema
de escapamento, nas condições originais de fabricação. Sendo esta manutenção vinculada a liberação dos veículos para circulação dentro do site e deverá ser feita com frequência a ser definida.
Outra medida comumente utilizada para fontes fixas, quando viável, é o enclausuramento do equipamento ruidoso, por meio da construção de uma sala para o seu isolamento ou da instalação de painéis em torno dele, o
que reduz a transmissão sonora, resultando e um nível de ruído externo adequado.
Cabe ressaltar que o diagnóstico ambiental apresentado no EIA/RIMA, bem como (e especialmente) a análise dos impactos ambientais realizada, tratou a fundo esta questão pesquisando todo o arsenal de normas técnicas
nacionais e internacionais que dispõem sobre o assunto e recomendando medidas consideradas do ponto de vista técnico, bastante eficientes e seguras.
Desta forma, o Programa de Monitoramento de Ruídos contempla medidas que contribuirão para minimizar os impactos ambientais estimados dentro desta preocupação e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-deobra e dos moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de ruídos e possíveis vibrações.
Durante o período de construção do parque e marina serão implementadas atividades de controle em todos os pontos considerados chaves e após a conclusão das obras, sem a atuação das fontes de ruído ligadas a obra, o
desconforto auditivo voltará aos níveis anteriores a implantação. Sendo este produzido principalmente pelas vibrações e ruído decorrentes do fluxo de veículos na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos (Av. Beira Mar).
Assim o Programa de Monitoramento dos Ruídos a ser desenvolvido deverá ter como principal objetivo avaliar o nível destes elementos nas áreas de entorno das obras, determinando os pontos mais críticos e os níveis de
ruído e vibrações correspondentes, avaliando-se então, a relevância do impacto ambiental nestes receptores.
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1.12.6 Programa de Controle de Processos Erosivos

Na fase de implantação do Parque Urbano e Marina será efetuada a limpeza da vegetação da área onde serão realizadas as estruturas, com posterior aterro e nivelamento do terreno. Durante as obras a sequência consistirá
basicamente nas atividades de supressão de vegetação, de decapeamento, aterro, terraplenagem, construção das bases de equipamentos e das edificações definitivas. Estas atividades acarretarão, temporariamente, na exposição
do solo, sendo estas áreas portanto, susceptíveis a processos erosivos, carreamento e transporte de sedimentos.
Tais ações influem diretamente nos processos de escoamento superficial, ainda que o terreno não apresente grandes declividades. Em locais onde ocorrerá supressão de vegetação, escavação, decapagem ou
impermeabilização do solo, as águas de chuva, chegam diretamente ao solo, produzindo pequenos sulcos, espalhando os materiais ali depositados. Com o tempo, esse fluxo de água, que flui de forma laminar e com alta
capacidade de transporte, à medida que se movimenta encontra pequenas drenagens naturais pelos quais escoam, entrando em turbilhonamento e aumentando sua capacidade erosiva e de transporte. Os canalículos juntam-se
sequencialmente, originado canais permanentes, dando início à corrosão fluvial e ao entalhamento. Esta erosão disponibiliza grande parte dos materiais que chegam aos cursos d’água, que são então transportados e depositados
mais adiante causando assoreamento do local.
Desta forma, este programa justifica-se em função da possibilidade do aumento das taxas de erosão e assoreamento, decorrentes das atividades de modificação do uso do solo, corte de vegetação, atividades de construção
civil, entre outros.
Este programa tem como objetivo prevenir e controlar eventuais processos erosivos e de assoreamento, durante a etapa de implantação na área diretamente afetada pelo empreendimento, bem como evitar as
instabilidades ocorridas durante as atividades de movimentação de terra e consequentemente os processos erosivos decorrentes da fase de implantação.
A prevenção e controle dos eventuais processos erosivos e de assoreamento terá início na identificação das áreas susceptíveis à erosão, bem como das atividades que mais exercem pressão sobre a estabilidade física do
solo.
A identificação das áreas de risco e de atividades potenciais causadoras de erosão deverá ser realizada a partir de inspeções ao local, objetivando a identificação e mapeamento de áreas propícias à formação de processos
erosivos, áreas com supressão de vegetação, de movimentação de terra, obras civis e pontos de estocagem de material de solo.
Os pontos potenciais causadores de erosão deverão ser identificadas, visando a proposição de medidas de controle ambiental ao longo da implantação do empreendimento.
O controle de erosão e assoreamento deverá ser iniciado assim que for removida a cobertura vegetal. Os trabalhos decapeamento e terraplanagem deverão ser realizados com apoio topográfico e deverão ser previstas
medidas de retenção de sedimentos e de controle dos processos erosivos, como paliçadas de contenção e obras de arte. Na eventualidade de formações de pontos de acumulação com gradiente negativo, não possibilitando o
escoamento por gravidade, deverá ser instalado sistema de bombeamento para a exaustão das águas pluviais, através de tubulações convenientemente dimensionadas em função das vazões e alturas manométricas necessárias.
Em áreas de terraplanagens, cortes e aterros na preparação do terreno para a instalação das edificações até as obras do entorno, da mesma forma, onde houver a retirada da cobertura vegetal ou aterro, deverão ser
implantados controles de drenagem para evitar ou reduzir a erosão e o assoreamento, entre outras medidas complementares de controle.
Nos pontos de captação, visando à contenção e decantação dos materiais particulados, deverão ser abertas caixas de sedimentação, poços ou bacias de decantação provisórias. Estas caixas, poços ou bacias de decantação
devem passar por limpezas periódicas para recolhimento dos materiais particulados decantados.

1.12.7 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes líquidos
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Considerando que as diversas atividades a serem desenvolvidas no empreendimento, tanto na fase de implantação quanto na de operação, irão gerar resíduos sólidos e efluentes líquidos, cuja disposição inadequada
contribui para a degradação ambiental, é que se elaborou um programa para definir medidas de gerenciamento destes resíduos.
De modo genérico, os resíduos sólidos são materiais resultantes do processo de produção, transformação, utilização ou consumo, oriundos de atividades humanas, animais ou resultantes de fenômenos naturais, cuja
destinação deverá ser ambientalmente e sanitariamente adequada. No caso da construção civil, além dos resíduos gerados pelos trabalhadores e técnicos envolvidos na obra, são comuns os resíduos provenientes do próprio
processo de construção. Já os efluentes líquidos, que se constituem das águas residuárias de diversas fases da implementação do empreendimento, caracterizam-se pela grande quantidade de matéria orgânica, nutrientes
(nitrogênio e fósforo) e microorganismos.
Assim, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos proposto para o empreendimento visa evitar a disposição e/ou lançamento irregular destes resíduos no ambiente, com base na resolução
CONAMA N° 307/2002, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos da construção civil, promovendo um tratamento e destinação final adequada.
A premissa básica do programa deverá ser a de que, em todos os segmentos operacionais de sua implementação, sejam escolhidas alternativas tecnicamente corretas para o meio ambiente e para a saúde da população,
com base na prevenção da poluição, atuando com foco na melhoria contínua e na melhoria do desempenho ambiental do empreendimento.
Considera-se como área de implantação do empreendimento, para efeito deste programa, os canteiros de obras, as áreas de armazenamento de materiais, as áreas de apoio e as áreas onde se localizam as obras
propriamente ditas.
Desta forma, o programa deve envolver:


A regularização do empreendimento perante as exigências ambientais no que diz respeito aos resíduos sólidos e efluentes líquidos;



A proteção e manutenção da integridade das estruturas físicas que envolvem os resíduos;



A realização da limpeza adequada das áreas e instalações da obra, realizando a coleta, o tratamento e a disposição correta do lixo, levando em consideração as características das fontes de produção, o volume e os

tipos de resíduos e também as características sócio-culturais dos trabalhadores envolvidos e das comunidades afetadas, bem como as características climáticas e urbanísticas locais.
Dentro da concepção de desenvolvimento sustentável, reduzir e utilizar os resíduos e subprodutos aparece como tarefa fundamental à sociedade atual. No contexto de uma obra do porte da que ora se projeta, os maiores
desafios neste sentido são diminuir o volume de entulho gerado, reduzindo o uso de áreas para sua disposição, e o beneficiamento deste entulho, reutilizando-o no ciclo produtivo e diminuindo o consumo de energia e de
recursos naturais sem comprometer a qualidade e segurança do empreendimento. O beneficiamento consiste na operação que permite a requalificação dos resíduos da construção civil, por meio de sua reutilização, reciclagem,
valorização energética e tratamento para outras aplicações e deve ser uma alternativa a ser levada em conta pelo programa a ser desenvolvido e que deverá ter também entre seus procedimentos:


A caracterização dos resíduos quanto a origem (no caso, identificação das etapas e pontos geradores de resíduos), a natureza física, a tratabilidade) e a classe dos mesmos. Conhecendo-se os rejeitos das atividades

produtivas, pode-se escolher indicadores que melhor se adaptem às reais condições encontradas, como:


Definição dos aspectos de gerenciamento: redução na fonte; acondicionamento/segregação na fonte; transporte interno; armazenamento; reciclagem e/ou reaproveitamento; transporte externo; tratamento ou

destino final.


Definição das ações a serem tomadas para o manuseio, estocagem e destinação final;



Definir práticas que permitam promover a minimização da geração de resíduos e que garantam seu manuseio, separação, estocagem e disposição final da forma mais adequada, dentro da legislação e normas

aplicáveis, de modo a evitar danos à saúde e segurança dos funcionários e da população e ao meio ambiente.
Por fim, o programa delineado neste escopo tem um caráter preventivo, que visa além de resguardar os empreendedores e executores do empreendimento do pagamento de multas e outras sanções penais pelo não
cumprimento das exigências legais e de possíveis reparações de danos causados pelos resíduos sólidos e líquidos não adequadamente tratados (na maioria das vezes muito mais complicadas tecnicamente e dispendiosas

179

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 44A7A

194

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
financeiramente) e, acima de tudo, resguardar o meio ambiente da poluição de corpos hídricos, contaminação do lençol freático, degradação estética e paisagística, em relação as populações do entorno e no que se refere à sua
saúde e bem-estar.

1.12.8 Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais

O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais compreende a identificação, classificação e avaliação dos riscos ambientais e a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos
que tem por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos. Assim, ele pode ser definido como a elaboração e implantação de procedimentos técnicos e administrativos com o objetivo de manter os riscos dentro dos limites
aceitáveis pelas normas vigentes e garantir a operação adequada dos processos, respeitando padrões de segurança recomendados e criando rotinas de otimização dos mesmos. Além das medidas para redução dos riscos, o
Programa de Gerenciamento dos mesmos também deve contemplar ações que visem manter o empreendimento operando, ao longo do tempo, dentro de padrões de segurança considerados aceitáveis ou toleráveis.
O risco pode ser entendido como a freqüência com que um problema pode ocorrer multiplicado pela severidade da sua conseqüência se o mesmo não for evitado/mitigado por alguma providência eficiente. Considerando,
pois, que o risco é uma função da freqüência de ocorrência dos possíveis acidentes e dos danos, isto é, das consequências geradas por esses eventos indesejados, a redução dos riscos envolvidos pela implantação deste
empreendimento pode ser conseguida por meio da implementação de medidas, ações e comportamentos que visem tanto reduzir as freqüências de ocorrência de acidentes quanto de suas respectivas consequências. Assim, um
Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais envolve ações preventivas, ações de proteção e ações corretivas.
Além disto, o uso de ferramentas de estudo de riscos traz benefícios secundários muito importantes para todos os envolvidos em um empreendimento (empreendedor, construtoras, população afetada, sociedade em geral),
pois a avaliação minuciosa do processo de construção e operação do mesmo ajuda a identificar oportunidades que melhoram não apenas a segurança das operações, mas também a eficiência dos processos, aumentando o
resultado financeiro e socioambiental do investimento e reforçando a responsabilidade social perante a comunidade e as instituições.
O gerenciamento de riscos ambientais é, portanto, um processo necessário e indispensável, diante da complexidade e da demanda por integração de múltiplos esforços para minimizar os riscos nas operações de
construção do empreendimento, principalmente.
O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais proposto deverá partir da caracterização do empreendimento e da região, onde será realizada a compilação dos dados relativos às características do empreendimento,
contemplando aspectos construtivos e operacionais, além das peculiaridades da região onde será instalado. Esta iniciativa permitirá conhecer detalhes que ajudarão a compor os cenários de acidentes possíveis, embasando de
forma mais segura as recomendações técnicas do programa.
Em seguida, o programa deve proceder ao estudo do risco, tarefa que envolve a identificação do perigo, o estudo da exposição ao perigo, a caracterização do risco (incluindo o grau de aceitabilidade do risco) e o
gerenciamento do risco propriamente dito, que envolve:


O desenvolvimento e a escolha de alternativas;



A seleção da remediação, projeto e implementação em caso de sinistros,



O monitoramento e revisão dos riscos.

Em resumo, a análise dos riscos envolve:


Identificação do perigo;



Estimativa de probabilidade e freqüência;



Análise de conseqüências (estimativa dos efeitos no homem e no meio ambiente);



Avaliação e determinação do risco.
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Entre as aplicações que o estudo de risco terá, pode-se citar:


A segurança de processos;



Segurança de processos ocupacionais;



Gerenciamento de segurança e meio ambiente;



Capacitação dos recursos humanos.

Em síntese, o objetivo do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais é apontar diretrizes para o desenvolvimento de um processo para identificar, analisar e mitigar continuamente os riscos ambientais relativos à
segurança durante as fases de construção e de operação do empreendimento, diminuindo a probabilidade de ocorrência das causas iniciadoras de falhas e a severidade das consequências de modo a garantir a menor incidência
possível de situações de emergência, protegendo os recursos naturais e as populações humanas. Este programa também deverá subsidiar a elaboração do Plano de Ação de Emergência – PAE do empreendimento e conectar
todas as ações identificadas, com vistas a avaliar e amenizar o risco de exposição dos trabalhadores a agentes de riscos perigosos para a saúde e integridade física.

1.12.9 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

A área onde se encontrará o empreendimento está atualmente completamente antropizada, com cobertura vegetal composta por espécies exóticas. Sendo assim, as alterações na vegetação natural provocadas pela
implantação do Parque Urbano e Marina não terão reflexo significativo.
O plano de recuperação atuará dando maior enfoque a questão do relevo, já que será realizado o aterro e terraplanagem da área. Para esta finalidade são propostas técnicas e procedimentos metodológicos para a
recuperação dos sítios degradados, bem como harmonizar o aspecto cênico do empreendimento as condições paisagísticas.
Destinado a orientar e especificar as ações que devem ser planejadas, projetadas e realizadas, o presente Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD tem como fim recuperar as áreas afetadas em seu aspecto
paisagístico e ecológico, de modo que os efeitos da implantação do empreendimento sejam minimizados. Para tanto, atividades como a recomposição do relevo, recolocação de solo, implantação de drenagens e a própria
recuperação da vegetação das áreas, quando possível, compõe o conjunto das medidas de recuperação ambiental que seguem descritas.
Este programa tem como objetivo propor ações para recuperação das áreas degradadas pelas atividades de implantação do estaleiro, possibilitando a melhoria da qualidade ambiental no que compete ao aspecto
paisagístico e a manutenção das especificidades da fauna e flora locais.
Recomenda-se que sejam implementados sistemas de drenagem superficial e obras de arte complementares, que compreende na captação e adução ordenada das vazões de águas de chuva que precipitam sobre as áreas
afetadas, sem riscos de erosão e instabilidades, até o descarte nos rios e canais responsáveis pela drenagem natural.
As medidas de recuperação ambiental contemplam os diferentes níveis de intervenção e impactos sofridos pela área em análise. Em função disso, medidas específicas devem ser tomadas objetivando a reabilitação
topográfica e paisagística das áreas afetadas, de tal forma que não destoem da paisagem circundante e aproximem-se do ambiente original ou de patamares esperados.
Entre as medidas pode-se citar a recomposição de relevo e paisagística, que compreende basicamente a realização de terraplanagem simples, redesenhando superfícies topográficas irregulares existentes. Esta medida tem
a finalidade de atenuar o impacto visual e reduzir a possibilidade de deflagração de processos erosivos (laminar e linear). O remodelamento topográfico poderá ser executado com o auxilio de retroescavadeiras, tratores de
esteira e caminhões. A revegetação, que é parte essencial no processo de recuperação de áreas degradadas, implica, não só o plantio de espécies vegetais, mas também uma seleção adequada dessas espécies e de técnicas de
manejo, visando reconstituir e acelerar os processos de sucessão vegetal que naturalmente acontecem.
1.12.10 Programa de Monitoramento da Biota Aquática
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O Programa de monitoramento da biota aquática tem como foco o monitoramento da biota aquática do corpo d’água da Área de Influência Direta, com o intuito de observar as possíveis alterações das espécies e de seus
padrões de distribuição ao longo do tempo. A correlação das informações obtidas com os fatores impactantes e ambientais permitirá analisar se as medidas propostas estão sendo eficazes.
Ademais, o monitoramento permitirá o aprofundamento sobre o conhecimento da fauna aquática local ao longo do tempo e a verificação do status de conservação das populações.
As alterações na qualidade dos recursos hídricos e na circulação hídrica são os principais impactos para o ambiente aquático e, consequentemente, para as espécies que vivem neste habitat. Entende-se por biota aquática
as espécies que compreendem a ictiofauna, a carcinofauna, a fauna acompanhante, os mamíferos aquáticos, a macrofauna bentônica e o fitoplâncton, entre outros.
Assim, a fauna aquática será dividida em quatro grupos para a realização do monitoramento:
(1)

Ictiofauna e Carcinofauna;

(2)

Fitoplâncton;

(3)

Mamíferos aquáticos;

(4)

Macrofauna bentônica

Para o acompanhamento das variações sazonais e decorrentes da obra, sugerem-se coletas bimestrais destes grupos nos mesmos moldes utilizados no Capítulo de fauna aquática, possibilitando a obtenção de uma série
histórica e temporal representativa.

1.12.11 Programa de Monitoramento da Fauna

A área onde se localizará o empreendimento, em especial o do meio biótico, encontra-se já bastante descaracterizada pelo processo de antropização ali presente.
Especificamente no que diz respeito à fauna, a pouca vegetação e o forte movimento do tráfego já impõe um forte stress auditivo sobre os animais, e induz a um empobrecimento da variedade de espécies e quantidade de
indivíduos ali presentes, de maneira que a movimentação de veículos, máquinas e equipamentos durante a fase de obras do empreendimento não será um elemento totalmente novo na área.
Por se encontrar em uma região costeira, a maior parte das espécies animais do entorno do empreendimento é composta por espécies marinhas ou dependentes do mar. Sendo necessária atenção especial para este
ecossistema, com o agravamento de que será realizado ainda o aterro de aproximadamente 90 metros além da linha da costa, consequentemente ocasionando a perda de habitats para os animais que residem ou utilizam aquela
área para algum fim.
Desse modo, o risco de ocorrência de afugentamento da fauna local está vinculado à fase de obras, tendo em vista as atividades de preparo do terreno, instalação de estruturas de apoio e movimentação dos trabalhadores.
Este risco deverá ser evitado ao máximo possível por meio de ações especializadas de monitoramento da fauna, a fim de prevenir mudanças significativas sobre as comunidades faunísticas remanescentes do local,
garantir a integridade ecológica da região e até mesmo, proporcionar condições para o aumento da fauna no futuro, após a conclusão das obras.
Para isto está sendo proposto um Programa de Monitoramento da Fauna com o objetivo de maximizar o conhecimento sobre as alterações nas populações e comunidades da fauna local, ameaçada em decorrência dos
impactos advindos da implantação do empreendimento e monitorar as espécies animais nas áreas de influência do projeto, incluindo o uso de bioindicadores.
No caso em questão, adota-se o conceito de bioindicadores como espécies ou grupos taxonômicos superiores com características (como presença/ausência, densidade populacional, dispersão, sucesso reprodutivo) que
podem ser teoricamente usadas como um índice para outros atributos ecossistêmicos. Eles permitem identificar desvios do status normal de um ambiente por meio da resposta a um fator contaminante/impactante.
Entretanto, o termo bioindicadores pode ter um significado científico mais abrangente, mas que foge aos objetivos relacionados ao empreendimento em pauta. Existem, por exemplo, bioindicadores moleculares, celulares
e, ao nível do animal completo (como os que se adotarão neste programa).
Sua importância está no fato de que permitem identificar as interações que ocorrem entre os contaminantes e os organismos vivos e possibilitam a mensuração de efeitos sub-letais. Esta última característica permite por
em prática ações remediadoras ou, melhor ainda, ações preventivas, daí sua importância e o interesse de sua incorporação no monitoramento ambiental de áreas.
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Para o sucesso do Programa de Monitoramento da Fauna, o mesmo deverá contemplar o acompanhamento de espécies da mastofauna, ictiofauna, herpetofauna, malacofauna e da ornitofauna, com atenção redobrada para
as espécies ameaçadas de extinção.
Sugere-se que, para viabilização deste programa ambiental, sejam realizados convênios com instituições (defesa civil, polícia ambiental, instituições de pesquisa, por exemplo) de modo a assegurar encaminhamentos
adequados à questão. Também é importante envolver as comunidades e trabalhadores nas ações de proteção à fauna por meio da conscientização sobre sua importância e do compartilhamento de responsabilidades.

1.12.12 Programa de Apoio ao Turismo

O programa de Apoio ao Turismo é desenvolvido junto ao município em parceria com o setor Poder Público e privado para propor ações que incentivem este setor. Este programa estará baseado em ações participativas
que indicarão as demandas prioritárias relacionadas à atividade de turismo.
No empreendimento estão previstos uma série de atrativos turísticos como feira de artesanatos, parque infantis, quadras, pista de skate e ciclovias, além da ligação direta com o percurso esportivo da Av. Beira-Mar de
modo à melhor integrar o parque o calçadão.

1.12.13 Programa de Valorização da Cultura Local

O Programa de Valorização da Cultura Local visa apoiar organizações sociais locais e iniciativas comunitárias, a partir da promoção e desenvolvimento de projetos que contemplem a valorização da cultura local.
Para manifestações de cultura haverá espaço para eventos, parques e feiras ao ar livre, anfiteatro, permitindo apresentações diversas utilizando como pano de fundo a vista da baia norte. Como forma de aproximar os
visitantes à fauna local, a vegetação utilizada no paisagismo terá predominantemente plantas nativas da Mata Atlântica.
Desta maneira o Programa de Valorização da Cultura Local tem o intuito de provir às ferramentas necessárias para a manutenção da cultura da região.

1.12.14 Programa de Comunicação Social

Vive-se hoje numa sociedade de redes, onde a informação cada dia é mais demandada e exigida como direito essencial. Neste contexto, a sociedade cada vez mais reivindica maiores esclarecimentos sobre os
empreendimentos a serem instalados em sua região e exige sua participação no processo de planejamento dos mesmos. Amplia-se o interesse pelas questões ambientais que dizem respeito a estes empreendimentos e pela
formulação de alternativas para as diferentes atividades e para as compensações dos impactos delas decorrentes.
A divulgação e a publicidade são elementos primordiais para o sucesso da gestão ambiental e dos programas ambientais implantados em função de um empreendimento, pois somente com a informação segura e eficaz, a
participação ativa das comunidades envolvidas estará garantida.
Para a implantação de um empreendimento do porte do Parque Urbano e Marina são necessárias muitas intervenções, que envolvem, além dos trabalhos preliminares, terraplenagem, aterro, alterações nos sistemas de
água e esgoto, dentre outros. Essas atividades interferem no ambiente gerando alguns impactos potenciais tais como o aumento do nível de ruído, modificação da paisagem, perturbação temporária do tráfego local, aumento de
circulação de pessoas de fora na comunidade, suspensão temporária de abastecimento de água, geração de empregos diretos e indiretos, provocando assim alterações na rotina dos moradores e interferindo diretamente na
qualidade de vida da comunidade no entorno.
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Estas interferências nos componentes ambientais (físicos, bióticos e socioeconômicos) e até mesmo as expectativas positivas (como novas oportunidades de emprego, melhorias no quadro ambiental e de qualidade de
vida na região e compensações ambientais etc) geram uma série de dúvidas e ansiedades na população que precisam ser respondidas de forma responsável e segura.
Em face destas questões, é preciso viabilizar canais de relacionamento com as populações afetadas pelo empreendimento, de modo a divulgar informações sobre as características da obra e também sobre as mais
importantes etapas e ações relativas ao projeto, como por exemplo, sua abrangência espacial, oportunidades de empregos, impactos e programas ambientais desenvolvidos.
Para que todas estas informações sejam geradas, divulgadas e acessíveis aos diversos públicos interessados, é preciso que o empreendimento conte com um Programa de Comunicação Social bastante abrangente. Esta é
uma boa forma de estabelecer uma relação de confiança entre o empreendedor e a sociedade, favorecendo o diálogo social, a inserção de possíveis reclamações, sugestões e solicitações locais e o sucesso do projeto como um
todo.
Assim sendo, todas as ações da obra deverão ser comunicadas amplamente à sociedade e todo programa ambiental deve ser divulgado antes de seu lançamento e deverá ser reforçado sistematicamente depois durante sua
execução.
A população deverá ter suas dúvidas esclarecidas sobre todos os objetivos e metas a serem alcançados pelos programas ambientais desenvolvidos e do andamento dos trabalhos em relação às obras, através de diversas
mídias, sempre tendo como foco a melhor forma de alcance da comunidade de acordo com suas características específicas. Desse modo poderão ser utilizados folhetos, cartilhas, folders, divulgação em rádio e TV, palestras em
escolas, centros comunitários e em outros lugares que possam irradiar a informação e a participação.
A implantação de um empreendimento em uma área turística com grande fluxo de pessoas, como a Avenida Beira Mar, requer a implementação de ações para a transmissão de informações sobre o projeto com uma
abrangência municipal. Bem como a interação com a população afetada de forma a prevenir impactos sobre as comunidades identificadas e reduzir os incômodos produzidos pela realização das obras por meio do preparo prévio
da população sobre os acontecimentos que irão se desenrolar em função dos trabalhos.
O Programa de Comunicação Social visa à elaboração de instrumentos e ferramentas de comunicação social para divulgar e apoiar as intervenções necessárias para implantação do empreendimento, de modo a ampliar o
grau de conhecimento e compreensão da população sobre as consequências socioambientais advindas do processo e também estabelecer um canal de participação efetivo junto às comunidades beneficiadas.
Para isto, o Programa deverá identificar os vários componentes do público-alvo (entidades representativas, ONG’s, lideranças locais e regionais, escolas, representantes institucionais, entre outros) das ações de interação
e comunicação social, bem como detalhar os meios e recursos (formas de abordagem) a serem utilizados junto a cada segmento e em cada fase de implantação do empreendimento. O objetivo deve ser sempre o de garantir
participação real, democrática e efetiva durante todas as etapas do processo.
Além disto, num plano mais abrangente, tem-se que, no Brasil, os ainda recentes, processos de redemocratização e de desenvolvimento de uma consciência ambiental mais apurada vem demandando discussões
frequentes sobre diretrizes para implantação de grandes projetos e seus respectivos impactos ambientais e sociais. Uma das consequências destes processos é um relativo consenso sobre a necessidade de uma política
participativa no desenvolvimento destes empreendimentos em todas as suas etapas tendo em vista seu grande potencial de modificação dos meios natural e antrópico. Estas novas condições impostas pela realidade constituem
uma importante conquista da sociedade brasileira no sentido da consolidação de sua base democrática, de exercício efetivo da cidadania e, é claro, da busca por mecanismos de desenvolvimento sustentável.
Diante de todo este panorama, é essencial a divulgação contínua e atualizada de informações acerca do empreendimento a ser implantado a fim de garantir que a população se previna da melhor maneira possível diante
dos incômodos temporários que irá passar em função da alteração de sua rotina, diminuindo assim, possíveis conflitos oriundos da desinformação.
O exercício da comunicação junto à sociedade local contribui, sobremodo, para a inserção regional do empreendimento, além de se constituir em importante canal de entendimentos e negociações, capazes de facilitar o
entendimento entre as mais diversas interfaces eventualmente originadas com a implantação do empreendimento.
Para garantir este direito, deverá ser mantido o Programa de Comunicação Social como parte integrante do Plano Básico Ambiental - PBA, para divulgar informações com a devida frequência e o alcance necessário da
população afetada. Este Programa, portanto, deverá estabelecer canais de diálogo entre a população afetada direta ou indiretamente e os executores do empreendimento.
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É importante que toda a ação comunicativa seja contextualizada e desenvolva-se em consonância com os outros programas ambientais para garantir que a informação chegue com veracidade e rapidez a todos os
envolvidos de modo a evitar problemas que comprometam a execução do empreendimento ou causem apreensões desnecessárias às comunidades. Daí o fato do Programa de Comunicação Social constituir um dos principais
elementos da gestão ambiental do empreendimento, responsável pela interlocução entre a execução do projeto, as instituições envolvidas e a sociedade em geral.

1.12.15 Programa de Educação Ambiental

O processo de educação ambiental em sua vertente transformadora acontece no momento em que a população, ao olhar de forma crítica para os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, reflete sobre os fatores
sociais, políticos e econômicos que originaram o atual panorama e busca atuar no seu enfrentamento.
Desta maneira, o fazer educativo proposto pelo Programa de Educação Ambiental espera contribuir para a formação de cidadãos comprometidos em atuar coletivamente rumo à construção de uma sociedade sustentável,
dentro de uma nova ótica de relação entre empreendedor e comunidade no setor de infraestrutura de transportes em que se considera cidadão a pessoa capaz de criar com outras, uma ordem que ela mesma vai vivenciar, cumprir
e proteger.
Essa nova ótica de relação entre empreendedor e comunidade exige que o gestor público sensibilize e instrumentalize a população fornecendo-lhe elementos e critérios que a capacite para uma organização política e
social que poderá assegurar as condições de diversidade, autonomia e interação ambiental como valores positivos, dentro de um modelo de desenvolvimento autossustentável, onde o desenvolvimento econômico e da
infraestrutura é elemento chave.
A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795 de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de 2002, representou grandes avanços legais para o campo da Educação Ambiental trazendo em
seu bojo princípios que definem que a educação ambiental deve ser permanente e continuada, devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, dentro e fora da escola.
Esta política atribuiu não só ao poder público, mas às instituições educativas, órgãos integrantes do sistema Nacional de Meio Ambiente, aos meios de comunicação de massa, às empresas, entidades de classe,
instituições públicas e privadas e à sociedade como um todo o compromisso em atuar com ações educativas relacionadas às questões socioambientais e é com base neste marco legal que o Programa de Educação Ambiental do
empreendimento em questão deverá se pautar.
Toma-se a educação ambiental neste trabalho como a educação para a geração de novos valores e atitudes humanas dirigidas à manutenção da qualidade de vida e conservação do meio ambiente.
Dentro deste conceito, considera-se que o maior objetivo do Programa de Educação Ambiental a ser desenvolvido é proporcionar ações educativas, através de um processo participativo, visando capacitar/habilitar setores
sociais para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região, informando a comunidade sobre as características ambientais e socioeconômicas da região, com ênfase na disseminação de informações
sobre as iniciativas de conservação da qualidade ambiental relacionadas ao empreendimento, priorizando o processo de participação comunitária no tratamento à análise dos problemas socioambientais locais e à proposição de
soluções a esses problemas.
O Programa de Educação Ambiental deve nortear e contribuir para o bom desenvolvimento das obras e para a melhoria dos padrões de qualidade de vida da população a ser beneficiada pelo projeto.
A experiência tem demonstrado que somente adotando-se uma perspectiva democrática e participativa se obtém resultados realmente efetivos em ações de educação ambiental. Desse modo, uma diretriz elementar que
desde já se recomenda é que este programa ambiental seja desenvolvido obedecendo a uma metodologia participativa, em que as comunidades atuem em todas as etapas do mesmo, inclusive em sua avaliação. Para isto deverá
propor uma gama variada de métodos e técnicas adequadas a cada público-alvo e que possibilitem um envolvimento responsável de todos os segmentos. Para isto, o enfoque do Programa de Educação Ambiental deverá ser
interdisciplinar, na medida em que ele atuará como um eixo integrador dos demais programas integrantes do Plano Básico Ambiental – PBA.
Isto significa que para se alcançar resultados de fato efetivos, este programa deverá ser abrangente, mas ao mesmo possuir flexibilidade interna suficiente para alcançar diferentes segmentos populacionais, cada um com
características próprias que requerem estratégias diferenciadas. Não se pode perder de vista as especificidades dentro do todo abrangente em que o programa irá se constituir.
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Para que essas linhas de ação diferenciadas possam ser traçadas dentro da máxima qualidade, recomenda-se um aprofundamento maior a respeito da realidade local na fase de elaboração do programa que será parte
integrante do PBA. Conhecendo-se melhor aspectos do cotidiano das populações envolvidas e da região do empreendimento poderá ser proposto em bases mais concretas ações conjuntas de educação ambiental que envolvam
diferentes atores sociais e instituições.
Para que o processo de educação ambiental seja efetivo e ampliado é importante envolver uma gama variada de pessoas (principalmente as que já exercem alguma atividade profissional ou voluntária no local) e
instituições que possam estabelecer parcerias significativas tais como lideranças da comunidade, agentes de saúde, postos de saúde, escolas, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Floram, universidades locais, entre outras.
Quanto aos eixos temáticos do programa é importante que ele traga orientações nos aspectos sanitários e de saúde, a introdução ou reforço de conhecimentos e práticas que tragam melhoria de vida e que ajudem a
prevenir ou minimizar os impactos negativos do empreendimento, capacitação para professores e técnicos da rede pública como agentes multiplicadores da educação ambiental, a formação para hábitos e atitudes
ambientalmente corretos, conhecimentos para a conservação e manejo dos recursos naturais, entre outros de interesse das populações impactadas.

1.12.16 Programa de Resgate, Preservação e Monitoramento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico

O patrimônio histórico, cultural e Paisagístico é um bem de direito difuso, sob proteção da União. Desse modo, o Programa de Resgate, Preservação e Monitoramento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico visa
o cumprimento da legislação pertinente ao licenciamento para a implantação do empreendimento em questão. De acordo com o que determina o Art. 4° da PORTARIA IPHAN Nº 230, de 17 DE DEZEMBRO de 2002, “a
partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as fases de licenciamento ambiental do empreendimento de forma
a garantir a integridade do patrimônio cultural da área”.
Desse modo acredita-se que o programa proposto cumprirá com seu principal objetivo que é o de manter a integridade dos bens públicos representados pelo Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico porventura
presentes nas proximidades das áreas de intervenção do empreendimento, facilitando o seu conhecimento e as investigação de possíveis áreas objetos de interesse a esta matéria.

1.12.17 Plano de Ação de Emergência

O Plano de Ação de Emergência é um documento que deve conter todas as informações necessárias para atuar no caso da ocorrência de um acidente, constituindo um elenco de diretrizes que visam fornecer estrutura em
caso de contaminação das imediações da Marina por derramamento de combustíveis / lubrificantes.
Ele incluirá procedimentos específicos para a remediação de danos ambientais e especificação de medidas preventivas para cada uma das hipóteses de acidentes consideradas, cujo controle das situações de emergência
deve se dar em tempo hábil para que não sejam gerados danos irreversíveis.
A resolução n° 398/2008, do CONAMA, estabelece os critérios mínimos para a elaboração do plano de emergência individual – PEI, para possíveis incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional,
originados em instalações, dentre elas as marinas. Assim, o PAE deverá incluir, no mínimo, os seguintes elementos em sua estrutura:


Caracterização da instalação, destacando-se os detalhes geométricos e técnicos do projeto; como mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias, além da identificação do responsável pelo empreendimento;



Identificação dos cenários acidentais/emergenciais consideradas e procedimentos de combate para cada uma delas;



Informações e procedimentos para as ações de resposta às situações emergenciais compatíveis com os cenários acidentais considerados no Programa de Gerenciamento dos Riscos Ambientais, incluindo sistemas

de alerta e comunicação do incidente, estrutura organizacional de resposta- com definição de atribuições e responsabilidades dos envolvidos-, equipamentos e materiais de resposta, procedimentos operacionais que possam
causar interrupção do vazamento, conter e recolher o óleo derramado, procedimentos para a proteção de áreas vulneráveis, bem como das populações e da fauna, limpeza das áreas atingidas com coleta e disposição dos resíduos
gerados e procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado.
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Dispositivos de retenção de vazamentos;



Caracterização e espacialização dos receptores de eventuais impactos ambientais;



Caracterização das variáveis climáticas da região que interfiram nos níveis de risco;



Fluxograma de acionamento;



Recursos humanos e materiais necessários e compatíveis com os possíveis acidentes a serem atendidos, além dos procedimentos de acionamento e rotina de combate às emergências.



Programa de treinamento de pessoal em resposta a acidentes de derramamento de óleo.

Através dos itens considerados fica evidente que o objetivo central do Plano de Ação de Emergência é o de zelar pela preservação da integridade física do meio ambiente, das pessoas e das instalações envolvidas no
empreendimento. Num sentido prático, sua meta é aperfeiçoar as atuações nas situações de sinistro tornando-as mais articuladas, rápidas e eficazes.

m) Estimativa de custos relativos as questões de cunho ambiental como passivos existentes, licenciamento, implantação de medidas mitigadoras, soluções e estratégias para a viabilização do projeto do ponto de
vista ambiental;

Licenciamento Ambiental

Custo com análise do órgão ambiental (FATMA/FLORAM), com base no CONSEMA.

Atividade:
71.70.10 - Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos
5,0 < AU < 20: médio (EAS)
LAP: R$ 1.067,94
LAI: R$2.656,68
LAO: R$5.313,42
Valor total: R$ 9.038,04
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33.13.18 - Estruturas de apoio Náutico IV
NVB >= 150: grande (EIA)
LAP: R$3.267,29
LAI: R$8.127,92
LAO: R$16.256,00
Valor total: R$ 27.651,21

42.32.00 –Comércio de combustíveis líquidos e gasosos em postos de abastecimento, postos de revenda, postos flutuantes e instalações de sistema retalhista.
Porte:
Volume Tanque >= 125: grande (EAS) os demais: médio (EAS)
LAP: R$ 3.267,29
LAI: R$ 8.127,92
LAO: R$16.256,00
Valor total: R$ 27.651,21

Custo total de taxas de licenciamento: R$ 64.340,46

Custo com elaboração de estudos ambientais e projetos para LAP/LAI/LAO
Estudo

Custo
EIA para atividade de marina

R$ 500.000,00

EAS para atividade de complexo parque

R$ 35.000,00

EAS para atividade de tanques combustíveis

R$ 35.000,00
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Plano Básico Ambiental (PBA)

R$ 40.000,00

Plano de Ação Emergencial + programa de treinamento dos funcionários

R$ 28.000,00

Estudo de Impacto de Vizinhança

R$ 36.000,00

Projeto executivo com memorial descritivo do empreendimento

R$ 100.000,00

Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, das unidades de

R$ 20.000,00

controle ambiental
Projeto executivo com memorial descritivo do Sistema Separador Água e

R$ 15.000,00

Óleo – SSAO
Projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, dos

R$ 20.000,00

sistemas de armazenamento e distribuição de combustíveis
Projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, dos

R$ 15.000,00

poços de monitoramento do solo e nível freático
Projeto de instalação de simbologia de advertência:

R$ 5.000,00

Laudo do teste de estanqueidade dos 3 tanques e linhas

R$ 5.000,00

Consultoria licenciamento

R$ 12.000,00

Custo total de estudos ambientais

R$ 866.000,000

n) Estudo preliminar morfológico do impacto na linha de costa

Em termos geológicos, no contexto regional, segundo Caruso Jr. & Awdziej (1993), a área de influência direta está inserida em uma superfície que se acha subordinada a influência dos terrenos que compõem as rochas do
Riolito Cambirela, inserido na Suíte Vulcano-Plutônica Cambirela, e do Granito Ilha, constituinte da Suíte Pedras Grandes, ambas situadas temporalmente no Proterozóico Superior ao Eo-Palezóico.
Ocorrem ainda Diques de Diabásio do Juro–Cretáceo, situados temporalmente no Mesozóico; Depósitos Transicionais Lagunares do Holoceno e/ou Pleistocênicos, juntamente com os Depósitos marinho-praiais
Holocênicos, todos situados temporalmente no Cenozóico. A Figura 62 apresenta o Mapa Geológico de Santa Catarina.
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Figura 62. Mapa Geológico de Santa Catarina - 1986. DNPM (Peguei das aulas do prof Orlando)

Com relação às características geomorfológicas, na área de influência direta do empreendimento ocorrem feições que, de acordo com Herrmann e Rosa (1991), se enquadram nos Domínios Morfoestruturais das Rochas
Granitóides com destaque para a Unidade Geomorfológica Serras do Leste Catarinense e pelos Domínios Morfoestruturais dos Depósitos Sedimentares Quaternários representados pelas Planícies Aluviais e Planos e Rampas
Colúvio-Eluviais. Agregado a morfologia da região aparece acrescido o aterro executado na Baia Norte de Florianópolis. (Ponta do Coral).
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Figura 63. Atlas Geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil.- IBGE.
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Figura 64. Modelo digital do terreno, mostrando a expressão de relevo das unidades morfotectônicas da área central de Florianópolis, localizadas na figura 3. Unidade 1 = Unidade Morfotectônica 1 - Maciço Central; Unidade 2 = Unidade Morfotectônica 2 Serrinha; Unidade 3 = Unidade Morfotectônica 3 - Área Central; S = Domínio dos Depósitos Sedimentares; 3A = Modelado em Cristas Baixas N-S; 3CB = Modelado em Colinas Baixas. O mapeamento geológico-geomorfológico como procedimento básico na
caracterização de áreas de risco: o caso da área central da cidade de Florianópolis – SC.

Há muito as praias vêm recebendo os efeitos negativos diretos do crescimento demográfico e do aumento da ocupação da zona costeira
De modo geral, principalmente nos países menos desenvolvidos, esta ocupação ocorre de forma desordenada que acaba por comprometer a qualidade estética e ambiental destes sistemas, o que implica num sério
problema de manutenção da estabilidade da linha de costa, proteção de áreas terrestres adjacentes e conservação ambiental.
Muitas estratégias têm sido utilizadas no esforço de manter a linha de costa para satisfazer necessidades socioeconômicas. Estruturas fixas como quebra-mares, muros e espigões, têm sido usadas por muitos anos para
criar uma barreira entre a terra e o mar. Porém eles podem interromper o transporte de sedimentos ao longo da costa, aumentar os problemas erosivos em alguma instância ou ainda criar outros.
A alimentação artificial de praias é a colocação de forma hidráulica ou mecânica de areia sobre a praia e/ou antepraia para avançar a posição da linha de costa em direção ao mar ou manter o volume de sedimentos no
sistema litorâneo. A utilização desta metodologia tem sido adotada em muitos países por ser a única forma de proteção que adiciona sedimentos ao sistema costeiro.
A razão mais frequente para a alimentação artificial é ser uma alternativa leve para a proteção de instalações humanas do ataque das ondas em locais onde a praia original tem sido erodida, mas há muitos outros usos para
a alimentação. Estes usos incluem: (1) desenho e criação de novas praias onde estas não existiam, para suprir algum uso humano; (2) eliminar efeitos detritais de estruturas de proteção costeira para soterrá-las; (3) prover
proteção para dunas; (4) proteção de áreas naturais; (5) alargamento de praias para acomodar novas construções; e (6) contrabalançar os efeitos contemporâneos do aumento do nível do mar. Uma praia construída pelo homem
em uma área urbana é geralmente bem recebida pelo público, e projetos de alimentação têm representado um papel considerável na valoração de muitos locais costeiros como destinos turísticos.
O volume de sedimentos utilizados na alimentação de praias na Europa e Estados Unidos da América está em torno de 30 milhões de m3 por ano.
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A Ilha de Santa Catarina tem passado por drásticas transformações decorrentes da interferência antrópica no espaço, essa interferência quando incide na constituição física das rochas e sedimentos e nos seus processos
naturais de formação pode ser chamada tecnogênese (PELOGGIA,).
Neste item n, optou-se por realizar uma análise ambiental procurando identificar os impactos provocados na linha de costa da AID do meio físico do empreendimento, ou seja, na área do depósito tecnogênico da Avenida
Beiramar norte.
A Resolução CONAMA n.001, de 1986, traz como definição de impacto ambiental “a alteração significativa das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas (...)” (CONAMA, 1986). Entende-se, portanto, que impacto ambiental se refere às mudanças que o meio ambiente sofre em suas características naturais através da ação antrópica, e que
estes impactos podem ser positivos e/ou negativos.
Considera-se que os impactos ambientais específicos na linha de costa se referem às ações antrópicas que alterem seu traçado natural, incluindo sua ampliação, redução, rompimento ou desvio. Neste estudo, as alterações
estão relacionadas a ampliação da linha de costa decorrente da dragagem dos sedimentos e sua seguinte deposição, proporcionando o desenvolvimento de uma planície costeira artificialmente construída com perfil semelhante a
uma nova praia. Este fenômeno pode acarretar em um outro impacto ambiental, se faz menção a alteração do transporte de sedimentos.
Como se viu no item a, segundo os estudos da circulação hidrodinâmica e de dispersão de poluentes elaborados na baía de Florianópolis – LAHIMAR/UFSC, 1997, o comportamento das correntes geradas na Baía Norte
- fenômeno de propulsão dos fluxos marítimos e transporte de sedimentos -, possui pouca ação sobre a linha de contorno litorâneo insular a altura do local pretendido para a implantação do empreendimento. Os impactos na
linha de costa podem ser aumentados quando combinados simultaneamente, a ação dos ventos com a influência de maré, entretanto, este fenômeno não apresenta correlação direta, ou seja, um evento não apresenta efeito causal
sobre o outro. Mesmo assim, pode-se considerar que o fluxo e transporte de sedimentos decorrentes da ação das águas da baía sobre a planície artificial na linha de costa pode sofrer alguma alteração, podendo ocasionar novos
espaços de deposição e impactos nos ambientes de entorno.

PRODUTO 2 -ESTUDO DE TERRITORIALIDADE
a) Resgate Histórico
Os primeiros habitantes da região de Florianópolis foram os índios tupis-guaranis. Praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos as atividades básicas para sua subsistência. Já no início do século XVI,
embarcações que demandavam à Bacia do Prata aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias Velho, junto com sua família e
agregados, dá início à povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis).
A ilha de Santa Catarina, por sua posição estratégica como vanguarda dos domínios portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada militarmente a partir de 1737, quando começam a serem erigidas as fortalezas
necessárias à defesa do seu território. Esse fato resultou num importante passo na ocupação da ilha.
A partir de meados do século XVIII, a ilha de Santa Catarina passa a receber uma expressiva quantidade de imigrantes açorianos, que chegam ao Brasil incentivado pela Corôa portuguesa para aliviar o excedente populacional e
ocupar a parte meridional de sua colônia na América do Sul.
No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade; tornou-se capital da Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de prosperidade, com o investimento de recursos federais. Projetaram-se a melhoria
do porto e a construção de edifícios públicos, entre outras obras urbanas. A modernização política e a organização de atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos para a recepção ao Imperador
D. Pedro II (1845).
A cidade, desde o entrar do século XX, passou por profundas transformações. A construção civil fez-se um dos seus principais suportes econômicos. A implantação das redes básicas de energia elétrica, do sistema de
fornecimento de água e da rede de esgotos somou-se à construção da Ponte Hercílio Luz, tudo a assinalar o processo de desenvolvimento urbano. Além disso, em 1943 foi anexada ao município a parte continental, antes
pertencente à vizinha São José.
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A Ilha de Santa Catarina tem passado por drásticas transformações decorrentes da interferência antrópica no espaço, essa interferência quando incide na constituição física das rochas e sedimentos e nos seus processos
naturais de formação pode ser chamada tecnogênese (PELOGGIA,).
Neste item n, optou-se por realizar uma análise ambiental procurando identificar os impactos provocados na linha de costa da AID do meio físico do empreendimento, ou seja, na área do depósito tecnogênico da Avenida
Beiramar norte.
A Resolução CONAMA n.001, de 1986, traz como definição de impacto ambiental “a alteração significativa das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas (...)” (CONAMA, 1986). Entende-se, portanto, que impacto ambiental se refere às mudanças que o meio ambiente sofre em suas características naturais através da ação antrópica, e que
estes impactos podem ser positivos e/ou negativos.
Considera-se que os impactos ambientais específicos na linha de costa se referem às ações antrópicas que alterem seu traçado natural, incluindo sua ampliação, redução, rompimento ou desvio. Neste estudo, as alterações
estão relacionadas a ampliação da linha de costa decorrente da dragagem dos sedimentos e sua seguinte deposição, proporcionando o desenvolvimento de uma planície costeira artificialmente construída com perfil semelhante a
uma nova praia. Este fenômeno pode acarretar em um outro impacto ambiental, se faz menção a alteração do transporte de sedimentos.
Como se viu no item a, segundo os estudos da circulação hidrodinâmica e de dispersão de poluentes elaborados na baía de Florianópolis – LAHIMAR/UFSC, 1997, o comportamento das correntes geradas na Baía Norte
- fenômeno de propulsão dos fluxos marítimos e transporte de sedimentos -, possui pouca ação sobre a linha de contorno litorâneo insular a altura do local pretendido para a implantação do empreendimento. Os impactos na
linha de costa podem ser aumentados quando combinados simultaneamente, a ação dos ventos com a influência de maré, entretanto, este fenômeno não apresenta correlação direta, ou seja, um evento não apresenta efeito causal
sobre o outro. Mesmo assim, pode-se considerar que o fluxo e transporte de sedimentos decorrentes da ação das águas da baía sobre a planície artificial na linha de costa pode sofrer alguma alteração, podendo ocasionar novos
espaços de deposição e impactos nos ambientes de entorno.

PRODUTO 2 -ESTUDO DE TERRITORIALIDADE
a) Resgate Histórico
Os primeiros habitantes da região de Florianópolis foram os índios tupis-guaranis. Praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos as atividades básicas para sua subsistência. Já no início do século XVI,
embarcações que demandavam à Bacia do Prata aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias Velho, junto com sua família e
agregados, dá início à povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis).
A ilha de Santa Catarina, por sua posição estratégica como vanguarda dos domínios portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada militarmente a partir de 1737, quando começam a serem erigidas as fortalezas
necessárias à defesa do seu território. Esse fato resultou num importante passo na ocupação da ilha.
A partir de meados do século XVIII, a ilha de Santa Catarina passa a receber uma expressiva quantidade de imigrantes açorianos, que chegam ao Brasil incentivado pela Corôa portuguesa para aliviar o excedente populacional e
ocupar a parte meridional de sua colônia na América do Sul.
No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade; tornou-se capital da Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de prosperidade, com o investimento de recursos federais. Projetaram-se a melhoria
do porto e a construção de edifícios públicos, entre outras obras urbanas. A modernização política e a organização de atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos para a recepção ao Imperador
D. Pedro II (1845).
A cidade, desde o entrar do século XX, passou por profundas transformações. A construção civil fez-se um dos seus principais suportes econômicos. A implantação das redes básicas de energia elétrica, do sistema de
fornecimento de água e da rede de esgotos somou-se à construção da Ponte Hercílio Luz, tudo a assinalar o processo de desenvolvimento urbano. Além disso, em 1943 foi anexada ao município a parte continental, antes
pertencente à vizinha São José.

193

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 9D5B0

209

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Histórico da Av. Beira Mar Norte.
Originalmente, a Avenida Beira-Mar Norte compreendia o trecho entre a rua Felipe Schmidt, na esquina com a Almirante Lamego, e a altura do a do antigo bairro da Pedra Grande, hoje chamado de Agronômica. Foi
implantada na década de 1960, entre as gestões de Osvaldo Machado, Dakir Polidoro, Paulo Vieira da Rosa e Acácio Garibaldi Santiago (1964 a 1970).
A avenida e o belo visual da baía Norte despertaram a atenção da construção civil na década de 1970. O crescimento imobiliário atravessou aquela década e alcançou as seguintes, até atualidade, uma vez que ainda há
áreas disponíveis para construção.
Em 1980, no governo de Jorge Bornhausen e Henrique Córdova, começou a ser implantada a Via Expressa Norte, ampliação da Beira-Mar Norte, com mais aterro, que ligava o Terminal Rodoviário Rita Maria ao
campus da Universidade Federal de Santa Catarina.
Poderá ser visto em relatos de moradores e imagens a vocação da região para área de lazer.

Relato de Moradores:
“Interessante, e observo isso sempre que ando pela região, é que o “espírito de praia” persiste nesse trajeto de um quilômetro entre o trapiche e o Beiramar Shopping. Tanto no entardecer de verão, aos sábados e domingos,
quanto nos dias inteiros das outras estações, centenas de pessoas se concentram nos pontos de encontro como se estivessem na praia. Algumas levam cadeiras, outras estendem suas toalhas e deitam na grama, outras ainda se
sentam à beira do mar, contemplando o espetáculo do pôr do sol, tomando chimarrão ou degustando as delícias servidas nas barracas da feirinha da Praça de Portugal “ – Jornalista Carlos Damiao
Lucia Helena Bicocchi lembra bem de como era a região nobre da cidade, antes do aterro:
“— Não existia a avenida. O mar chegava até a Rua Almirante Lamego, onde havia poucas casas e nenhum prédio. A gente ia à praia a pé. Era tudo água.”
Lucia ia com a mãe e as irmãs à Praia do Müller e à Praia de Fora, que ficavam mais ou menos em frente à Praça dos Namorados.
“— Tinha bastante areia, muitas famílias iam do centro com os filhos” — conta.
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Figura 65. Foto aérea Beira-Mar Norte. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br

195

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 9D5B0

211

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 66. Beira-Mar Norte 1970. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 67. Praça Portugal atualmente. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 68. Trapiche em frente à Rua Esteves Júnior em meados do século XX. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 69. Travessa Abílio de Oliveira em 1968. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 70. Travessa Abilio de Oliveira em 2014. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 71. Rua Demétrio Ribeiro em 1989. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 72. Praça Governador Celso Ramos em 1960. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 73. Praça Governador Celso Ramos em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 74. Beira-Mar Norte em 1930. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 75. Beira-Mar Norte em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 76. Praça Esteves Júnior sem data definida. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 77. Praça Esteves Júnior em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

201

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 9D5B0

217

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 78. Praia do Müller em 1950. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 79. Praia do Müller em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 80. Av. Beira-Mar Norte. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.

Figura 81. Av. Beira-Mar Norte em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/.
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Figura 82. Av. Beira-Mar Norte em 1970. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 83. Av. Beira-Mar Norte em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 84. Trapiche DNPN/Praia de Fora em 1940. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 85. Trapiche DNPN/Praia de Fora em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 86. Praça Gov. Celso Ramos em 1960. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 87. Praça Gov. Celso Ramos em 1960. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 88. Trapiche DNPN em 1940. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 89. Casa noturna El Divino (local do DNPN e trapiche) em 2012. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 90. Vista do Morro da Cruz em no início do século XX. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/

Figura 91. Vista do Morro da Cruz atualmente. Fonte: http://www.desterrohoje.com.br/
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Figura 92. Ortofoto em 1938. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

Figura 93. Ortofoto em 1957. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/
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Figura 94. Ortofoto em 1977. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

Figura 95. Ortofoto em 1994. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/
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Figura 96. Ortofoto em 2002. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/

Figura 97. Ortofoto em 2009. Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/
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Histórico do Forte de São Francisco Xavier da Praia de fora
Segundo o estudo realizado pelo projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, realizado pela Universidade Federal de Santa Cataria – UFSC, O Forte de São Francisco Xavier da Praia de Fora, onde hoje existe a Praça
Esteves Júnior, foi construído entre 1761 e 1765, no Governo de Francisco Antônio Cardoso de Menezes e Sousa. O projeto foi realizado pelo Engenheiro Militar José Custódio de Sá e Faria, com a finalidade de complementar
o Sistema Defensivo da Ilha de Santa Catarina em tempo de guerra, resguardando o acesso à Vila Capital, e em tempo de paz, evitando a atracação de embarcações tripuladas por contrabandistas. Segundo levantamento do
Alferes José Correia Rangel, de 1786, o Forte chegou a possuir um conjunto de armamentos com 19 peças: uma de bronze de calibre 6 libras, e dezoito de ferro, sendo duas de calibre 8, seis de calibre 6, quatro de calibre 4,
quatro de calibre 2 e as últimas duas de calibre 1 libra.
Este Forte possuía uma planta em forma de polígono irregular, com uma muralha semicircular voltada para o mar. Pela portada, através de um corredor abobadado, alcançava-se o pátio central, onde estavam localizados
os edifícios da fortificação: Quartel dos Soldados, Paiol da Pólvora, Quartel dos Oficiais e Cozinha. Contornando este pátio central, em uma plataforma elevada acessada por um único lance de escadas, encontravam-se as
baterias de canhões. O Forte de São Francisco, juntamente com o Forte de São Luiz, também localizado na Praia de Fora, foi vendido em hasta pública, leilão: o primeiro, a 31/08/1841 e o segundo a 02/12/1839. A venda
permitiria a demolição dos prédios a "preço menor do que valia a cantaria de seus portões", segundo crítica da época (CABRAL, 1972: 40). O terreno de marinha passou à Câmara Municipal, que, atendendo a uma reivindicação
da comunidade local, por volta de 1862, ali faz erguer uma praça pública, denominada Jardim Lauro Müller, atual Praça Esteves Júnior.
Apesar de nada mais restar da estrutura atualmente, durante a execução de obras públicas de drenagem ao redor da Praça Esteves Júnior, em 1998, operários da Prefeitura Municipal encontraram dois canhões de ferro
fundido, e na sequência outro, que pertenceram ao antigo forte. Sobre eles ainda pode ser visto o brasão inglês do Rei George II, determinando a fabricação inglesa destes armamentos. A partir de 2001, as primeiras duas peças
passaram a incorporar o novo aspecto da praça e a terceira foi transferida para o Forte de Santa Bárbara, no centro de Florianópolis. Esses achados acidentais demonstram que uma pesquisa arqueológica nesta área poderia
evidenciar muito mais da história desta fortificação.

Histórico dos trapiches da Beira mar
A história dos trapiches de Florianópolis começa a muitos anos atrás, quando a ilha de Santa Catarina ainda quase não possuía comercio e o número de carros dentro da cidade não ultrapassava 15. Antes mesmo da construção
da ponte Hercílio luz, os trapiches eram a maneira que os comerciantes usavam para entregarem seus produtos para a ilha, naquela época a ilha contava com alguns poucos trapiches que serviam a essa finalidade, bem como o
embarque e desembarque de passageiros no processo de ida e vinda do continente. O principal ponto de embarque e desembarque era o Trapiche Municipal (Figura 98), até 1928, quando foi construído o novo trapiche municipal
onde se encontrava o bar e restaurante Miramar (Figura 99), construção essa que foi grandemente esperada, pois os moradores ansiavam por melhorias no transporte para o continente, visto que a precariedade desse serviço
representava até um embargo para a cidade, de maneira que na década de 20 foi até considerada a mudança da capital para a a cidade de Curitibanos. Podemos ver claramente o quão esperada era a obra nesse relato do jornal
“O Estado” em 06 de Maio de 1926
O velho trapiche municipal que serve de ponto de embarque e desembarque de passageiros, á Praça 15 de Novembro e que aliás tanto destoa daquelle elegante trecho da nossa capital, vae, felizmente ser
demolido. A Superintendência fará construir ali, dentro em breve, um cáez condigno daquella praça, para embarque e desembarque, em prolongamento á mesma praça tendo a largura desta, na sua
intercessão com o caes actual e o comprimento do trapiche. O novo caes terá escadas de accesso, devendo ser aquella zona aterrada. A referida obra vae ser feita por contracto e obdecerá um plano
esthetico e moderno, devendo os interessados que queiram apresentar as suas propostas neste sentido á Superintendencia, organizar e apresentar o projecto acompanhado das necessarias plantas
explicativas, nas escalas de 1:25, para as respectivas plantas e detalhes.Os proponentes deverão apresentar as suas propostas até o dia 26 de corrente, ás 13 horas.
Ainda nessa mesma edição do Jornal, está escrito:

212

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 49E19

228

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
É sem dúvida merecedora de applausos a iniciativa do sr. Superintendente Municipal, dando aquelle ponto de embarque uma feição decente e que ha muito se impõe, attendendo o embellezamento da
capital que não pode ser descurado.

Figura 98. Trapiche municipal.

Figura 99. Novo trapiche municipal e bar e restaurante Miramar.
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Mais tarde com a construção da ponte Hercílio Luz, já não fazia tanto sentido a travessia por balsa ou barco e o recebimento de carga pelo mar, visto que a travessia pela ponte se tornou a opção mais viável, também existiam
diversos outros trapiches para essa finalidade mesmo assim o novo trapiche municipal foi construído junto com o Restaurante e Bar Miramar, que se tornou um símbolo da cidade e inspiração para diversas obras criadas, como
músicas e pinturas. O Trapiche municipal era considerado um dos principais pontos de encontro da elite da cidade, sendo ponto de realização de diversas competições esportivas , como regatas, e certamente atingindo o seu
objetivo de modernização da cidade.
Com o processo de aterramento da baía sul que aconteceu a partir dos anos 60, diversos trapiches foram demolidos, incluindo o Miramar, que nesse tempo já se encontrava em estado de completo abandono.
Também foi demolido nesse tempo, o trapiche da praia de fora, que a muitos anos era um dos principais trapiches da cidade, era localizado na praia de fora, próximo à Inspetoria de Rios e Portos. Esse trapiche, era um dos
pontos de embarque e desembarque de mercadorias, com o passar dos anos e conforme os trapiches foram caindo em desuso ele também começou a servir como um ponto descarte de lixo da cidade.

Figura 100. Vista do Trapiche da Praia de Fora

Na Figura 100 temos a vista do trapiche da praia de fora, ao fundo podemos observar a fumaça do incinerador de lixo, construído entre 1910 e 1914 e destruído apenas em 1956 quando o lixo da cidade começou a ser coletado e
descartado em um aterro no Itacorubi, quando a prática de descarte no mar teve drástica diminuição.
Hoje em dia o Trapiche da beira mar serve como um dos maiores pontos turísticos de Florianópolis e um dos mais importantes pontos de encontro da cidade, é considerado um ótimo lugar para passar o tempo e assistir o por do
sol. É muito comum ver pescadores jogando tarrafa para pescar por ali, embora os peixes não sejam próprios para consumo.
Podemos ver o quão importantes os trapiches foram e ainda são para o desenvolvimento da cidade de Florianópolis, constituindo parte crucial da cultura e história da cidade.
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O Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico tem por objetivo levantar e analisar dados que dizem respeito às atividades econômicas, serviços urbanos e infraestrutura, relativos principalmente ao município de
Florianópolis e às áreas de influência do empreendimento. Além disso, busca analisar de que maneira a instalação do Parque Beira Mar pode interferir social, econômica e culturalmente na vida da população residente nas áreas
de influência direta e indireta do local.

a.1) Antecedentes históricos

De acordo com Santos (1970), grupos humanos pré-ceramistas, de pescadores, caçadores e coletores, começaram a povoar o litoral catarinense há cerca de 5.000 anos atrás. Esses foram substituídos por grupos
ceramistas que, provavelmente, exerceram a prática da agricultura por volta de 1.000 anos atrás. Tal grupo ceramista, pertencente ao tronco linguístico tupi-guarani, foi denominado de “Carijó” pelos primeiros navegantes
europeus que aportaram nas terras do Brasil meridional.
Segundo o padre João Alfredo Rohr, os Carijós, além de praticarem a pesca, caça e coleta, “possuíam também pequenas plantações de verdura e de raízes” (JAMUNDÁ, 1987, p. 26). Entre as raízes cultivadas,
destacava-se a mandioca, da qual era fabricada uma farinha denominada “puba”, considerada um dos principais alimentos da época. O algodão, o milho, o inhame, a pimenta e o tabaco também faziam parte dos cultivos
indígenas (FOSSARI in OLIMPIO, 1995, p. 45).
Para os viajantes estrangeiros que aportaram na ilha de Santa Catarina, entre os séculos XVI e XIX, ou incursionavam ao Brasil Meridional, a ilha não só oferecia atracadouros seguros em suas baías, protegendo
embarcações e tripulantes durante trabuzanas (tempestades e doenças). Eles também obtinham, com os habitantes insulares, uma série de produtos, desde víveres a madeiras para lenha, reparos e construção de embarcações.
Entre os relatos que especificam alguns desses produtos, destaca-se o do navegante espanhol Sebastião Caboto, que no ano de 1526, permaneceu na ilha durante quatro meses, empenhado na construção de uma embarcação de
pequeno porte, a ser utilizada no rio da Prata. Durante esse período, o navegante acusa ter recebido dos tupis-guaranis auxílio na construção da embarcação e víveres para manter a tripulação, entre eles: “veados, porcos,
galinhas, patos, perdizes, ostras, peixes, milho, inhame, mandioca, mel, palmitos e gordura” (CABRAL, 1987, p. 24).
Durante o século XVI, os recursos faunísticos e florestais da ilha continuaram a ser explorados por navegantes, principalmente espanhóis, mediante relações instáveis com os Carijós. Estes, quando não hostilizados, eram
prestativos e contentavam-se com espelhos e miçangas, entre outros objetos que não conheciam (CABRAL, 1987). Suas roças abasteciam os navios; suas flechas e armadilhas matavam animais que forneceram carne; os
córregos de água fresca enchiam os tonéis; seus conhecimentos sobre as regiões do interior permitiram as primeiras excursões de reconhecimento e exploração da terra.
No século XVII, a exploração não atingia somente os recursos naturais das terras meridionais, mas também a mão-de-obra escrava indígena. Em 1657, segundo Cabral (opus cit. p. 41), “toda a costa se encontrava
despovoada, por terem os moradores de São Vicente e Santos retirado dela todo o gentio que dantes a habitava”. E conforme Santos (1977, p. 32) aos Carijós, restou esse “último papel, o de ser escravo nos engenhos que então
começavam a se instalar” [no nordeste do Brasil].
Coube ao paulista Francisco Dias Velho, em 1678, requerer terras na ilha de Santa Catarina à Coroa Portuguesa, que nesta época era praticamente despovoada. Dias Velho provavelmente já se tinha estabelecido em
1675, com a família, agregados e escravos (africanos e tupis-guaranis), dedicando-se ao cultivo da mandioca e da cana-de-açúcar, à prática da pesca e à procura de ouro. Dez anos após o requerimento das terras onde fundou o
vilarejo e edificou a ermida de Nossa Senhora do Desterro, Dias Velho é assassinado por corsários, o que levou ao fracasso o povoamento da ilha, tendo a grande maioria dos seus agregados regressados a São Paulo.
Em 1712, aportou na ilha o engenheiro militar francês Amédée François Frézier, que aponta em seus relatos ter a póvoa denominada de Nossa Senhora do Desterro uma população de 147 “brancos”, na maioria
portugueses, alguns negros e índios, vivendo da pesca, da caça, de frutas e das culturas vegetais indígenas (FRÉZIER in CABRAL opus cit. p. 49). E assim permaneceu a póvoa isolada, transformando os produtos resultantes de
suas práticas da pesca, caça, coleta e da agricultura em mercadorias, as quais através do escambo com navegantes em busca de víveres, revertiam-se em produtos europeus manufaturados, como tecidos, ferramentas, armas e
pólvora, entre outros bens necessários. Com um excelente porto, víveres a disposição e situada entre Rio de Janeiro e Buenos Aires - centros dos impérios rivais Portugal e Espanha -, em 1726 a ilha de Santa Catarina é elevada
a capitania e a póvoa de Nossa Senhora de Desterro torna-se sua vila capital (IBGE, 1959).
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Em 1738 as terras do continente fronteiriço a Nossa Senhora do Desterro são desmembradas da Capitania de São Paulo e integradas à Capitania da Ilha de Santa Catarina. Foi a partir desse evento que a Coroa Portuguesa
reconheceu a necessidade de fortificar e povoar a ilha de Santa Catarina. Assim, por meio de Carta Régia, em 11 de agosto de 1738 é criado o Governo Militar da Ilha de Santa Catarina, designando para o cargo de governador o
brigadeiro José da Silva Paes. Imediatamente após a posse em 1739, Silva Paes dá início a edificação da Casa do Governo, igreja Matriz e quatro fortalezas.
Como estratégia de marcação do domínio português, iniciou-se a partir de meados do século XVIII a vinda de imigrantes açorianos e madeirenses. Entre os anos de 1748 a 1756 chegaram à ilha de Santa Catarina
aproximadamente seis mil imigrantes que deveriam ocupar a ilha de Santa Catarina e o continente. Porém, a maioria preferiu se estabelecer na Ilha, propiciando a fundação de povoados que resultaram em freguesias precursoras
dos atuais distritos de Florianópolis.
Em 24 de fevereiro de 1823, logo após a independência do Brasil, a vila de Desterro é elevada à categoria de cidade – capital da Província de Santa Catarina - tendo seu perímetro urbano definido. Em 1835 é instalada a
primeira Assembleia Legislativa Provincial. Assim, a administração sai das mãos dos militares e passa para a classe abastada representada pelos comerciantes locais.
Segundo Peluso Jr. (1991), após a independência a administração pública tornou-se mais complexa. O império passou a direcionar ações benéficas aos setores que a metrópole descuidara, como por exemplo,
implementando melhorias na instrução pública. Em 1841, Desterro já contava com professor de retórica, aritmética, álgebra e geometria, gramática latina e diversas aulas de instrução elementar. Também apresentava força
policial, serviços de justiça, socorros e saúde pública.
Com a consolidação da República, após a revolução federalista em 1893 os chefes rebeldes e os caudilhos revoltados contra o marechal Floriano Vieira Peixoto sofreram o “terrível ajuste de contas de Desterro”, que os
levou ao muro de fuzilamento na fortaleza de Santa Cruz na Ilha de Anhatomirim (IBGE, 1959). Assim, no dia 1° de outubro de 1894, por meio da Lei estadual n.º 111, a capital, Desterro, recebe a denominação de
Florianópolis em homenagem ao marechal Floriano Vieira Peixoto.
Sua área portuária integrada ao circuito agroexportador brasileiro e base econômica fundamentada em atividades agrárias e no comércio de exportação/importação destacaram Florianópolis como maior centro exportador
do Estado. A construção da ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, não interferiu nas atividades portuárias vigorantes. Porém, com a modernização da indústria naval, a movimentação do porto de Florianópolis passa a decair
até perder por completo seu papel e relevância econômica em meados do século XX (SIQUEIRA, 2008).
Entretanto, conforme Santos (2005), a construção da ponte Hercílio Luz propiciou uma nova restruturação urbana na medida em que crescia a população. Após sua inauguração, surgiram linhas de ônibus, dentre as quais
a mais importante foi a do “Estreito”, antiga localidade denominada de João Pessoa anexada ao município de Florianópolis em 1944, e que atualmente corresponde à porção continental do município.

Figura 101 Aterro para a construção da ala norte do Mercado Público de Florianópolis em 19841.

1

Fonte: Fotos Antigas de Florianópolis. Disponível em: fotosantigasflorianopolis.blogspot.com.br. Acesso em 13 de maio de 2016.
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Figura 102. Ponte Hercílio Luz nos anos 70 observada da poção continental do município2.

Com a fundação da Universidade Federal, entre os anos de 1950 e 1960, a cidade consolida sua propensão como prestadora de serviços e, com a implantação da BR-101, na década de 1970, Florianópolis torna-se o
principal polo turístico do Estado. Em 29 de setembro de 1997, por meio da Lei Complementar n° 001/97, Florianópolis torna-se distrito sede abrangendo uma área total de 74,54 km², dividida em duas porções: a insular com
62,44 km² e a continental com 12,10 km² (IBGE, 2011).
O distrito Sede constitui-se, na porção insular, por 13 bairros: Agronômica, Centro, Córrego Grande, Costeira do Pirajubaé, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde, Saco Grande, Saco dos Limões, Santa
Mônica, Trindade e Pantanal. Na porção continental conta com 11 bairros: Abraão, Balneário, Canto, Capoeiras, Coloninha, Coqueiros, Bom Abrigo, Estreito, Itaguaçu, Jardim Atlântico e Monte Cristo, totalizando 24 bairros.
Os demais distritos correspondem a Ratones, Santo Antônio de Lisboa, Ingleses do Rio Vermelho, São João do Rio Vermelho, Pântano do Sul, Lagoa da Conceição, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Barra da Lagoa,
Campeche e Ribeirão da Ilha.

Figura 103.Vista do bairro Estreito, na porção continental do município de Florianópolis.

2

Fonte: ND Online. Disponível em: http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/ponto-final/192829-carlos-damiao-memoria-de-florianopolis-a-ponte-hercilio-luz-em-tres-tempos.html. Acesso em 16 de maio de 2016.
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Figura 104. Vista do bairro Centro, na porção insular do município de Florianópolis.

b) Caracterização e classificação do público usuário da área de lazer da Beira Mar Norte por atividades

A beira-mar norte representa hoje um importante local de passagem para muitos moradores da região. Possui um grande potencial de lazer, devido a sua localização próxima a bairros com alta densidade populacional,
porém limitado atualmente devido à baixa oferta de equipamentos, instalações e comodidades. A área de lazer atual é utilizada por moradores da região e turistas principalmente para a prática de esportes e caminhadas, serviço
de transporte e turismo de passeio com embarcações motorizadas e comércio de serviços.
O parque linear da Beira-mar Norte possui hoje um local de caminhada e uma ciclovia, utilizados pela população local como lazer e também como via de passagem. O local possui clubes de remo onde a prática esportiva
é desenvolvida. Há também a presença de aparelhos de ginástica para os usuários. Além da prática de caminhada, ciclismo e remo pode-se observar também a utilização de outros equipamentos, como skate, patins, entre outros.
No local, há a oferta de serviço de aluguel de equipamentos, como bicicletas. Dessa forma, grande parte do público atualmente usuário da Beira-mar Norte é praticante de esportes. A Figura 38 mostra um exemplo da utilização
do local pela população diariamente.

Figura 105. Beira-Mar Norte sendo utilizada para práticas esportivas. Fonte: http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta.php?florianopolis__um_cenario_proprio_para_pedalar&id=1331.
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As crianças também podem aproveitar o playground para brincar e a grama acaba virando espaço para descanso de muitas pessoas. Com a vista privilegiada, a avenida também funciona como local de passeio para famílias e
turistas, que utilizam os bancos e a grama para apreciar o pôr-do-sol e relaxar. O trapiche da Beira-Mar Norte também recebe pessoas que querem observar o mar, passear ou até pescar.
A rodovia também protagoniza uma série de eventos públicos e festividades. A festa de final de ano ocorre todos os anos no local, incluindo shows e queima de fogos, e a estrutura é montada no meio da via, que fica fechada
para o tráfego. Durante todo o ano o local reúne shows, apresentações, exposições e eventos gratuitos, muitos deles realizados próximo ao local onde será implantada a marina.
De acordo com o Estudo Complementar para a Implantação do Plano de Ordenamento Náutico do Município de Florianópolis, elaborado pela associação FloripAmanhã, a Beira-Mar Norte é utilizada diariamente durante a
temporada para o turismo náutico. Várias empresas oferecem passeios ou desembarques em outros locais, partindo dos trapiches da Beira-Mar Norte e sob a ponte Hercílio Luz, rumo às Fortalezas de Santa Cruz, na Ilha de
Anhatomirim, e às de Santo Antônio, na Ilha de Ratones. Esses serviços são buscados principalmente por turistas durante a temporada.
Por fim, a Avenida Beira-Mar Norte contempla diversos estabelecimentos, como lojas, feiras, restaurantes, bares, redes de fast food, shopping centers, hotéis, entre outros. Dessa forma, a área tratada compreende um importante
local de serviços da cidade, destacando-se a presença de um dos grandes shoppings centers da cidade, o Beira-Mar Shopping, e uma orla repleta de restaurantes dos mais diversos tipos.
O público usuário dos estabelecimentos citados compreende majoritariamente adultos e jovens. De acordo com os dados apresentados nos itens c e d (descrição, densidades e perfis de população), a maior parte dos residentes da
área estudada se enquadra nessa categoria, representando, portanto, uma parcela importante. Grande parte do público usuário do local está relacionado com a oferta desses diversos estabelecimentos.
Avenida Beira Mar Norte e imediações – terrestres e marítimas - é palco de diversos eventos de lazer, esportivos e econômicos. A orla marítima concentra residenciais multifamiliares de alto padrão de acabamento,
estabelecimentos gastronômicos, entretenimento diversificado, shopping center, atividades culturais, comércio altamente desenvolvido, serviços variados e funções institucionais. É uma região privilegiada pela instalação de
bens urbanos de consumo coletivo e alto valor paisagístico. A densidade populacional é alta, sendo que os bairros Centro e Agronômica – mais próximos geograficamente ao local do empreendimento – apresentam,
respectivamente, 89 e 21 setores censitários. O setor censitário é uma unidade territorial formada por área contínua integralmente contida em área urbana ou rural; no caso de áreas urbanas, o setor constitui um conjunto de
quadros, definida a partir das unidades habitacionais presentes nas localidades.
Através de evidências colecionadas em visita de campo, bem como a partir de conhecimento comum sobre a área, percebe-se um público bastante diverso no quesito sócio-econômico, seguindo o padrão demográfico da
AID do empreendimento. Quanto ao parâmetro etário, os praticantes de esportes e atividades recreativas na Av. Beira Mar Norte são desde crianças, passando por jovens e adultos, pessoas de meia idade, e também muitos
idosos, especialmente em atividades como caminhada, corrida e ciclismo. Encontram-se também, especialmente nos meses de verão, muitos turistas e visitantes, o que amplia ainda mais o escopo de características populacionais
que frequenta a área.

c) Descrição da população beneficiada e afetada diretamente, indiretamente e regionalmente;

A população beneficiada e afetada diretamente pela operação da marina inclui os residentes do bairro onde a Marina será implantada, os usuários atuais da área, os possíveis usuários da estrutura e futuros trabalhadores
das instalações da Marina.
Os residentes do bairro Centro, usuários atuais e futuros da área serão beneficiados pela presença de novas facilidades. Uma marina com novas vagas para aqueles que possuem embarcações, uma nova área de lazer para
a população, novas estruturas comerciais no local, a possibilidade de novas alternativas de transporte e a melhoria da infraestrutura para as saídas de barco para passeios turísticos. A população residente e usuários serão afetados
pela alteração da paisagem local e geração de novos fluxos de transportes. Os futuros usuários das instalações incluem turistas e futuros usuários da marina e das áreas de lazer.
A população beneficiada e afetada indiretamente inclui os moradores dos bairros próximos ao Centro, os usuários da Beira-Mar Norte como via de passagem e o comércio local. Os moradores dos bairros próximos serão
beneficiados pela presença de novas facilidades próximas à sua residência. O comércio do Centro e a rede hoteleira local serão beneficiados pelos novos turistas e usuários da marina que chegarão ao local e tornar-se-ão
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possíveis clientes. Inclui-se também a geração de novos fluxos populacionais devido aos usuários das áreas de lazer, podendo intensificar a demanda pelo comércio. O comércio será afetado pela presença de novos comerciantes
disputando por um espaço no mercado local. Os usuários da via Beira-Mar Norte como passagem serão afetados pela geração de novos fluxos de transporte e pela alteração da paisagem.
A população beneficiada e afetada regionalmente inclui os donos de embarcações regionais, o mercado náutico regional, turistas que viajam com seus barcos à Florianópolis e o turismo da região. Os donos de embarcações
regionais e turistas donos de barcos terão um novo local para atracarem em Florianópolis, próximo ao centro da cidade com acesso facilitado ao transporte coletivo e um posto de abastecimento, de fácil acesso, onde será
possível abastecer suas embarcações. O mercado náutico regional será beneficiado pelo incentivo à aquisição de novas embarcações em Florianópolis e necessidade de novos serviços náuticos para atender a demanda de novas
embarcações que atracarão na cidade e será afetado pelo aumento de competitividade. Os turistas que possuem embarcações próprias terão mais facilidade para vir à Florianópolis com seus barcos e também poderão utilizar a
estrutura como local de parada durante viagens mais longas. O turismo regional será beneficiado pelo aumento da demanda na cidade, principalmente devido aos turistas com maior poder aquisitivo, capazes de consumir
serviços com alto valor agregado e injetar maiores quantidades de recursos na economia regional e também devido à nova possibilidade de parada de barcos de apoio para embarque e desembarque de transatlânticos (tenders).
A marina e a praça pública tende a tornar-se um ponto de referência também a nível nacional e internacional, agregando um fator de turismo intermitente, gerando renda continua a cidade, uma vez que durante todo o ano
as condições climáticas tropicais do local são muito melhores quando comparadas aos climas dos países vizinhos como Argentina e Uruguai, bem como quando compararmos com países europeus, tornando-se assim certamente
um ponto de atração internacional.

c.1) Área de Influência Indireta

Segundo dados recenseados pelo IBGE em 2010, Florianópolis e mais vinte municípios compõem a Mesorregião da Grande Florianópolis. Esta se divide em três microrregiões: Florianópolis, Tabuleiro e Tijucas. A
Microrregião de Florianópolis, com 2.488,592 km² e 878.852 habitantes, está dividida em nove municípios: Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz,
São José e São Pedro de Alcântara.
A AII do empreendimento proposto, correspondente ao município de Florianópolis, apresenta diversificadas tipologias de uso do solo, com predominância de funções urbanas – residencial, comercial, institucional conferindo-lhe uma taxa de urbanização superior a 96%.

Figura 106. Função urbana residencial presente no bairro Coqueiros, na AII do empreendimento - município de Florianópolis.
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Figura 107. Função urbana Institucional exercida pela unidade do Corpo de Bombeiros, na AID do empreendimento.

Figura 108. Campo de Dunas da Joaquina, na AII do empreendimento - município de Florianópolis.

Figura 109. Praia do Campeche, na AII do empreendimento - município de Florianópolis.
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Além das áreas com predomínio da urbanização, se destacam os manguezais, as restingas, as dunas, as matas dos terrenos cristalinos e as praias, a maioria direcionadas ao uso balneário e pesca artesanal. O uso das águas
das baías norte e sul, além da pesca artesanal, é direcionado a ostreicultura e mitilicultura, com destaque para primeira, sendo Florianópolis o maior produtor de ostras do Brasil.
O município de Florianópolis ocupa uma área de 675,409 km², segundo o Censo IBGE 2010. Isso representa um acréscimo referente aos números anteriores devido à Lei Estadual nº 13.993 de 2007, que passou a
contabilizar os valores territoriais das águas internas das baías Sul e Norte. A
11 apresenta dados referentes às proporções territoriais do município e formas de uso e ocupação do solo.

Tabela 11. Área territorial e ocupação do solo.

Descrição

Valor numérico

%

Superfície total

675,409 km²

100

Superfície da área continental

12,1 km²

1,7

Superfície da área insular

424,4 km²

62,8

Superfície da área marítima

238,909 km²

35,2

Área de Preservação Permanente (APP’s)

189,42 km²

42,00

Área de Preservação Limitada (APL’s)

74,6 km²

17,00

Áreas Urbanizadas

186,98 km²

41,00

Unidades Residenciais

143.855

89,50

Unidades Comerciais

9.720

6,00

Unidades de Serviços

5.864

3,60

Unidades Industriais

82

0,10

Unidades Mistas

1.239

0,20

Fontes: IBGE (2011), IPUF (2011) e HEIDRICH (2008).

Relacionado ao uso do solo direcionado a exploração dos recursos edáficos para práticas agropecuárias, segundo dados do último censo agropecuário efetuado pelo IBGE no ano de 2006, o município contava com 585
estabelecimentos agropecuários produtivos – todos situados na porção insular. Predominando minifúndios, os referidos estabelecimentos totalizaram em conjunto uma área de 21,14 km² (Erro! Fonte de referência não
encontrada.12), o equivalente a aproximadamente 4,7% da área total do município.
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Tabela 12.Estabelecimentos agropecuários, áreas e proporções de uso do solo.

Matas e
Área total dos 585

florestas

estabelecimentos km²

naturais

21,14

km²

%

7,77

36,76

Pastagens

Lavouras

Lavouras

naturais

temporárias

permanentes

km²

%

km²

8,27 39,12 0,44

%

km²

%

2,08

0,65

3,07

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

As lavouras temporárias, constatadas em 78 propriedades, apresentam culturas diversificadas predominando, em área plantada, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho e tomate. Nas parcelas de solo direcionadas aos
cultivares permanentes, observadas em 23 estabelecimentos agropecuários, ocorre o cultivo de banana, laranja, uva, figo e abacate. O uso do solo destinado à pecuária, predominando a bovinocultura, é constituído por áreas de
pastoreio cobertas de gramíneas introduzidas intercaladas a terrenos de “várzea” com manchas de espécies remanescentes da Floresta Ombrófila Densa. As atividades agropecuárias são pouco expressivas, concentrando-se nos
distritos de Ratones, São João do Rio Vermelho, Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul e Cachoeira do Bom Jesus.
A figura a seguir apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da área de influência indireta do empreendimento.
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Mapa 9. Uso e Cobertura do Solo da AII

c.2) Área de Influência Direta

Definiu-se que a AID do empreendimento Parque Beira Mar compreende a porção insular do Distrito Sede, formada pelos bairros Agronômica, Centro, Córrego Grande, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte
Verde, Saco Grande, Saco dos Limões, Santa Mônica, Trindade e Pantanal (exceto o bairro Costeira do Pirajubaé) mais a Unidade Espacial de Planejamento – UEP Cacupé.
O processo de intensificação do uso do solo direcionado a funções urbanas deu-se a partir da terceira década do século XX, consequente da construção da ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, e das mudanças na
estrutura econômica e política brasileira pós Revolução de 1930 que passaram a promulgar a integração nacional (LAGO, 1988). Devido a sua localização, os bairros citados foram afetados intensamente por este processo de
urbanização, apresentando um alto índice de construções, com predominância de funções urbanas residenciais, comerciais, serviços variados e institucionais, bem como áreas de lazer, parques florestais e outros equipamentos
comunitários urbanos.
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Apresentando um elevado índice de urbanização, predominando amplamente as funções de uso residencial, comercial, serviços e institucional, a AID do empreendimento concentra aproximadamente 35% da população
total do município.

Figura 110. Função urbana residencial presente no bairro Centro, na AID do empreendimento.

Figura 111. Foto do bairro Agronômica, na AID do empreendimento.

Segundo Richter (2009), a partir da década supracitada, em função do declínio de seu porto e atividades comerciais de importação e exportação, Florianópolis passou a depender das funções da sede de governo. O modo
de transporte terrestre via caminhões, transporte coletivo de passageiros e o tráfego de carros de passeio, passou a representar o principal meio de circulação de bens e pessoas entre a ilha de Santa Catarina e o continente,
impulsionando, também, o intercâmbio econômico e administrativo entre a capital e o interior do Estado.
Em 1950, conforme dados do IBGE, Florianópolis contava com 48.264 habitantes, passando em 1960 para 72.889 habitantes, o equivalente a um acréscimo populacional de 53,09 %. Foi neste período que começaram a
surgir os primeiros edifícios de oito andares, precedentes para o processo de verticalização da área central da capital. Tal gabarito de edificação resultou das diretrizes estabelecidas no Código Municipal de Florianópolis,
aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores por meio da Lei Municipal nº. 246/55, primeiro plano diretor regulamentando o uso e a ocupação do solo através de normas urbanísticas, edilícias, de posturas, de publicidade, de
usos e costumes (AFONSO; LANER e VALLE, 2006).
Em 1953, resultante dos planos de desenvolvimento nacional (PDN I e II), deu-se início a construção da BR 101. Inaugurada em 1971, com seu traçado definido a acompanhar a linha de costa no sentido norte-sul,
integrou os municípios do litoral catarinense com os estados vizinhos, impondo um marco na conexão rodoviária do estado de Santa Catarina. De 1965 a 1970, a extensão das estradas federais pavimentadas em território
catarinense passou de 369 km para 907 km, representando uma ampliação de 146%. Relacionado às rodovias estaduais pavimentadas, no referido período, passou de 446 km para 1.054 km (LISBÔA, 2004).
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No decorrer da construção da BR 101, foram implantadas duas instituições de ensino superior no município, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1960 e a Universidade para o Desenvolvimento de Santa
Catarina (UDESC) em 1965.
As melhorias e ampliação no sistema rodoviário estadual, implantação das referidas universidades, somados aos atrativos culturais e naturais, propiciaram a ocupação de lugares, consumo de espaços e produção de
serviços que repercutiram diretamente na dinâmica espacial da cidade, afetando principalmente sua estrutura viária que passou a apresentar congestionamentos constantes.

Figura 112. Fluxo de veículos em horário de pico na AID do empreendimento.

Figura 113.Fluxo de veículos em horário de pico na AID do empreendimento.

Assim, dentre as alternativas previstas, surge a necessidade de ampliar o sistema viário por meio de aterros e construção de uma segunda ponte. Em 1972 deu-se início a implantação do aterro Baía Sul e,
simultaneamente, a construção da ponte Colombo Salles inaugurada em 1975.
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Figura 114. Vista das cabeceiras das pontes Hercílio Luz, à esquerda, e Colombo Salles - Pedro Ivo Campos, à direita, na AID do empreendimento.

Figura 115. Vista das pontes Hercílio Luz, em primeiro plano, e Colombo Salles - Pedro Ivo Campos, ao fundo, na AID do empreendimento.

Com o crescente número de veículos, o sistema viário implantado sobre o aterro da baía sul torna-a ineficiente ao direcionar todo o tráfego urbano para a Ponte Colombo Salles. Isso se acentua principalmente a partir de
1982, quando a ponte Hercílio Luz é fechada ao tráfego de veículos para reparos em sua estrutura. Atendendo a leis complementares estabelecidas no Plano Diretor de 1976, propostas foram idealizadas visando ampliar o
sistema viário por meio de novos aterros e construção de uma terceira ponte.
Com o objetivo de diminuir o fluxo de veículos no perímetro urbano do bairro Centro e propiciar o crescimento da cidade em direção às terras da bacia do rio Itacorubi, constituída pelos bairros da Agronômica, Santa
Mônica, Itacorubi, Trindade e Pantanal, no final da década de setenta começam as obras do aterro da baía norte, começando sob a Ponte Hercílio Luz, para a implantação da Avenida Beira-Mar Norte. A implantação da avenida
de “contorno norte”, além de facilitar o acesso aos órgãos governamentais (UFSC, Eletrosul, Telesc, Celesc e Epagri) instalados na bacia supracitada, conforme planejado, propiciou a expansão do distrito Sede.
Conforme Sugai (1994), a implantação da via de contorno norte teve um importante papel na transformação urbana da parte insular do município, contribuindo para delimitar, a partir do bairro Centro, e no sentido leste e
norte da ilha, um eixo de ocupação e expansão das áreas residenciais e de veraneio. Ainda, o acesso a estas áreas favoreceu o incremento dos empreendimentos turísticos e imobiliários.
Em 1988 a Ponte Hercílio Luz volta a ser reaberta, porém, por medida de segurança, foi finalmente interditada em 1991, ano em que a terceira ponte – Pedro Ivo Campos – foi inaugurada.
Na década de 90, foi implantado o aterro da Via Expressa Sul com o objetivo de direcionar o crescimento para o setor sul da Ilha. Pode-se afirmar, por fim, que os aterros da Baía Sul, Baía Norte, Saco dos Limões,
construção das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, das vias expressas intra-urbanas (Beira-mar Norte, Sul e Via Expressa BR 101/Costa Leste), rodovias estaduais (SC 401, SC 402, SC 403, SC 404, SC 405 e SC 406) e a
Beira-Mar continental conectando os bairros Estreito e Coqueiros (em construção), são obras resultantes de sucessivas elaborações de planos diretores que buscam adequar o espaço conforme as necessidades urbanas da capital
Catarinense.
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A figura a seguir apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da área de influência direta do empreendimento.

Mapa 10. Uso do Solo na AID.
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d) Densidades e Perfis Populacionais da Área de Influência;

d.1) Área de Influência Direta

A Área de Influência Direta compreende, conforme já colocado, todos os bairros do Distrito Sede da capital catarinense - exceto o bairro Costeira do Pirajubaé – e incluindo a UEP Cacupé, formando uma área total de
65.216 km² e abrigando uma população de 149.563 pessoas. Conforme informações disponibilizadas no item 2.2, apresenta um elevado índice de urbanização, predominando amplamente as funções de uso residencial,
comercial, serviços e institucional. A AID do empreendimento concentra aproximadamente 35% da população total do município de Florianópolis.

Tabela 13. População da AID em 2010.

Bairros/UEP

População

População

Área km²

2010

2000

Agronômica

15.588

14.591

1.964

Centro

44.315

44.074

5.368

Córrego Grande

10.563

4.833

6.603

Itacorubi

15.665

10.307

12.756

João Paulo

4.774

3.057

2.804

José Mendes

3.385

3.514

0.554

Monte Verde

6.429

6.198

5.054

Pantanal

5.496

4.703

2.322

Saco dos Limões

14.670

13.771

3.895

Saco Grande

7.607

5.002

11.016

Santa Mônica

1.658

5.081

3.192

Trindade

18.812

15.031

7.899
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Bairros/UEP

População

População

Área km²

2010

2000

Cacupé

601

-

1.789

Total

149.563

130.162

65.216

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000, 2010 e PMF 2011.

Referente às características demográficas, o bairro Agronômica apresentou, no ano 2000, uma densidade demográfica igual a 7.492,2 hab./km². Considerando as estimativas populacionais do Censo 2010 e os dados
registrados pelos agentes comunitários da Secretaria de Saúde do município, a população do bairro ultrapassa, em 2016, a casa dos 17.000 habitantes, indicando uma densidade demográfica estimada de 8.655,8 hab./km²,
superior a apresentada pelo bairro Centro no ano 2000, conforme aponta a Erro! Fonte de referência não encontrada.14. Relacionado às estimativas populacionais para o bairro Centro, dados da Secretária de Saúde do
município indicam uma população residente superior a 51.000 habitantes (PMF, 2011).
Tabela 14. População dos bairros de entorno ao empreendimento 2000.

População
Bairros

Área km²
2000

Densidade
Demográfica hab./km²

Centro

44.074

5,368

8.210,5

Agronômica

14.591

1,964

7.492,2

Trindade

15.031

7,899

1.902,9

Fonte: Base de dados - IBGE Censo Demográfico 2000.

d.1.a) Área de Influência Direta Especifica

A área de influência direta do meio antrópico constitui-se onde os impactos diretos, provocados pelo empreendimento, atuarão em variáveis sociais, econômicas, políticas e culturais. Apesar das relações humanas com o
meio ambiente não obedecerem aos limites físicos, considerou-se para este projeto o território compreendido nas áreas Centro, Altos da Felipe Schmidt, Mauro Ramos e Maciço Norte, de acordo com a classificação de áreas de
ponderação do IBGE. A área considerada é da ordem de 5000m² de acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Florianópolis e uma população residente total de 48868 habitantes de acordo com o Censo 2010 do IBGE.
Dessa forma, a densidade populacional média das áreas é 9103,58 habitantes por m². Porém, através do gráfico de Sinopse do Senso 2010 - Densidade Demográfica Preliminar, podemos observar que certas regiões do bairro
apresentam densidades maiores ou menores, como mostra a Figura da sequência.
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Figura 116. Gráfico de densidade populacional. Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st.

Para a análise deste empreendimento, foram selecionadas três categorias de interesse relacionadas ao perfil populacional da área. São elas: Idade, escolaridade e renda per capita. Os dados utilizados foram baixados diretamente
do site do censo 2010 do IBGE. (http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html) Os dados coletados estão apresentados nas tabelas abaixo. Foram gerados gráficos com os dados nas quais representam a população de toda a área
de influência analisada.
Pessoas de 10 anos ou mais de idade
Nível de instrução
Sem
Total

Fundamental Médio

instrução e completo

e completo e Superior Não

fundamental médio

superior

incompleto

incompleto

incompleto

876

3 771

6 091

40

Felipe Schmidt 10 423 900

870

2 910

5 681

63

Macico Norte

2 747

3 254

1 408

51

Mauro Ramos 10 337 1 078

870

3 336

4 996

58

TOTAL

5 362

13 270

18 175

212

Centro
Altos

11 813 1 035

completo determinado

da

12 022 4 562

44 595 7 575

Figura 117. Tabela de nível de instrução por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.
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Domicílios particulares permanentes
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (salário
mínimo) (1)
Total

Mais
Até de
1/4

1/4

a

1/2
Centro

Mais

Mais

Mais

Mais

de

de

de

de

1/2 a 1 1 a 2

2a3

3a5

Mais
de 5

Sem
rendimento
(2)

5 271

-

38

124

430

535

911

3 043

191

4 521

10

40

124

351

399

738

2 751

107

Macico Norte 4 287

76

284

1 191

1 345

484

426

407

74

Mauro Ramos 4 600

10

57

143

558

419

918

2 351

144

418

1 582

2 685

1 836

2 993

8 553

516

Altos

da

Felipe
Schmidt

TOTAL

18 679 95
147

Florianópolis

406

994 5 430

20 970 38 427 21 426 22 488 34 303 3 369

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. (2) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
Figura 118. Tabela de rendimento per capita por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência
Classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos (salário
mínimo) (1)
Total

Mais Mais
Até 1 de 1 de 2

Centro
Altos

a2

a3

Mais de
3a5

Mais

Mais

de 5 a de 10 a
10

20

Mais
de 20

Sem
rendimento
(2)

6 361

241

971

644

811

1 726

934

812

222

da 5 900

210

765

483

895

1 556

1 199

722

68
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Felipe
Schmidt
Macico Norte 7 366

1 434 3 589 843

794

451

144

80

32

Mauro Ramos 5 896

360

939

1 358

1 000

310

95

5 091

3 277

1 925

417

TOTAL

1 058 777

25 523 2 245 6 383 2 746 3 439

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. (2) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
Figura 119. Tabela de rendimento nominal dos trabalhadores por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.

População residente
Grupos de idade
Total

0 a 3 4 ou 5 6
anos

7 a 14 15 a 17 18 ou 19 20 a 24 25 anos

anos

anos anos

anos

anos

anos

ou mais

12 657 367

120

105 781

365

484

1 080

9 355

11 250 298

140

128 863

470

314

968

8 069

Macico Norte 13 931 820

359

210 1 661

700

558

1 438

8 184

Mauro Ramos 11 030 297

129

75

336

361

1 005

8 154

1 871

1 717

4 491

33 762

Centro
Altos

da

Felipe
Schmidt

TOTAL

48 868 1 783 748

673

519 3 978

Figura 120. Tabela grupos de idade por localidade. Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.
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Grupos de Idade
2% 1%
4%
8%
0 a 3 anos
4%
3%

4 ou 5 anos
6 anos
7 a 14 anos

9%

15 a 17 anos
18 ou 19 anos

69%

20 a 24 anos
25 anos ou mais

Figura 121. Gráfico de grupos de idade da área de influência estudada.
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Renda per capita da área estudada em
salários mínimos (1)
1% 2%
3%
8%
Até 1/4
Mais de 1/4 a 1/2
14%

Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2

46%

Mais de 2 a 3
10%

Mais de 3 a 5
Mais de 5
Sem rendimento (2)

16%

Figura 122. Gráfico de renda per capita da área de influência.
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Renda per capita de Florianópolis em
salários mínimos (1)
1%
2%

4%
14%

23%

Até 1/4
Mais de 1/4 a 1/2
Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
26%

15%

Mais de 5
Sem rendimento (2)

15%

Figura 123. Gráfico renda per capita de Florianópolis.
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Classes de renda mensal dos trabalhadores
em salários mínimos (1)
2%
9%

7%

Até 1
Mais de 1 a 2

13%
25%

Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 20

20%

Mais de 20
11%

Sem rendimento (2)

13%

Figura 124. Gráfico renda dos trabalhadores da área estudada.
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Nível de Instrução (Pessoas de 10 anos ou
mais)
0%
17%
Sem instrução e fundamental
incompleto
Fundamental completo e médio
incompleto

41%
12%

Médio completo e superior incompleto
Superior completo
Não determinado

30%

Figura 125. Gráfico nível de instrução na área estudada.

Através dos dados pode-se observar que a área abordada possui índices de renda bastante superiores quando comparado à média da cidade de Florianópolis, destacando-se a concentração maior de possíveis usuários da marina
na área de influência estudada. O nível de instrução dos residentes também se mostrou bastante alto. A faixa etária dos residentes nos mostra a predominância de adultos na área estudada, seguida de jovens e uma população
proporcionalmente pequena de crianças.

d.2) Área de Influência Indireta

Conforme dados do Censo Demográfico IBGE, o município de Florianópolis contava com uma população de 421.240 habitantes em 2010. Isso representou o equivalente a um acréscimo populacional de 21,14% sobre o
montante computado no Censo Demográfico 2000, que mostrou um total de 342.315 habitantes. Tal acréscimo equivale a uma taxa de crescimento médio anual de 2,10 %. Tal índice, associado com os demais indicadores
positivos de crescimento populacional dos municípios que compõem a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, contribuiu para Santa Catarina obter, dentre as unidades da federação da Região Sul, a maior taxa
média de crescimento anual, igual a 1,55%, conforme Tabela 15. Ainda segundo dados do Censo Demográfico IBGE 2010, a população estimada para o ano de 2015 no município é de 469.690 habitantes.
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Tabela 15. Taxa média anual de crescimento da população 2000/2010.

/Taxa de Crescimento (%)
Florianópolis

Santa Catarina

Região Sul

Brasil

2,10

1,55

0,87

1,17

Fonte: IBGE, 2011.

Conforme documentos publicados por instituições filiadas a Organização das Nações Unidas – ONU, em 1991 o estado de Santa Catarina apresentou um Índice médio de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH)
igual a 0,798, superior à média nacional igual 0,742, que corresponde a um índice médio de desenvolvimento humano conforme os seguintes parâmetros:


Baixo Desenvolvimento Humano – 0,0 a 0,5;



Médio Desenvolvimento Humano – 0,5 a 0,8;



Alto Desenvolvimento Humano – 0,8 a 1,0.

No ano 2000, com uma variação de 0,066 pontos percentuais, o IDHM catarinense passou para 0,822, ultrapassando a casa dos 0,8, que equivale a um alto nível de desenvolvimento humano, enquanto a média nacional
manteve-se na conceituação de médio desenvolvimento igual a 0,757. No ano 2000, com uma variação de 0,066 pontos percentuais, o IDHM catarinense passou para 0,822, ultrapassando a casa dos 0,8, que equivale a um alto
nível de desenvolvimento humano, enquanto a média nacional manteve-se na conceituação de médio desenvolvimento igual a 0,757.
O município de Florianópolis apresentou em 1991 um IDHM de 0,824, acima da média estadual e, também da nacional, na casa que corresponde a um alto índice de desenvolvimento humano.
No ano 2000, última publicação de tais indicadores, Florianópolis apresentou um IDHM de 0,875, superior ao índice médio estadual (0,822) que o colocou em primeiro lugar no ranking estadual, e superior ao médio do
Brasil, mantendo-o na classificação de alto desenvolvimento humano. Na Tabela 16 estão dispostos os indicadores utilizados para as conceituações de desenvolvimento social. Tais indicadores se referem aos dados oficiais
publicados pelo IBGE, resultantes do Censo Demográfico do ano 2000, compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e publicados no ano 2002.

Tabela 16. IDHM e respectivos indicadores de desenvolvimento social – 2000.

Taxa
Esperanç Taxa

de bruta de Renda

a de vida alfabetizaçã frequênc per
ao nascer o de adultos ia
escolar

73,880

0,964

0,952

capita

Índice

Índice

de

de

L)

E)

Índice

Rankin
IDH
esperanç educaçã de PIB
Rankin g
Municip
a de vida o
g UF Naciona
(IDHM al
(IDHM- (IDHM- -R)
l

701,424 0,815

0,960

0,867

0,881

1º

4º

Fontes: IBGE e IPEA, 2011 - Relatório de Desenvolvimento Humano 2000.
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A Erro! Fonte de referência não encontrada.17, a seguir, aponta dados percentuais comparativos inerentes à evolução do IDHM de Florianópolis, com os atribuídos ao Estado e ao Brasil no período de 1970 a 2000.
Tabela 17. Evolução IDHM 1970/2000.

Anos

Florianópolis

Santa Catarina

Brasil

1970

0,641

0,477

0,462

1980

0,765

0,734

0,685

1991

0,824

0,748

0,742

2000

0,875

0,822

0,757

Evolução no período

36,5%

72,3%

63,9%

Fontes: ONU e IBGE, 2011.

Dentre os indicadores socioeconômicos que têm contribuído na elevação do IDHM do município, destacam-se os equivalentes as dimensões educação e longevidade, conforme demonstra a Erro! Fonte de referência
não encontrada.18.
Tabela 18. IDHM 1970/2000.

IDH

Anos

Educação

Longevidade Renda

1970

0,672

0,531

0,721

0,641

1980

0,760

0,566

0,970

0,765

1991

0,898

0,771

0,803

0,824

2000

0,960

0,797

0,867

0,875

Evolução no período

42,9%

50,1%

20,2%

36,5%

Municipal

Fontes: ONU e IBGE, 2011.
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Relacionado à distribuição da população por situação de domicílio no ano de 2010, o município contava com 96,2% do montante total de habitantes estabelecidos no meio urbano, enquanto que a população rural, com
15.954 habitantes, representava 3,8%. Dados censitários da evolução dos índices percentuais da distribuição espacial - população urbana e rural - que denotam a crescente expansão urbana nas últimas décadas do século
passado, estão dispostos na Tabela abaixo.

Tabela 19. Evolução da população residente por situação de domicílio e sexo

Sexo
Censo

Domicílio

Total
Homens %

Mulheres %

Urbana

%

Rural

%

1960

97.827

-

-

-

51,3 77.758

79,3

20.242 20,7

1970

138.337

66.907

48,0

71.430

52,0 121.028

87,5

17.309 12,5

1980

187.880

91.520

48,7

96.360

51,3 161.795

86,1

26.085 13,9

1991

255.390

123.544 48,4

131.846

51,6 239.996

94,0

15.394 6,0

2000

342.315

165.694 48,4

176.621

51,6 332.185

97,0

10.130 3,0

2010

421.240

203.047 48,2

218.193

51,8 405.286

96,2

15.954 3,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia.
Inerente à distribuição da população por gênero, constata-se um pequeno percentual favorável à população feminina praticamente em todas as faixas etárias acima dos 15 anos de idade (Erro! Fonte de referência não
encontrada.20). Na composição da pirâmide etária do município, conforme expõe a Figura 125, observa-se que a base é mais estreita entre os jovens (0 a 14 anos), denotando uma estrutura etária em fase de envelhecimento
com taxas de natalidade decrescentes. Tal quadro demográfico é característico de sociedades que se direcionam a patamares de alto desenvolvimento socioeconômico e sociocultural, onde a população economicamente ativa (19
a 64 anos) é maior que a quantidade de crianças e idosos.

Tabela 20. População residente por faixa etária e sexo, 2010.

Faixa etária

Masculina %

Feminina

%

Total

%

Menos de 01

2.326

0,55

2.290

0,54

4.616

1,09

01 a 04

9.343

2,22

8.878

2,11

18.221

4,32
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Faixa etária

Masculina %

Feminina

%

Total

%

05 a 09

12.035

2,86

11.939

2,83

23.974

5,69

10 a 14

14.486

3,44

14.107

3,35

28.593

6,79

15 a 19

16.228

3,85

16.345

3,88

32.573

7,73

20 a 24

20.849

4,95

20.367

4,83

41.216

9,78

25 a 29

21.988

5,22

21.869

5,19

43.857

10,41

30 a 34

18.880

4,48

19.295

4,58

38.175

9,06

35 a 39

15.932

3,78

16.635

3,95

32.567

8,44

40 a 44

14.250

3,38

15.825

3,76

30.075

7,14

45 a 49

14.054

3,34

16.408

3,90

30.462

7,23

50 a 54

12.204

2,90

14.321

3,40

26.525

6,29

55 a 59

9.944

2,36

12.019

2,86

21.963

5,21

60 a 64

7.639

1,81

9.019

2,14

16.658

3,95

65 a 69

4.930

1,17

6.124

1,46

11.054

2,62

70 a 74

3.573

0,85

4.627

1,10

8.200

1,95

75 a 79

2.235

0,53

3.492

0,83

5.727

1,36

80 a 84

1.348

0,32

2.473

0,59

3.821

0,91

85 a 89

573

0,14

1.375

0,33

1.948

0,46

90 a 94

184

0,04

568

0,13

752

0,18

95 a 99

38

0,01

177

0,04

215

0,05

100 ou mais

09

0,002

39

0,009

48

0,011
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Faixa etária

Masculina %

-

203.048

Feminina

48,202 218.192

%

Total

%

51,809 421.240

100,671

Fonte: Base de dados - IBGE Censo Demográfico 2010.

Figura 126. Pirâmide etária - Florianópolis ano 2010. Fonte: elaborado com base nos dados do Censo Demográfico IBGE/2010.

Conforme exposto, apesar dos índices positivos de crescimento populacional, a taxa de natalidade de Florianópolis encontra-se em decadência. Em 1999 a taxa bruta de natalidade foi de 20,26 nascimentos para cada
1000 habitantes, caindo em 2008 para 13,20 e, em 2010 para 12,5, representando um decréscimo de 38,30% no período. Por conseguinte, o crescente ritmo da população é atribuído a saldos positivo de migração. Na última
década, o saldo migratório correspondeu a 54% do acréscimo populacional do município, conforme demonstra a Erro! Fonte de referência não encontrada.21.

Tabela 21. Crescimento natural e saldo migratório 2000/2010.

População

População Diferença

total 2000

total 2010

2000/2010

342.315

421.203

78.888

Número

de Número

óbitos

nascidos

2000/2010

2000/2010

20.341

56.607

de
vivos Migração

42.622

Fontes: elaborado com base em dados do IBGE e Ministério da Saúde.
As tabelas abaixo apresentam dados inerentes à população dos distritos que compõem o município e dos bairros que integram o distrito Sede, bem como a UEP Cacupé.
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Tabela 22. Distritos de Florianópolis; evolução da população 1960/2000.

Distritos

1960

1970

1980

1991

2000

2010

Barra da Lagoa

-

1.061

1.656

2.919

4.331

5.674

Cachoeira do Bom -

2.116

3.070

4.509

12.808

18.427

Jesus
Campeche

-

2.301

4.022

7.514

18.570

30.028

Canasvieiras

-

1.996

2.431

4.092

10.129

18.091

Distrito Sede

79.471

116.854

157.259

201.262

228.869

249.477

Ingleses

2.994

2.016

2.695

5.862

16.514

29.814

da 3.613

1.883

4.258

6.654

9.849

11.811

Pântano do Sul

-

2.102

2.379

3.961

5.824

7.397

Ratones

862

795

902

1.080

2.871

3.671

Ribeirão da Ilha

5.261

4.229

5.372

11.935

20.392

26.994

Rio Vermelho

-

981

1.223

1.864

6.791

13.513

2.003

2.604

3.738

5.367

6.343

140.307

189.851

257.381

344.315

421.240

Lagoa
Conceição

Santo Antônio de 1.734
Lisboa
Total

1.734

Fonte: Base de dados - IBGE Censos Demográficos 1960; 1970; 1980; 1991, 2000 e 2010.
Por meio dos dados apontados no Censo Demográfico 2010, pode-se concluir que o distrito Sede concentra atualmente quase 60% da população total do município. Relacionado à densidade demográfica, o município,
principalmente na porção insular, apresenta percentuais flutuantes em razão do grande fluxo de turistas na temporada de verão – que praticamente dobra o número de habitantes - e, também, do movimento pendular da
população residente no continente que exerce atividades na ilha de Santa Catarina. A densidade demográfica estimada para o município, segundo o Censo 2010, é de 623.68 hab/km².
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Tabela 23. Densidade demográfica 2010.

Densidade Demográfica hab/km²
Florianópolis

Santa Catarina

Brasil

623,68

65,27

22,4

Fonte: IBGE, 2011.

e) Relato os usos atuais da área: atividades de lazer, náuticas, econômicas e tradicionais.

A Avenida Beira Mar Norte é uma importante Avenida de Florianópolis. Localiza-se na região central da cidade, entre a parte inferior da Ponte Hercílio Luz e o viaduto de acesso ao Norte da Ilha. Trata-se de uma
avenida que corre junto ao mar. Na década de 1980 foi ampliada e tomou seu formato atual, com três faixas de rolamento e mais três faixas de pista local no sentido Centro-Trindade, e integrou com o aterro da Baía Sul feito na
década de 1970, além de receber calçadão e ciclovia, conforme dados obtidos em pesquisas nas internet.
A Avenida Beira Mar Norte é a via mais vivenciada da cidade, no entanto a relação com o mar é apenas paisagística. Valendo-se da condição de abrigo natural para os ventos do sul, a Beira-Mar Norte pode tornar-se um
dos melhores Portos de Lazer em áreas centrais do Brasil. (Bases para o Planejamento Urbano Integrado de Florianópolis).
Caminho obrigatório de quem visita a Ilha, a Av. Beira-mar Norte, nome pelo qual ficou conhecida a Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, na Capital, está sempre repleta de gente caminhando, passeando, andando de
bicicleta (possui ciclovia para a prática do esporte), fazendo exercícios, mesmo que esteja chovendo. Na região central, entre as baías sul e norte, o remo é o esporte mais praticado.
Contornando a Baía Norte, de frente para o continente, o mar fica de um lado e do outro, prédios luxuosos, grandes hotéis e comércios dos mais diversos tipos – é uma das áreas mais valorizadas de Florianópolis. Com
sete quilômetros de comprimento, é a principal via de ligação entre as praias do norte, as praias do leste da ilha e o centro da cidade, caminho de quem chega à ilha pelo transporte rodoviário. Infelizmente, as águas que banham
a Av. Beira-mar Norte são poluídas e não permitem o banho de mar e em alguns trechos, dependendo do dia, o cheiro desagradável de esgoto pode atrapalhar o passeio. Mesmo assim, manter a forma na Beira-mar virou rotina
diária para centenas de pessoas. Mal o galo canta e o pessoal, muitos da terceira idade, já está dando seus passos apressados na principal Avenida de Florianópolis.
É gente de um lado, gente de outro, alguns apreciando a paisagem, outros levando seus bichinhos de estimação para dar uma volta e muitos malhando para manter a forma. No fim de tarde a cena se altera um pouco e são
os jovens que entram em ação. Alguns aproveitam os aparelhos de ginástica que ficam à disposição, em frente ao bar Koxixo’s, outros preferem ganhar resistência dando aquela corridinha cronometrada. Há ainda aqueles que
aproveitam a circunstância para paquerar e curtir com os amigos.
Principalmente quando o pôr-do-sol, um dos maiores atrativos da Avenida, resolve aparecer, a luz refletida nas águas, em vários tons de laranja é um convite aos apreciadores da natureza. Algumas pessoas param o carro
para ver melhor esse show de cores ao fim de tarde.
A Av. Beira-mar Norte sabe o quanto é imprescindível no dia-a-dia dos turistas e moradores de Florianópolis. Ali ficam localizados vários empreendimentos úteis para pessoas de todas as idades e de diversos interesses.
São restaurantes especializados, redes de fast food, pista de skate, lanchonetes, bares, além do Beiramar Shopping, com inúmeras opções de lojas e entretenimento.
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A área escolhida para a construção do Parque Beira Mar, localizada na orla marítima da Avenida Jorn. Rubens de Arruda Ramos, contempla poucos equipamentos de lazer, em detrimento de sua localização central e
proximidade a pontos turísticos do centro histórico da capital. A área de lazer Av. Beira Mar configura-se como um parque linear dotado de passeio, ciclovia, quiosques, locais de contemplação, trapiche e aparelhos de ginástica
de uso público. A seguir, apresenta-se um breve resumo dos usos atuais de maior expressão na área.

e.1) Setor Náutico

Das 28.000 embarcações de esporte e lazer (52% do total) que compunham a frota brasileira no litoral, pesquisadas em 2005, Santa Catarina participava com 8%, ou seja: 2850 barcos. O crescimento do mercado nos
últimos 6 anos foi expressivo, e pode-se acrescentar o ingresso de 756 novas unidades, no mínimo, neste período (nov.2005 a nov. 2011 acima de 25 pés) em que o número de lançamentos de novos modelos e o ciclo virtuoso da
economia estimularam a compra de embarcações de recreio, assim como a migração de pessoas com maior poder aquisitivo para cidades litorâneas de Santa Catarina, como Florianópolis.
Assim, pode-se estimar para SC um número aproximado de 3.556 barcos, sendo 789 unidades para a região oceânica na Ilha de Santa Catarina e continente/metropolitana, ou seja, 28% da flotilha estadual. Em uma
versão menos conservadora, onde se inclui barcos menores, chega-se a um total de 4.000 unidades no Estado.
É inegável a vocação marítima do Brasil, cuja extensão de águas transforma o Brasil em um espaço marítimo de dimensões extraordinárias, com imenso potencial econômico para o país (Passadiço, 2010). A importância
desta atividade é expressa pelo Secretário-Geral da Organização Marítima Internacional, Efthimios Mitropoulos, por ocasião do Dia Marítimo Mundial, em 2005: “Vivemos em uma sociedade global apoiada em uma economia
global. Essa economia simplesmente não poderia funcionar não fossem os navios e as atividades marítimas.” (OMI, 2005).
Os hábitos de usuários em marinas são específicos. Em média 12% dos barcos saem aos finais de semana, como é no caso de Florianópolis, nos meses de dezembro/janeiro/fevereiro/março/abril. Este percentual cai para
6% nos demais meses (estações mais frias) e igualmente 6% nos dias úteis da estação quente (dez, jan, fev). Apenas no final do ano (Réveillon) há uma demanda superior a esta média, podendo chegar a 25%. Essa demanda
também aumenta em cidades que comemoram eventos religiosos com passeios de barco (Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo, em Porto Alegre, Salvador, etc.), o que não ocorre em Florianópolis. Regatas em geral são
promovidas pelos iates-clubes e são barcos específicos, movidos à vela.
Parque Beira Mar será a marina mais próxima da baía sul, podendo optar por essa destinação náutica em especial na temporada de verão quando o vento NE predomina e o mar fica “picado”, influenciando os boaters a
usarem a baía mais abrigada (Sul). Na tabela abaixo, estão relacionados os destinos de passeios hoje mais buscados pelos boaters. Estão listados os maiores estabelecimentos náuticos da parte oceânica da Capital, sem
considerar as garagens náuticas da Lagoa da Conceição, cuja maioria das embarcações navega em águas interiores na parte insular.

Tabela 24. Tendências de trânsito marítimo – barcos de recreio – para a Região metropolitana oceânica de Florianópolis.

Origem

Escalas/Destino

Pernoite

Iate Clube Veleiros da Ilha

Baía sul (regatas e passeios curtos) Ganchos, P.Belo, Porto Belo

Retorno
Clube de origem

Jurerê, Tinguá
Blue Fox Marina

Idem

Porto

Belo,

Ganchos

e Marina de origem
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Camboriú
Marina

Baía Norte, praias, continente e baía sul

Raro

Garagem náutica de origem

Sub-Sede Iate Clube Veleiros da Ilha

Raia de regatas norte da ilha e passeios próximos

Não

Clube de origem

Outras (garagens náuticas de Florianópolis)

Praias Norte e continente, baía Sul da Ilha

Não

Garagens

náuticas

de

origem

e.2) Remo

As origens deste esporte náutico remontam à História Antiga, com relatos de fenícios, gregos e romanos que indicam a prática do remo. As primeiras regatas provavelmente foram organizadas por barqueiros no Rio Nilo;
alguns historiadores, porém, contam que as primeiras competições entre barcos a remo ocorreram entre gondoleiros de Veneza, na Itália, em 1315. Uma prova amistosa aconteceu em 1715 na Inglaterra, no Rio Tâmisa, na altura
das pontes de Londres e Chelsea. Este evento, de caráter festivo em homenagem ao Rei George, ainda é realizado.
Os Clubes Náuticos Francisco Martinelli, Riachuelo e Clube de Regatas Aldo Luz destacam-se como os maiores representantes do esporte náutico catarinense, sendo estes três membros da Confederação Brasileira de
Remo juntamente com o Clube Náutico América, de Blumenau – SC. O esporte já era praticado em Santa Catarina desde 186 e em 2013, o estado contava com cerca de 250 praticantes (ND ONLINE, 2013), entre iniciantes e
profissionais de elite de renome mundial. A história do remo em Florianópolis é expressiva, tendo completado 100 anos em 2015 Os primeiros clubes – Riachuelo e Martinelli – foram fundados em 11 de junho e 31 de julho de
2015, respectivamente. Em 27 de dezembro de 2018, surgia o terceiro clube de remo da ilha, chamado inicialmente de Club de Regatas Florianópolis, cujo primeiro presidente foi o Sr. Aldo Luz, filho do ex-governador Hercílio
Luz. Em 1920, o clube passou a chamar-se Clube de Regatas Aldo Luz, em homenagem a seu fundador. Com as obras de aterro da baía sul nos anos 70, o governo estadual providenciou a construção de um local destinado a
abrigar as sedes dos três clubes de remo da capital catarinense. No dia 14 de junho de 1979, inaugurou-se o Parque Náutico Walter Lang, alicerçado na Ilha do Carvão, aterrada com as obras da baía sul, e neste local,
permanecem as sedes dos clubes até o momento.

247

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 49E19

263

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 127. Aterro da Baía Sul e Clubes de Remo de Florianópolis3.

Figura 128. Sede do Parque Náutico Walter Lang4

e.3) Ciclismo

Outras atividades esportivas e de lazer que se destacam nos arredores do futuro Parque Beira Mar incluem ciclismo, corrida, caminhada, alongamentos, entre outras. O ciclismo teve início na Inglaterra em meados do
século XIX. Florianópolis, em 2014, possuía 43 quilômetros de vias ciclísticas, separadas em ciclovias – separadas da faixa de rolamento dos veículos por barreiras físicas – e ciclofaixas, separadas apenas por sinalização
(pintura ou tachões).
Com o aniversário de 290 anos do município em 2016, foram organizadas três competições esportivas relacionadas ao ciclismo na Ilha: um na área da Beira Mar Continental, no bairro Balneário Estreito, e dois circuitos
na Avenida Beira Mar Norte da Ilha de Santa Catarina. Outro evento de renome é o IRONMAN Brasil, realizado anualmente em Florianópolis, cujo circuito ciclístico passa por bairros que compõem a AID do meio antrópico do
empreendimento, incluindo a Avenida Beira Mar Norte.

3
4

Fonte: Remo Martinelli, 2016. Disponível em: http://www.remomartinelli.com.br/?page_id=9. Acesso em 13 de maio de 2016.
Fonte: idem.
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Pode-se afirmar, assim, que o ciclismo é uma atividade de considerável expressão na área de entorno do empreendimento, tanto em sua dimensão competitiva, praticado por atletas profissionais e amadores, quanto como
esporte recreativo realizado por praticantes ocasionais nos finais de semana. Porém, o uso da bicicleta como meio de transporte enfrenta diversos problemas no município devido à falta de segurança e manutenção precária das
vias, bem como direção imprudente por parte de veículos motorizados. Neste sentido, para que haja uma completa integração na mobilidade urbana do município, há a necessidade de expansão – quantitativa e qualitativa - da
estrutura cicloviária em todas as regiões da ilha.
e.4) Pesca

A tradição na pesca na ilha pode ser observada não só no número de comunidades pesqueiras ainda existentes no município de Florianópolis, mas nos pratos tradicionais da culinária local preparados baseados em frutos
do mar, como o pirão com peixe frito ou o caldo de peixe, os quais atraem turistas nacionais e internacionais.
Os açorianos, por meio das técnicas coloniais marítimas que traziam na bagagem, associadas às experiências dos povos indígenas que por aqui habitavam, criaram seu próprio repertório para que pudessem se adaptar
mais rápido as condições locais, contribuindo bastante para o desenvolvimento da pesca no litoral catarinense.
Na atualidade, a Ilha de Santa Catarina ainda apresenta uma paisagem favorável à instalação de núcleos de pesca, no entanto, observa-se uma dificuldade de sobrevivência dessas comunidades devido à acelerada
urbanização, da degradação ambiental, além da competição desigual da pesca industrial pelos recursos marinhos.
O local onde pretende ser implantado o empreendimento é frequentado por pescadores artesanais, conforme informações obtidas em visita técnica. As Figuras 18 e 19 abaixo exemplificam atividade pesqueira realizada
na área.

Figura 129. Pescador em enrocamento próximo a deck de observação na área do empreendimento.

249

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 8C64C

265

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 130. Trapiche da Praça do Portugal, inserido na área do empreendimento.

e.5) Outros

O skate é considerado um esporte radical, inventado por surfistas na Califórnia nos anos 60. Há diversas pistas para a prática deste esporte no município de Florianópolis, entre públicas e privadas. Na AID do
empreendimento, porém, destacam-se a pista da Beira-Mar Norte, formada por uma mini rampa e uma área de street, localizada próximo ao Shopping Iguatemi, e a rampa instalada recentemente na Sesquicentenário, ao lado da
Estação Elevatória de Esgoto da CASAN. Outra prática que vem se popularizando novamente nos últimos anos é a patinação ou roller skating, que consiste na patinação sobre rodas, podendo ser considerada esporte, meio de
transporte ou apenas uma atividade recreativa.

Figura 131. Pista de Skate na Praça de Portugal, em frente ao local do empreendimento.
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Figura 132. Academia ao ar livre da TopMed no entorno da Praça

Outro destaque são as academias da saúde, conhecidas como academias 24 horas ou academias ao ar livre, cujo acesso é completamente livre para o público. Estas estruturas foram instaladas em contrato de comodato da
prefeitura municipal em parceria com a empresa TopMed e tem ganhado repercussão nacional devido à inclusão de equipamentos ergonomicamente adaptados para crianças e cadeirantes. Ainda, a maioria delas conta com a
presença de monitores de educação física para orientação dos frequentadores, em horários previamente definidos. Existem três academias instaladas na orla da Avenida Beira Mar Norte: uma junto ao trapiche da Praça de
Portugal, outra junto à estação da CASAN e outra na Praça Celso Ramos. Também relevante é a utilização do calçadão da Av. Beira Mar Norte para a prática de corrida e caminhada pelos públicos dos mais diversos.
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f) Avaliação de usos potenciais para o espaço;

O enquadramento das estruturas náuticas nos ambientes da baía de Florianópolis quanto à aptidão relativa à potencialidade natural demonstrou que em média a costa oeste apresenta os locais mais aptos, considerando as
características batimétricas, hidrodinâmica média, tipo de sedimento de fundo e composição da linha de costa. Além disso, a costa oeste apresentou o valor máximo de aptidão, seguida pela costa continental e costa norte. Por
outro lado, a costa continental apresentou maior valor de desvio-padrão, atribuído à ocorrência de estruturas em locais de baixa circulação adjacentes a locais com aptidão média a boa, devido ao estreitamento do canal que
denota aumento gradativo da aptidão com a proximidade do canal principal.
A maior aptidão observada para a costa oeste e continental advém do fato de estas terem o predomínio de linha de costa antropizada, na maior parte por aterros e estabilização por enrocamento e muros. Tal fato
representa uma menor intervenção na configuração atual da linha de costa e consequentemente na alteração de processos sedimentares e hidrodinâmicos já consolidados.
Dessa forma, pode-se considerar que o maior potencial para desenvolvimento náutico no município de Florianópolis é a costa oeste (centro) e a costa continental. Em tais porções ocorre o maior potencial natural para tal
atividade, aliado ao menor número de conflitos e quantidade razoável de estruturas náuticas, o que permitiria um aumento no número de estruturas. Além disso, ocorrem fatores favoráveis relativos à logística, infraestrutura e
restrições ambientais legais.
O projeto estrutural da área do Parque Urbano Marina Beira Mar será dividido em Marina, estacionamento subterrâneo e área destinada ao parque. A Marina irá contar com cerca de 454 vagas de barco, salas de apoio e
posto público de abastecimento. Na ara publica terá ainda 58 vagas públicas, das quais 8 são de usos especiais e de órgãos oficiais (policia, bombeiro, ambiental, etc). Terá ainda rampa publica para embarcações com área de
manobra e estacionamento de carreta, áreas de embarque e desembarque, trapiche turístico entre outros.
O estacionamento subterrâneo contará com um total de 606 vagas para veículos, dividas entre 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84
vagas para motos e 95 bicicletas, 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus, 3 vagas de estacionamento de ônibus turísticos, além de previsão de 12 vagas de taxi.
Para a área destinada ao parque estão previstas a implantação de quiosques destinados a informações turísticas, conveniência, cafeterias e restaurantes, espaços para eventos, pontos de policiamento e sanitários. Também
se destinará espaço para academia ao ar livre, anfiteatro ecológico, praças de convivência, playground e quadras, além de atividades aquáticas como pedalinhos e flutuante esportivo. A estrutura ainda prevê a instalação de duas
estações de tratamento de esgoto que atenderão toda a necessidade.
Conforme descrito anteriormente neste estudo, a região central de Florianópolis – e mais expressivamente, a orla marítima da Av. Beira Mar Norte, vem passando por um constante adensamento urbano e consequente
verticalização. Esta área apresenta grande variedade de equipamentos urbanos e comunitários.
A área indicada para a construção das estruturas terrestres do Parque Beira Mar é propícia para a instalação de estruturas de lazer, pois a linha da costa nesta região é derivada de intervenções humanas com a presença de
aterros e enrocamentos anteriores, configurando um sítio com menores interferências no meio ambiente. A oferta de estabelecimentos comerciais ao longo da orla não exprime, assim, a necessidade de ampliação deste setor, já
bastante desenvolvido na região, bem como serviço hoteleiro.
Segundo o zoneamento determinado pela Lei Complementar nº 482 de 2014, que implementa a política de desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o plano de gestão, toda a
área terrestre no entorno do empreendimento se constitui, conforme o macrozoneamento, em áreas de uso urbano, destinadas prioritariamente à realização das funções da cidade. Dentro destas, o microzoneamento da região
marginal a Avenida Beira Mar Norte se dispõe conforme o Mapa 03 a seguir. Nas imediações do futuro Parque Beira Mar, destacam-se os seguintes tipos de uso e ocupação:
AVL – Área Verde de Lazer. Constituem os espaços urbanos ao ar livre de uso e domínio público que se destinam à prática de atividades de lazer e recreação, privilegiando quando seja possível a criação ou a
preservação da cobertura vegetal;
AMC - Área Mista Central. São espaços de alta densidade, complexidade e miscigenação, destinados a usos residenciais, comerciais e de serviços;
ACI – Área Comunitária Institucional - São aquelas destinadas a todos os equipamentos comunitários ou aos usos institucionais, necessários à garantia do funcionamento satisfatório dos demais usos urbanos e ao bemestar da população;
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ARM - Área Residencial Mista - caracterizada pela predominância da função residencial, complementada por usos comerciais e de serviços.
Conforme a demanda urbana para o local e o disposto na Lei n 482 quanto ao zoneamento, o uso recreativo para fins turísticos configura-se como propício ao desenvolvimento urbano, indo ao encontro de diretrizes
exprimidas na lei municipal, objetivos turísticos definidos pela política estadual da SANTUR, e necessidades socioeconômicas dos habitantes do município. Pode-se afirmar que com a tendência de expansão vertical da
construção civil, o Parque Urbano Beira Mar atende ao potencial de uso terrestre do espaço em questão.
Quanto ao ambiente marinho, a construção da marina representa o único uso urbano capaz de dinamizar a economia local. Em estudo sobre a atividade pesqueira desenvolvida nas comunidades da Ponta do Coral, Lessa
e Goulart, desenvolvido em 2011, os pescadores foram unânimes em definir como áreas para o exercício de sua atividade toda a Baía Norte, porém citaram como áreas prioritárias os seguintes pontos de referência: as Ilhas do
Ratones Grande e Pequeno, a sede do Corpo de Bombeiros, a Ponta do Recife, a Ponta de Sambaqui, a Ponta de Cacupé, a ilha do Guará e a Pedra do Parú.
Pode-se afirmar, assim, que a instalação do Parque Beira Mar – especialmente a marina e suas estruturas subaquáticas – não representam uma modificação significativa no modo de vida dessas comunidades tradicionais,
dada a preferência por outros pontos para pesca. A instalação da marina, portanto, se adequa aos usos potenciais da área, conforme argumentado no item (d) – Setor Náutico.
A situação relatada pelos pescadores sobre a escassez da captura das diferentes espécies de pescados e ainda, a intensa contaminação causada pelo lançamento de esgoto in natura na Baía Norte, revela as más condições
de sustento e qualidade de vida que as comunidades pesqueiras e suas famílias sofrem. Essa situação obriga muitos pescadores, que em geral possuem baixa escolaridade, a buscarem outras atividades para auxiliar na renda
familiar, já que a atividade pesqueira está sendo insuficiente para oferecer uma condição digna para seus familiares.
A instalação das infraestruturas do complexo Parque Beira Mar alterará definitivamente a paisagem da área entre a Praça de Portugal e Praça Sesquicentenário, bem como a vista panorâmica direcionada ao local. Porém,
a região central de Florianópolis, mais precisamente a Beira Mar Norte, está passando por um constante adensamento urbano e consequente verticalização. Assim, a variedade de usos do Parque Beira Mar contribuirá para a
promoção de maiores possibilidades de apropriação dos espaços pelos habitantes do município e visitantes sazonais.

Figura 133. Vista panorâmica da área a ser empreendida, localizada entre a Praça de Portugal, ao fundo e à direita, e a Praça Sesquicentenário, mais à frente, também à direita
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Figura 134. Simulação de visão panorâmica do empreendimento já construído.
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Mapa 11. Zoneamento Beira Mar.

Assim, a natureza de atividades de uso náutico a serem, sugestivamente, priorizadas na costa oeste é: transporte aquaviário, infraestrutura turística, esportes náuticos, pesca, comércio e serviços de equipamentos,
manutenção (marinharia).
Inserido no planejamento metropolitano, o transporte marítimo, desde que integrado aos demais modais, vai desempenhar um papel de crescente importância na mobilidade da Grande Florianópolis. O transporte
marítimo na Grande Florianópolis será realidade quando dotado de terminais, conectados à linhas de ônibus, na origem e no destino. Estacionamentos de automóveis em Palhoça, São José, Biguaçu e em setores do Continente,
em Florianópolis, serão importantes. (Bases para o Planejamento Urbano e Integrado, PMF)
A praça pública por si só já inúmera diversos usos potenciais especialmente os relacionados a área de lazer comunitária tão almejada pela população. O local já adequado e possui o mesmo tipo de uso para qual o projeto
é destinado e desta forma o ganho de qualidade e espaço será notavelmente melhora da qualidade de vida e resulta em uma melhora significativa no IDH a curto e também longo prazo.
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g) Quantificar a geração de emprego e renda direta e indireta, presente e futura.

A gama de postos de trabalho a ser contemplada pelo Parque Beira Mar é variada. Na fase de instalação, a mão de obra necessária será determinada pelo empreendedor, baseado nas dimensões do projeto. Essa demanda
terá o efeito indireto de ampliar a procura por formação especializada dos trabalhadores, abrindo também um espaço para o surgimento de cursos de especialização na construção civil em meio marítimo, dada a escassez de mão
de obra qualificada no setor. É possível estimar, assim, a criação de aproximadamente 315 postos de trabalho diretamente relacionados à instalação do empreendimento e 945 vagas indiretas.
Na fase de operação do empreendimento, o restaurante a ser instalado abre vagas diretas no setor gastronômico, bem como atendimento, limpeza, manutenção, recepção, entre outros. Ainda, parques recreativos infantis,
academia ao ar livre, quadras para prática de esportes e outras atividades do tipo marcam a abertura de um nicho voltado à educação física e à recreação, marcando um nicho especializado e que também é atendido pela região
(Unisul, UDESC, Estácio, entre outras).
O funcionamento de lojas de suprimentos náuticos, quiosques e lanchonetes, floricultura, banca de jornal, entre outros serviços que envolvem o atendimento ao público, como lojistas e atendentes, também marcam a
abertura de postos de trabalho no setor. Considerando a oferta de cursos técnicos e superiores em diversos estabelecimentos educacionais (IFSC, Unisul, Estácio) nas áreas mencionadas (turismo, gastronomia, organização de
eventos), considera-se que o município possui plena capacidade de fornecer mão de obra qualificada para o empreendimento.
Serviços de marina e garagem náutica (vagas secas e molhadas) representam postos de trabalho num nicho especializado, o que irá ampliar possibilidades para trabalhadores do setor de manutenção náutica em todas as
suas instâncias, proporcionando também ao setor de ensino (público e privado) uma oportunidade de criação de cursos técnicos na área. Novamente, há uma diversidade de empresas no município prestadoras de serviços de
manutenção náutica, desde colocação de estofamentos, pintura e reparos, limpeza e manutenção mecânica/elétrica, troca de motores, serviços de rampa, entre outros. Tais estabelecimentos, incluindo outras marinas, serão
indiretamente beneficiados. Outros benefícios indiretos incluem a movimentação financeira derivada da organização de competições de esportes náuticos. Pode-se estimar, assim, a criação de 1800 vagas de emprego
diretamente atreladas ao funcionamento do empreendimento, e aproximadamente, 4410 postos indiretos de trabalho.
Porém, a maior vantagem socioeconômica se dá no nível cultural e turístico. Com o oferecimento das vagas do Parque Beira Mar – tanto da marina, quanto da garagem náutica – o maior aporte de turistas e boaters tende
a dinamizar a economia da capital e também do estado. O consumo destes turistas garante importantes divisas para o comércio, ainda que sazonalmente.
O empreendimento, ao facilitar o acesso a pontos turísticos estratégicos da Ilha, como a Praça XIV, o Mercado Público, o Largo da Alfândega, a Catedral Metropolitana e a Igreja São Francisco, impulsiona-se também a
divulgação do legado cultural da colonização açoriana no sul do Brasil. Ainda, áreas de lazer arborizadas, restaurantes e articulação viária multimodal oferecem possibilidades recreativas para todos, durante praticamente o ano
todo. A área da Avenida Beira Mar logo em frente à Praça do Sesquicentenário, já utilizada para eventos culturais e apresentações musicais, ganha, assim, uma extensão.
De acordo com Brasil (2010), cada embarcação em uma marina gera em torno de três postos de trabalho diretos. Para o cálculo desta marina, não foram considerados os jet-skis, nem as vagas destinadas à órgãos públicos
(polícia, bombeiros,...) e vagas para tenders de cruzeiros e escuna. Assim, tem-se 495 vagas, portanto serão 1485 empregos gerados apenas pelas embarcações. De acordo com dados da acobras 2015, cada embarcação gera
cerca de sete empregos indiretos, assim, tem-se 3465 empregos indiretos gerados pelas embarcações. Importante destacar que o desenvolvimento do turismo náutico está diretamente ligado ao fomento e desenvolvimento da
indústria náutica, na qual a média de criação de empregos é de mais de sete por barco produzido, de acordo com o relatório Fatos e Números 2012 – Indústria Náutica Brasileira. Além disso, um barco gasta em média 8% do seu
valor de compra em manutenção por ano, de acordo com a Secretaria de Turismo do governo do Rio de Janeiro. Nota-se também que as vagas desconsideradas nesta estimativa (jet-ski, escuna) também podem gerar empregos
pelo aumento de demanda de serviços relacionados, não contabilizados por essa estimativa.
Quanto aos estabelecimentos localizados no parque público, foi realizada uma pesquisa em alguns estabelecimentos próximos e encontrou-se uma quantidade de funcionários média para estabelecimentos com áreas e serviços
similares. Baseado nisso, estima-se que os restaurantes, cafés, e outros estabelecimentos comerciais serão capazes de gerar aproximadamente 315 empregos diretos. Estima-se que no geral, cada emprego direto gera três
empregos indiretos, totalizando 945 empregos indiretos gerados.
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Sendo assim, estima-se que o empreendimento poderá gerar um total de 1800 empregos diretos e 4410 empregos indiretos no total. Para potencializar o impacto social da geração de emprego e renda do empreendimento, devese priorizar a utilização de mão-de-obra local e regional nas fases de construção e operação do empreendimento.

h) Quantificar os benefícios financeiros diretos e indiretos aos cofres públicos (projeção de eventuais rendimentos imobiliários, receitas tributárias ISS etc...)

A localização estratégica do Parque Beira Mar – atendendo a um ponto de vista antrópico, próximo aos principais hotéis da região central, quanto a uma perspectiva ambientalista, pois evita a geração ampliada de
impacto ambiental ao instalar-se numa área artificialmente construída – levará também a uma valorização imobiliária ainda mais expressiva na orla da baía norte da capital catarinense. Com uma estimativa preliminar de
aproximadamente 1000 usuários do parque por dia, 3000 aos finais de semana e 100 usuários da marina por dia, haverá um montante considerável de movimentação financeira no local. Ainda que a maior parte das futuras
instalações da marina sejam abertas ao público, a circulação e transporte dos frequentadores até o parque e sua permanência no local presume o uso das estruturas de maneira holística, especialmente bebidas e suprimentos
alimentícios.
O IPTU - tributo que incide sobre a propriedade imobiliária – tem seu fato gerador baseado na propriedade territorial e predial. A base de cálculo do IPTU se dá sobre o valor venal do imóvel, que por sua vez, é o valor
pelo qual um bem é comercializado, com pagamento à vista, em condições normais de mercado. Assim, é possível inferir que com a valorização imobiliária derivada da instalação do Parque Beira Mar na orla marítima da Av.
Beira Mar Norte, tem-se um aumento proporcional nos rendimentos tributários municipais.
A instalação da obra terá um custo estimado de 60 milhões de reais, dos quais calcula-se que 20% são impostos. Além disso, a operação do posto de combustível e suprimentos náuticos, bem como outras estruturas
atreladas ao Parque (especialmente as de cunho comercial) incidirá numa maior arrecadação de impostos, sendo este o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ainda que este seja um tributo estadual, seu
repasse para os municípios se baseia no Valor Adicionado – ou movimento econômico de cada município, que com certeza será indireta, mas positivamente afetada pela operação do empreendimento em questão.
Por fim, pode-se afirmar que a operação do Parque Beira Mar acarretará geração de receitas significativas para empresas, setor público, instituições de ensino e trabalhadores de diversos setores econômicos, com atenção
especial para o terceiro setor – serviços, comércio e outros atrelados às atividades turísticas. Tais benefícios se estendem por toda a AII do empreendimento, isto é, o município de Florianópolis, não ficando restritas apenas ao
entorno do empreendimento.

i) Justificativa para a implantação dos equipamentos Parque Urbano e Marina no local

A cidade de Florianópolis dispõe de uma extensa orla marítima. Porém, não existe estrutura suficiente para explorar todo o potencial náutico que a cidade oferece. A diversificação da estrutura de transportes da cidade ao
passar dos anos diminuiu a relação da cidade com o mar, enquanto atualmente vários estudos e projetos já indicaram a necessidade da retomada do aproveitamento da costa marítima, como a II Oficina de Desenho Urbano de
Florianópolis, de 2007.
A região onde será implantado o empreendimento tratado neste documento, no centro da cidade, é o bairro que apresenta maior densidade populacional, de acordo com os dados do censo 2010 do IBGE, com 44.415 residentes.
Além disso, o empreendimento está próximo ao bairro Agronômica, que figura na sétima posição nessa mesma categoria, com 15.588 habitantes. Somados, os bairros representam uma grande parcela da população da cidade. A
Beira-Mar Norte é também uma importante via de passagem para diversas pessoas diariamente, o que torna este projeto capaz de atingir uma parcela significativa da população.
A existência de espaços públicos para convívio da população se tornam cada vez mais importantes na busca por melhor qualidade de vida dos habitantes. Pensando nisso, o projeto do Parque Urbano com Marina ampliará a
oferta de opções de lazer na Beira-Mar Norte, trazendo novas comodidades para os moradores da região. A utilização da área para a prática desportiva será intensificada com a presença de quadras de vôlei de praia e futevôlei,
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pistas de skate e patins, além das pistas de caminhada e ciclovia já presentes e bastante utilizadas. Apesar de não representar a maioria da população, os jovens ocupam uma parcela significativa, representando 16% dos
residentes locais (de 15 a 24 anos). As quadras de vôlei e a pista de skate também atendem parte desse público. Os 7% da população, representado pelas crianças abaixo de seis anos terão um novo playground para brincar, e um
novo local agradável de passeio onde as famílias poderão levar as crianças. A área de convivência prevista no projeto amplia as possibilidades de convívio social entre os moradores e os novos estabelecimentos que serão
instalados devolvem a vitalidade noturna à Beira-Mar Norte.
O parque público foi pensado de forma que possua uma área onde é possível montar estruturas provisórias para eventos. Vários eventos já foram (e são frequentemente) realizados no local, e atraem várias pessoas. Em conversa
com Júlio Castro no dia 22 de março de 2016 às 16:30h, proprietário do Kiosque presente atualmente no local, ele cita que ele próprio incentiva e também já realizou alguns eventos em suas instalações e que muitas vezes esses
eventos ultrapassam a capacidade do local, exemplificando a demanda por iniciativas como estas pela população.
O projeto considera as futuras instalações dos corredores exclusivos de transporte coletivo, BRT – Bus Rapid Transit, visando ampliar a rede de transporte público da capital e facilitar a locomoção na região. A presença da
marina neste local possibilita a utilização do transporte marítimo como nova alternativa de transporte para a população, tornando possível o transbordo multimodal, ainda pouco explorado na capital.
Os dados do relatório estatístico de embarcações inscritas na Capitania dos Portos de Santa Catarina, apresentado em anexo neste documento, mostram o crescimento do número de inscrições de embarcações a cada ano no
estado de 2006 até maio de 2015. De acordo com o relatório “Santa Catarina em Números – Macrorregião Grande Florianópolis”, elaborado pelo SEBRAE, só a região da Grande Florianópolis possuía em 2010 um total de 26
empresas no setor de construção de embarcações. Uma atividade econômica considerada emergente entre os anos de 2008 e 2010 devido à expressiva evolução do número de empresas e empregos, resultando em um aumento
no VAF (valor adicional fiscal) de 238% nesse período. Esses dados exemplificam o crescimento do mercado de embarcações na região e o aumento da importância desse setor para o estado.
Em contrapartida, não houve um investimento na estrutura marítima da cidade proporcional. Como já noticiado por meios de comunicação local, Florianópolis possui uma demanda por garagens náuticas maior do que a oferta, e
as marinas da cidade possuem lotação próxima da máxima durante todo o ano. (fonte: http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/11/santa-catarina-sofre-com-a-falta-de-vagas-em-garagens-nauticas-e-marinas4324305.html)
O estudo setorial da indústria catarinense 2014 – Náutico, elaborado pelo SEBRAE, cita que o déficit na infraestrutura local representa uma ameaça ao desenvolvimento do setor no estado e que a construção de píeres e marinas
poderia estimular a venda e o consumo por produtos e serviços náuticos de todos os tipos, uma vez que expande a capacidade de atender a demanda crescente e latente. O estudo cita também que “o município de Florianópolis e
região metropolitana são os nichos de maior proeminência a serem explorados no estado, e a requalificação da infraestrutura local é o norte para garantir a rentabilidade de novos negócios, por meio da intersecção entre o capital
privado e o poder público”.
O Plano de Ordenamento Náutico – PON, realizado pela organização FloripAmanhã, ressalta a falta de estrutura de apoio na região central da cidade. De acordo com o relatório, “...verificou-se pequena ocorrência de marinas,
áreas de fundeadouro e serviços de marinharia associada às EANs, diante do potencial e aptidão das costas oeste e continental”.
Um levantamento apresentado no estudo setorial – Náutico do SEBRAE de 2014, realizado com 400 entrevistados, revela um perfil de comprador/demandante por embarcações com elevado grau de instrução (maioria com
ensino superior), em geral homens maduros (média de idade de 49 anos), casados e com rendimentos mensais entre R$ 5mil e mais de R$ 15 mil. De toda a amostra, cerca de 64% pretendia comprar embarcação nos próximos 2
anos. Como já citado no item P2-d (densidades e perfis) deste documento, cerca de 7% da população na área estudada possui rendimentos mensais acima de 20 salários mínimos (na época R$10200) e 13% possui entre 10 e 20
salários mínimos (na época R$ 5100 e R$ 10200, respectivamente). Os dados mostram também que 69% dos residentes da área possuem 25 anos ou mais. Há, portanto, uma grande parcela da população residente na área de
influência que se adequa, no mínimo parcialmente, ao perfil levantado pelo estudo setorial, e que poderiam ser atendidos pela oferta de serviços náuticos na região.
Através da vocação turístico-náutica natural da Ilha de Santa Catarina, têm-se as garagens náuticas como eixo fundamental de atrativo para turismo e como ponto de acesso às águas com devida qualidade e segurança das
operações. Ressalta-se ainda o aspecto turista bem qualificado no quesito financeiro agregando valores nos serviços consumidos e injetando recursos na economia de Florianópolis.
As garagens náuticas são promotoras de eventos esportivos apoiando eventos de campeonatos de barcos a vela, moto aquática, flyboard, feiras náuticas, atraindo atenção inclusive internacional para Florianópolis.
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O turista que vem navegar em nossas águas, bem como o morador local que tem suas embarcações como forma de lazer, é uma pessoa preocupada com a qualidade da água. O navegador é o maior interessado em manter a água
limpa, pois é nela que realiza sua atividade de lazer, seja pesca esportiva, mergulho, esqui, iatismo, stand-up ou canoagem. O navegante torna-se o maior amigo do mar, ajudando a preservar e monitor as águas. É sabido que
locais onde não há navegabilidade e trânsito de pessoas acabam tornando-se locais escondidos, facilitando que se atirem objetos e dejetos na água.
Além disso, o projeto prevê a criação de espaços favoráveis para o desenvolvimento da consciência ambientalmente sustentável, com espaços destinados às atividades de ensino e escolinha de vela, contribuindo para a educação
marítima da população local e estimulando ainda mais o contato com o mar.
O parque urbano e marina será um grande gerador de empregos, contribuindo para um incremento da massa salarial, maior consumo de bens e serviços e consequentemente ampliando o comércio e a arrecadação de impostos. O
impacto positivo gerado por uma marina ou garagem náutica na economia traz inúmeros benefícios e melhorias das condições de vida da população. Além do grande número de vagas de emprego geradas de forma direta e
indireta, merece destaque os salários bem remunerados, beneficiando a população em geral.
A falta de estrutura no setor dificulta o crescimento do mercado náutico local e impede que novos turistas venham à cidade por falta de espaço adequado para atracarem seus barcos. A presença de novas garagens
náuticas representa mais incentivos na economia local, devido ao aluguel das vagas, à vinda de novos turistas à cidade e à geração de empregos pela marina e pelos estabelecimentos, além dos ganhos futuros devido à
possibilidade de novos usos do mar.
O projeto da Marina na Beira-Mar Norte além de suprir uma demanda náutica regional, amplia os usos do local pela população através do aumento das possibilidades de lazer e reitera a importância da avenida para a
cidade de Florianópolis. O empreendimento traz à Beira-Mar Norte mais lazer, mais modernidade, mais desenvolvimento, e mais comodidade para a capital.
Partindo de uma perspectiva realista da história humana, considera-se evidente que a urbanização é um dos resultados do esforço pelo aumento de produtividade, da melhoria das condições de troca e da qualidade de
vida, representando uma das formas mais evoluídas da organização sócio-espacial da humanidade.
Desde o início das pesquisas via censo, Florianópolis nunca diminui sua população. As causas desse crescimento mudaram ao longo do tempo chegando na contemporaneidade a se estabelecer sobre a base aparentemente
dicotômica da busca pela qualidade de vida. A elasticidade da demanda que favoreceu a ascendência do turismo como uma das principais receitas de Florianópolis, porém, induziu um repensar da cidade. A negação ao turismo
fez a cidade buscar uma transformação interna que preservasse uma conquista citadina: a tranquilidade aos seus habitantes.
Entretanto, como se sabe, o problema da sustentabilidade da cidade é antes de tudo um problema das atividades realizadas por seus habitantes. A cidade não existe sem as pessoas e sem as relações interpessoais. É a
partir dessa base que se desenvolvem as virtuosidades econômicas, a crítica e também os conflitos.
Florianópolis apresenta alguns problemas urbanos cruciais: a escalada da violência e das drogas; a existência de espaços divididos; a deficiência de provisão de serviços pelo Estado, a falta de mobilidade urbana e a
pobreza. Para os efeitos deste trabalho, porém, destacamos um problema num setor não menos importante, porque o turismo, mesmo com a dificuldade de se sustentar sazonalmente, possibilitou a acumulação fiscal através de
impostos e ainda hoje se mantém como uma atividade essencial ao funcionamento da cidade, empregando um grande contingente e gerando divisas e riqueza.
Os efeitos da política macroeconômica como a diminuição dos juros, a regulação da inflação e preservação da valorização do real tiveram impacto decisivo para a ampliação da classe média, sabidamente aquela que
mantém a economia nacional. Com a melhoria da renda e a universalização da informação proporcionada pela gradativa revolução tecnológica, Florianópolis foi alçada a uma condição de destino turístico prioritário nestes
últimos 20 anos. O aumento dessa melhoria dos padrões de riqueza, somado à constante propaganda sobre os atrativos de Florianópolis em revistas nacionais, gerou um efeito dinâmico sobre o setor. Porém, a cidade ainda não
está preparada para a absorção deste contingente.
O crescimento do setor turismo sempre andou ao lado da expansão urbana, fato que deve ser ressaltado. O engessamento da malha viária (que permanece praticamente a mesma desde 1995), a teimosia política em relegar
o transporte marítimo e a incapacidade do estado em gerir a cidade com base na qualificação da infraestrutura pública revelam pontos de estrangulamento na expansão socioeconômica do turismo em Florianópolis. É preciso
agir no sentido de repensar o setor e sua a ligação com a urbanidade. A cidade possui gargalos infraestruturais que precisam de solução urgente sob pena de diminuição do fluxo de turistas ou mesmo perda na competitividade
entre os demais destinos.
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Segundo dados publicados pela SANTUR, órgão oficial de fomento ao turismo de Santa Catarina, o município de Florianópolis está incluso ao circuito turístico litorâneo Central, integrado ao circuito Litoral Norte
(Balneário Camboriú) e Litoral Sul (Laguna e Garopaba) - com a denominação de “Ilha da Magia” – que em conjunto perfazem o maior polo de veraneio, lazer e turismo de Santa Catarina e do sul do Brasil.
Atraindo turistas de vários estados brasileiros e dos países integrantes do Cone Sul, Florianópolis conta com uma paisagem cultural e natural diversificada que propicia o desenvolvimento de praticamente todas as
atividades de lazer e modalidades de turismo.
Além das áreas balneárias, o município conta com parques temáticos e ecológicos, áreas de preservação e conservação da natureza, praças públicas, monumentos arquitetônicos, hotéis diversificados, marinas, clubes
recreativos, estádios de futebol, ginásios desportivos, museus, teatros, centros culturais, bibliotecas e outros equipamentos culturais. Enfim, o município reúne uma série de atrativos naturais e culturais que, a cada ano, se
expressam nos dados estáticos apontados pelos órgãos de turismo como a cidade com o maior índice de visitação de Santa Catarina.
A rede hoteleira, além dos serviços de hospedagem, também se destina à realização de eventos socioculturais e científicos - congressos, simpósios, reuniões empresariais, governamentais, etc., que inserem, também, o
município na lista dos roteiros de turismo de negócios e de eventos.
Em razão de seus processos históricos de povoamento e colonização, também está incluído nos roteiros e das festas tradicionais divulgados pelo órgão oficial de turismo de Santa Catarina, onde se destaca a
FENAOSTRA.
Apesar de ter ocorrido uma redução no fluxo de turistas estrangeiros, principalmente de argentinos a partir do final da década de noventa, os serviços ligados à exploração do turismo representam uma das mais
importantes atividades que envolvem todos os setores da economia do município.
Segundo estimativas da SANTUR, no ano de 2009 o município de Florianópolis recebeu 798.441 turistas. Do referido montante, o equivalente a 81,66%, eram de procedência nacional, conforme demonstra a Tabela 25.

Tabela 25. Turismo: evolução do movimento 2007/2009.

Movimento estimado de turista
Origem

2007

2008

2009

Nacionais

637.488

629.378

652.055

Estrangeiros

143.095

146.996

146.386

Total

780.583

776.374

798.441

Fonte: Santur/Gerência de planejamento 2011.

A SANTUR, órgão público responsável pela gestão do turismo em Santa Catarina, ciente destes problemas, referendou através de um documento publicado em 20105 que o planejamento do turismo em Santa Catarina
até o ano de 2020 deverá se concentrar em melhorias na infraestrutura, sendo importante para isso o estabelecimento de espaços de lazer diversificados, marinas, garagens náuticas e integração no transporte urbano.
Neste sentido, conforme apontado no item (d), o cenário náutico em Santa Catarina possui grande potencial para expansão. A aquisição de embarcações não mais se constitui na maior dificuldade para o público, mas sim
encontrar vagas em marinas e garagens náuticas no litoral do estado. Segundo reportagem do Diário Catarinense de novembro de 20136, os estabelecimentos do tipo em Florianópolis estão superlotados. A ocupação média varia
5

SANTUR. Plano de Marketing Turístico de Santa Catarina 2020. 2010, 63 p.
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de 90% a 100%, de acordo com a pesquisa do DC (Figura 134), o que leva representantes das 14 garagens náuticas da capital catarinense a indicar marinas em Balneário Camboriú e Porto Belo. O presidente do Instituto de
Marinas do Brasil e membro do Comitê Internacional de Marinas frisa que há uma enorme demanda reprimida no estado e que antes mesmo da construção das marinas, já há uma lista de espera para compra de vagas, tal é a
falta de locais para atracação das embarcações visitantes.

Figura 135. Ocupação das marinas na região da Grande Florianópolis em 20137.

|e emprego e renda durante o planejamento da obra, devido à necessidade de serviços especializados de engenharia, arquitetura e meio ambiente e o aumento da arrecadação tributária devido às taxas e licenciamentos
necessários.
Estima-se que do valor total da obra cerca de R$60.000.000,00 cerca de 20% sejam em impostos.
6

ALMEIDA, J. DC. Grupo RBS. Santa Catarina sofre com falta de vagas em garagens náuticas e marinas. Disponível em: http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/11/santa-catarina-sofre-com-a-falta-de-vagas-em-garagens-nauticas-e-marinas-4324305.html.
Acesso em: 15 de maio de 2016.
7
Fonte: ACOBAR/Instituto de Marinas do Brasil/ICOMIA.
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j.5) Atração de População

O projeto impactará na infraestrutura urbana da cidade, devido ao aumento da demanda de água e energia elétrica e à alteração do fluxo de veículos na Beira-Mar Norte. Estima-se que no pico de movimento, o parque
urbano e marina possa atrair cerca de 150 viagens por hora.
A implantação de empreendimentos que trazem maior desenvolvimento econômico a uma determinada região tem como consequência a atração de contingentes populacionais, motivados pelas maiores ofertas de
emprego e renda. Para o caso do Parque e Marina, o impacto de atração de população também faz referência ao maior fluxo de pessoas no local em virtude da instalação de estabelecimentos comerciais e infraestrutura de lazer.
A quantidade prevista de usuários para o parque é de mil pessoas por dia durante dias úteis e 3000 pessoas aos finais de semana, enquanto aproximadamente 100 pessoas devem utilizar os serviços de marina diariamente
Embora seja priorizada a absorção de mão de obra local nas fases de instalação e operação do empreendimento, há uma natural atração de pessoas de outras cidades e regiões do país, que, mesmo não sendo absorvidas
pelo empreendimento, acabam se estabelecendo na região, na esperança de vagas em novos estabelecimentos.
Em resumo, a divulgação de informações sobre a construção do Parque/Marina e a oferta de novos postos de trabalho poderá ampliar o fluxo de migrantes, não só pela oferta dos postos de trabalho, como em face da
atração gerada pela expectativa criada em relação ao futuro.

j.6) Alteração no cotidiano da população

Este impacto ocorrerá principalmente no período de obras. O impacto relacionado à introdução de tensões e riscos sociais está vinculado à possibilidade da ocorrência de conflitos de convivência. As interferências no
cotidiano representam transtornos provocados pelo empreendimento às comunidades, que por si sós podem ser considerados impactantes, em diversos níveis, e que poderão originar ou não situações de conflitos de convivência.
O presente impacto poderá se manifestar da seguinte forma:
- Ocorrerá durante a fase de implantação do empreendimento (montagem do aterro/execução das obras civis da Marina) como impacto de primeira ordem sobre os componentes ambientais Comunidade Local, em decorrência da
movimentação de máquinas e veículos pesados no entorno do empreendimento e da permanência temporária de trabalhadores nas áreas urbanas e seu entorno;
- Ocorrerá durante a fase de operação do empreendimento como impacto de primeira ordem sobre os componentes ambientais Comunidade Local, em decorrência da própria operação do complexo.
Na fase de contratação da mão-de-obra a presença de maior número de pessoas na região resultará em alterações no cotidiano da Comunidade Local, especialmente moradores, comerciante e usuários da Av. Beira Mar
Norte.
Durante a execução das obras as interferências no cotidiano se manifestarão de formas diferenciadas. No que diz respeito às comunidades locais este impacto, de primeira ordem, decorrerá da intensificação da
movimentação de veículos pesados e máquinas, aumentando os níveis de ruídos e a possibilidade de acidentes. Além disto, tal impacto decorrerá do aumento da demanda sobre o setor de serviços diversos, além da
intensificação do uso de equipamentos públicos e da presença de grande contingente de trabalhadores utilizando-se dos serviços de entretenimento em geral, com consumo de bebidas alcoólicas, em especial no período noturno
e finais de semana.
Ainda haverá interferência do acesso dos caminhões e equipamentos na localidade, podendo causar conflito com os usuários do “calçadão” da Avenida Beira Mar Norte, os quais a utilizam para a prática de esportes. A
instalação do empreendimento, por conta do maior fluxo de veículos que devem acessar o local da obra, obrigará os usuários dispenderem maior atenção durante seu percurso pela Av. Beira Mar Norte.
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Quanto à fase de operação do empreendimento, as alterações no cotidiano podem se dar através de conflitos por conta da utilização das embarcações. O projeto contempla um parque de convivência e lazer para a
população, com 252.000 m² e instalações para todas as idades. A existência de espaços de convivência melhora a qualidade de vida da população local, oferecendo opções para práticas esportivas e convívio social e cultural,
priorizando as pessoas com alternativas de culta que terão espaços próprios para cada uso.

j.7) Alteração da paisagem

Os impactos negativos para o usuário atual da Beira-Mar Norte incluem a alteração da paisagem, marcada principalmente pela substituição da vista exclusiva do mar por construções e embarcações e o aumento nos
níveis de ruído. Ambos impactos serão mais expressivos durante a fase de implantação do projeto, e diminuirão durante a operação da marina. Porém, a alteração da paisagem pode também ser citada como um fator positivo,
visto que oferecerá um atrativo para visitação pública, podendo se tornar um ponto de referência da cidade.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo. O local onde atualmente temos um calçadão para atividades físicas dará lugar a um parque e uma marina
de elevado padrão construtivo. Ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço urbano provido de edificações, áreas verdes e espaços náuticos.
As formas de ocorrência e ordem de precedência deste impacto são:
- Na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de primeira ordem sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo.
O terreno hoje ocupado por calçadão receberá obras de urbanização e de infraestrutura para a instalação de um Parque Público, áreas verdes e de lazer com replantio de vegetação nativa e marina.
Segundo dados do empreendedor, estima-se que serão gerados cerca de 2000 m³ de entulho durante a construção do Parque Beira Mar, oriundos de demolição de contra piso de concreto (165 m²) e pavimentação da
ciclovia (3.000 m²), retirada do meio-fio (4.250 m), demolição do pavimento da pista de caminhada (5.600 m²) e remoção de cobertura vegetal (6.500 m²). No entanto, todo o material retirado será reaproveitado como parte do
aterro.
As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do Parque e Marina gerarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. Destaca-se, porém, que o
transtorno visual gerado pela acumulação de entulho na área será temporário. Ademais, considera-se que a implantação das infraestruturas do empreendimento provocará interferências visuais que modificarão a configuração
cênica da paisagem local definitivamente, constituindo um ambiente inovador que se transformará em um atrativo para visitação pública, quando concluído.

j.8) Risco de geração de conflitos com a população

Este impacto ocorrerá nas etapas e atividades necessárias à implantação do empreendimento, especialmente devido à presença permanente de grande número de trabalhadores vinculados às obras, em geral, vindos de fora
da região. Porém, não está restrito à fase de instalação, ocorrendo na fase de operação em virtude de conflitos de uso do espaço urbano e conflitos de uso das áreas públicas e privadas. As formas de ocorrência do impacto são
apresentadas em relação a sua ordem de precedência a seguir e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
- Ocorrerá na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de segunda ordem sobre o componente ambiental Comunidade Local;
- Ocorrerá nas fases de operação do Parque e operação da Marina, como impacto de segunda ordem sobre os componentes ambientais Comunidade Local e Comunidade Pescadores, associado à alteração do cotidiano da
população.
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A realização de uma obra de grande vulto envolve grande mobilização de mão-de-obra, máquinas e equipamentos, o que resulta na potencial geração de riscos e conflitos sociais. O primeiro elemento gerador de riscos
sociais em grandes obras é o afluxo de grande quantidade de trabalhadores vindos de outras regiões do país, muitas vezes com hábitos culturais bastante diferenciados daquele local no qual se encontra o empreendimento. No
caso das obras do Parque e Marina, a expectativa é de que tal afluxo a partir de outras regiões não seja expressivo, tendo em vista que a região é bastante ocupada e, vem apresentando grande crescimento populacional nos
últimos anos e já possui uma grande quantidade de grandes empreendimentos em andamento. Assim sendo, a expectativa é de que a maior parte do contingente da mão-de-obra alocada nas obras seja proveniente da própria
região, o que minimizará os conflitos culturais potenciais.
De todo modo, a presença dos trabalhadores e a movimentação de máquinas e equipamentos nas imediações e próximo às áreas de ocupação humana resultarão em alterações do cotidiano das comunidades, com riscos
associados. Como principais riscos a serem aferidos no presente impacto são destacados a convivência dos trabalhadores com as comunidades locais, o que poderá resultar no aumento da incidência de doenças sexualmente
transmissíveis e no aumento de conflitos diretos como brigas.
Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade concreta de interferências no cotidiano das comunidades tendo em vista que a movimentação permanente de máquinas e veículos pesados ocorrerá por meio das vias locais,
com possibilidades de acidentes, atropelamentos e prejuízos ao comércio local.

j.9) Risco de geração poluição sonora

- Na fase de montagem do aterro, assim como na fase de execução da marina e de execução das obras civis do Parque, este impacto é considerado de primeira ordem, atuante sobre o componente ruídos, sendo decorrente
da utilização de equipamentos e maquinas ruidosas, como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores, caminhões e outros;
- Na fase de operação do Parque e operação da Marina, é considerado impacto de primeira ordem, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública, estando associado à operação do Parque e Marina.

j) Indicação de medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias para a viabilização do projeto do ponto de vista socioeconômico e cultural
k.1) Medidas para o risco de interferência em patrimônio histórico, artístico e cultural

- Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas.
- Ações de Educação Patrimonial.
- Realização de monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras.
- Salvamento dos sítios arqueológicos identificados, que seja atingido diretamente pela obra.

k.2) Medidas para a geração de emprego e renda
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- Como medida potencializadora deve-se priorizar a contratação de mão-de-obra local, a partir de programas de capacitação e qualificação profissional.

k.3) Medidas para o aumento na circulação de ambulantes

- Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos vendedores ambulantes que atuam no local;
- Articulação junto ao Poder Público para prover policiamento e fiscalização no local do parque público, de modo a garantir a segurança dos usuários.
Este impacto ocorrerá ao longo de toda a vida útil do empreendimento, desde seu planejamento e divulgação, até sua operação. As formas de ocorrência do impacto são apresentadas em relação a sua ordem de
precedência a seguir e posteriormente descritas em maior detalhe. Forma de ocorrência:
- Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como impacto de primeira ordem, levando-se em consideração a expectativa de aumento do valor dos imóveis no entorno em função da construção de
um Parque e Marina;

k.4) Medidas para a valorização dos imóveis e Benefícios aos cofres públicos

- Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que o empreendimento irá causar a região.

k.5) Medidas para a atração de População

- Como já mencionado, haverá priorização na contratação de mão de obra local, que será capacitada e qualificada para tanto.

k.6) Medidas para a alteração no cotidiano da população

- Divulgação de informações à comunidade local sobre as atividades integrantes da obra. Para tanto, se recomenda, caso seja do interesse da Comunidade e aprovado por suas Lideranças, que a empresa responsável pela Gestão
Ambiental da Obra contrate membros da Comunidade para integrar sua equipe de Comunicação Social;
- Divulgação intensiva junto aos trabalhadores de normas de conduta social apropriadas no relacionamento com as populações residentes;
- Fornecimento de informações às comunidades sobre alterações previstas no tráfego de veículos – principalmente os pesados;
- Implantação de elementos de sinalização e redutores de velocidade na entrada e saída do acesso as obras;
- Divulgação junto aos motoristas de veículos envolvidos nas obras de normas para prevenção de acidentes nas estradas locais.
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k.7) Medidas apara a alteração da paisagem

- Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto paisagístico muito a contribuir na recuperação de
paisagem;
- Implementação dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social.

k.8) Medidas para o risco de geração de conflitos com a população

- Contatar o público diretamente afetado, em particular os residentes da AID, mantendo-os informados sobre os procedimentos e cronograma de desenvolvimento do projeto;
- Divulgar informações sobre o andamento das atividades da obra, próximas fases previstas, interferências no cotidiano da população e dos Programas Ambientais por meio de boletim informativo;
- Preparar material didático (folders e panfletos) explicativo de forma a manter o público informado sobre o projeto e as mudanças de uso de ocupação de solo (a médio e longo prazo) nas áreas diretamente afetadas pelas obras;
- Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das comunidades;
- Orientação dos empregados das empreiteiras para as normas de conduta;
- Articulação institucional para eventuais medidas necessárias na área de segurança pública.

k.9) Medidas para a geração poluição sonora

- Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por parte dos trabalhadores e operadores de máquinas, de forma a garantir condições de saúde adequadas de saúde ocupacional;
- As atividades geradoras de ruídos deverão obedecer ao Decreto Estadual (SC) 14.250/1981, que regulamenta os dispositivos da Lei n° 5.793, referentes à proteção e a melhoria da qualidade ambiental, em especial a
seção IV sobre o Controle de Sons e Ruídos; a NBR 10.152 sobre nível de ruído para conforto acústico e a NBR 10.151 que limita o nível de ruído aceitável;
- Os equipamentos utilizados na obra deverão passar por rigoroso controle e manutenção, devendo ser observados os dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos;
- Implementação de Programa de Controle de Ruídos, Plano Ambiental de Construção e Programa de Gestão Ambiental;
- Implantar barreira acústica nos locais onde o nível de ruído ultrapasse o nível permitido, priorizando os segmentos mais próximos das áreas de ocupação humana durante a fase de implantação.

k) Indicação de medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias para a viabilização do projeto do ponto de vista socioeconômico e cultural.
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Durante a etapa de elaboração deste projeto, foram analisados os possíveis impactos sociais e culturais gerados pelo empreendimento a fim de reduzir os efeitos provocados no cotidiano da cidade. Desta forma, foram
inseridos no projeto uma série de concepções artístico-culturais com o objetivo de exaltar as características regionais e locais e priorizou-se a utilização de alternativas que causassem o menor impacto possível na paisagem e
ambiente.
A estrutura projetada para cobrir a estação elevatória da CASAN, na Praça Sesquicentenário, foi inspirada em um dos artesanatos típicos açorianos, as rendas de bilro, manifestação cultural importante para a cultura da região,
mas que infelizmente vêm se perdendo com o passar dos anos. Assim como a estrutura de cobertura da praça tem a mesma inspiração no bilbos e nos trabalhos das rendeiras, buscando valorizar a tradição da ilha.

Figura 136. Imagem da estrutura de cobertura na praça

Figura 137. Imagem de bilbo (fonte: Salvador em um dia)
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Figura 138. . Imagem da ETE com estrutura cultural.
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Figura 139. Imagem de renda de bilbo. (fonte: blog aracne-aracne)

A alteração da paisagem será um impacto marcante para os usuários do local. A vista do mar será substituída por edificações e embarcações. Tendo em vista os frequentadores da região, o projeto foi pensado em
módulos, para reduzir o impacto das construções na vista ao mar. As edificações estão distribuídas ao longo da área do projeto, visando evitar que haja um local onde a vista ao mar seja completamente prejudicada pelas
construções. Está previsto também a presença de árvores e vegetação para atenuar o impacto das edificações e valorizar a natureza como protagonista da área de lazer.
O aumento da demanda da infraestrutura urbana na cidade manifesta-se através do fornecimento de água e energia elétrica, geração de resíduos e aumento do fluxo viário local. Buscando reduzir esse impacto e tornar o projeto
mais sustentável, foi considerada a implantação de coletores de água pluvial e placas fotovoltaicas na cobertura das construções. A água pluvial coletada será utilizada na descarga dos vasos sanitários, irrigação e para lavação
de embarcações, reduzindo o consumo de água da rede de abastecimento. As placas fotovoltaicas gerarão parte da energia elétrica necessária para a iluminação do parque, da marina e das edificações.
As legislações ambientais modernas proíbem que embarcações descarreguem esgoto dentro das marinas e portos, sendo inclusive necessário lacrar as saídas. Foi considerada no projeto a utilização de torres de serviço
Marina Limpa, na qual possui sistema do tipo “pump out” para executar a sucção dos dejetos de dentro dos “holding tanks”. Através da instalação de medidores de consumo de energia elétrica e de hidrômetros para a leitura do
consumo de água, as torres facilitam a análise dos consumos individuais, sendo inclusive possível exercer o rateio de cada usuário, reduzindo o desperdício e otimizando o consumo dos recursos. As torres possibilitam também a
utilização de dois ramais de alimentação sendo um de água potável e outro de água de reuso ou captação pluvial. Dessa forma, essas estruturas incentivam o consumo consciente e contribuem para a manutenção do meioambiente marinho.
A marina necessita de uma estrutura de quebra-mar, para protegê-la da ondulação do mar. A construção de estruturas rígidas, além do alto investimento financeiro e a necessidade de mão-de-obra e tecnologia para
construção no local, necessita de manutenção regular. Apesar de proteger parte da costa, pode criar novos problemas nas áreas que não estarão protegidas e alterar o balanço sedimentar do local. Foi considerada neste projeto a
utilização de quebra-mar flutuante, na qual é capaz de atingir o resultado esperado (conter as ondas próximas à marina) sem a presença de uma estrutura submersa, na qual causaria alterações nas correntes e no ambiente
marinho.
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O projeto contempla um espaço destinado a atividades de conscientização ambiental, na qual se sugere a utilização para atividades relacionadas ao mar e a estufa botanica. Esse espaço permite que a população seja
informada e conscientizada, contribuindo para a preservação ambiental.
É importante citar também, que a geração de empregos devido ao empreendimento traz ainda mais benefícios à cidade caso seja utilizada mão de obra local. Além de gerar renda para a cidade, evita que os trabalhadores
se desloquem até seu local de trabalho e diminui o impacto na população local.

PRODUTO 3 –ESTUDO DE IMPACTO SIMPLIFICADO

a) Caracterização da área de influência direta e indireta do empreendimento ou atividade com delimitação da área onde se localiza o imóvel;

a.1) Descrição do Empreendimento

O Complexo está localizado na Av. Rubens de Arruda Ramos – Beira Mar Norte, entre a praça de Portugal e a praça do Sesquicentenário, adentrando 300 m em direção ao mar. O objetivo do projeto é criar áreas de
lazer, convívio, estar e contemplação para a população de Florianópolis, para que isso ocorra o projeto prevê 3 quadras poliesportivas, piscina olímpica, pistas de patinação e skate, praça de alimentação, restaurantes, paraciclos,
raia para remo e canoagem. Além do Parque em terra o projeto contempla uma marina completa com cerca de 454 vagas para barcos, 58 vagas molhadas são de uso público, espaço médico, local para manutenção e etc.
O estacionamento subterrâneo contará com um total de 606 vagas para veículos, dividas entre 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84
vagas para motos e 95 bicicletas; 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus mais 3 vagas de estacionamento de ônibus turísticos, além de previsão de 12 vagas de taxi.
Para a área destinada ao parque estão previstas a implantação de quiosques destinados a informações turísticas, conveniência, cafeterias e restaurantes, espaços para eventos, pontos de policiamento e sanitários. Também
se destinará espaço para academia ao ar livre, anfiteatro ecológico, praças de convivência, playground e quadras, além de atividades aquáticas como pedalinhos e flutuante esportivo. A estrutura ainda prevê a instalação de duas
estações de tratamento de esgoto que atenderão toda a necessidade.

Todas as intervenções e benfeitorias do projeto levam em conta as seguintes diretrizes:


Manter o máximo do caráter público do local.



Eliminar/Reduzir todo impacto ambiental gerado pelo projeto.



Não causar intervenções negativas na paisagem da região, harmonizando com as estruturas já existentes no local.
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Figura 140.

Figura 141.
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Figura 142.

Figura 143.

Figura 144.
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a.2) Áreas de influência do empreendimento

A definição das áreas de influência corresponde à delimitação do espaço geográfico a ser direta ou indiretamente afetado pelas alterações ambientais, positivas ou negativas, decorrentes da implantação e operação do
empreendimento.
Para os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foram consideradas as seguintes áreas de influência: Área Diretamente Afetada - AID e Área de Influência Indireta - AII.

a.2.a) Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indireta é aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do Parque Beira Mar se fazem sentir de maneira indireta, e com menor intensidade em relação à AID.
Os meios físico e biótico têm como limite da AII a Bacia Hidrográfica Florianópolis, com 9,05 km² e Baía Norte da Ilha de Santa Catarina. Essa delimitação atende o artigo 5° da Resolução CONAMA n° 001/86, que
estabelece diretrizes que devem ser obedecidas por estudo de impacto ambiental, dentre as quais a de “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência
do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”, e considera os impactos indiretos que poderão ocorrer na fauna aquática.
No meio socioeconômico a AII é constituída pelos bairros inseridos no Distrito Sede do município de Florianópolis (Agronômica, Cacupé, Centro, Córrego Grande, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde,
Saco Grande, Saco dos Limões, Santa Mônica, Trindade e Pantanal) excetuando o bairro Costeira do Pirajubaé, a rota dos caminhões que liga o terreno do Parque Beira Mar de material de empréstimo, e o limite da Baía Norte.
Na AII poderão ser manifestados os impactos indiretos decorrentes da dinamização das atividades econômicas, da alteração no cotidiano da população e do risco da alteração na atividade pesqueira.
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Mapa 12. Área de Influência Indireta (AII).
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Mapa 13. Área de Influência Indireta (AII).

a.2.b) Área de Influência Direta (AID)

A Área de Influência Direta é aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e operação do Parque Beira Mar.
Para os meios físico e biótico, a AID foi definida pelo trecho da bacia hidrográfica relacionada diretamente ao empreendimento (microbacia de drenagem que deságua na área de estudo), juntamente com o somatório das
áreas que a modelagem numérica previu impactos diretos (alterações na magnitude das correntes, nas alturas significativas de onda e na magnitude do transporte de sedimento residual). A AID é também o limite mais sujeito
para manifestação dos efeitos diretos da construção do empreendimento, como o desconforto acústico e alteração da qualidade do ar.
Para o meio socioeconômico foi delimitada como AID o Bairro Agronômica e a Avenida Beira Mar Norte. Essa delimitação é decorrente do impacto direto no trânsito e do impacto visual para os moradores do entorno.

275

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 64F7A

292

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Mapa 14. Área de Influência Direta (AID).
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Mapa 15. Área de Influência Direta (AID).

b) Dimensionamento do sistema Viário e identificação dos fluxos de circulação

Florianópolis lidera o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) entre as capitais brasileiras e é um dos principais destinos turísticos do país. Contudo, seus atrativos também trazem problemas aos moradores e
visitantes. Entre 2000 e 2010, a população cresceu o dobro da média nacional. Congestionamentos de trânsito fazem parte do cotidiano das 900 mil pessoas que vivem nos 13 municípios da região metropolitana. Um estudo
técnico propõe atacar a questão de forma integrada, priorizando o transporte coletivo e o não motorizado. O BRT (sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido) é recomendado como principal alternativa de transporte, por ser
mais barato que os sistemas sobre trilhos e demandar menor tempo de implantação.
A estrutura viária de uma cidade é composta pelo conjunto de vias do aglomerado urbano, que constitui a infraestrutura de transportes onde ocorrem os deslocamentos de veículos e pedestres. É um sistema orgânico em
que cada via tem uma função de distribuição de tráfego, com uma correspondência estrita entre esta função e as características físicas e operacionais da via.
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De acordo com o PLAMUS, a Beira Mar Norte é classificada como via troncal. As vias troncais devem ser pensadas como Ruas Completas, ou seja, compreendem o transporte público, trânsito misto, privilegiando os
transportes não-motorizados e a convivência urbana.
O Plano Diretor classifica como via de trânsito rápido. O parágrafo 5° do Artigo 190 diz: “Conforme a conveniência e oportunidade serão implantadas ciclovias ou ciclofaixas em todas as vias de trânsitos rápido, vias
arteriais, vias coletoras e vias locais”, ou seja, a bicicleta continuará com a sua ciclovia após a implantação da marina. Já o Artigo 191 define: “O dimensionamento de vias será feito a partir da capacidade de tráfego necessária
para atender a demanda de todos os meios de transporte que a utilizarão”, assim, a Beira Mar continuará com as faixas de tráfego de carros porém, com a implantação do PLAMUS, haverá uma faixa exclusiva para ônibus ou
BRTs.

Figura 145. Principais corredores de acesso da região. Fonte: Plamus

A definição de um sistema troncal deverá ser acompanhada de outras propostas de melhoria da mobilidade, como reestruturação do sistema de ônibus e de prioridade para o transporte coletivo. A implantação da
infraestrutura para corredores de ônibus promove a qualificação do meio urbano e traz eficiência à operação do sistema de transporte coletivo. São também apresentadas propostas de expansão da rede de ciclovias, com
infraestrutura de apoio para o ciclista, como bicicletários e empréstimos de bikes. A visão é de proposição de um sistema integrado.
As pesquisas evidenciaram o quanto o transporte individual motorizado possui participação enorme nas viagens.
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Figura 146. Gráfico de distribuição Modal de Viagens. Fonte: Plamus

Pesquisas evidenciam que quanto mais trânsito há em uma via, menor o grau de interação entre os habitantes e menor o sentido de pertencimento a uma comunidade. Medidas moderadoras de tráfego (“traffic calming”)
aumentam a segurança dos pedestres.

Figura 147. Exemplos de moderadores de tráfego. Fonte: Plamus
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O aumento e a qualificação do espaço para pedestres melhora as relações urbanas e aumenta a segurança. Soluções rápidas e com investimentos baixos podem resultar em maior segurança, principalmente para os
transportes não motorizados. A implantação da infraestrutura para corredores de ônibus promove a qualificação do meio urbano e traz eficiência à operação do sistema de transporte coletivo.
Identificação dos fluxos
O primeiro Fluxo identificado é da circulação de pedestres e ciclistas ao logo da área do parque e os principais pontos de chegada. Não foi necessário vericar todo o fluxo pela região central da cidade, pois etes
acababariam por chegar pelos mesmo ponto indicados, dessa forma o estudo abrangeu a totalidade de interesse, conforme apresentado na imagem abaixo.

Figura 148. Fluxo de pedestres e ciclistas.
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Na sequência é apresentado o fluxo atual de automóveis e do transporte coletivo em c0njunto com o de pedestres. Nota-se no detalhe da sequência o espaço central onde ocorre a confluência das vias principais com as
marginais de acesso aos bolsões de parada dos ônibus e estacionamento, causando acumulo de transito e consequentemente redução na velocidade do fluxo do trafego. Salienta-se que na mesma região ainda há semáforos e
travessia de pedestres, com os acesso ao centro e as praças que ligam a Rua Bocaiuva, como a praça dos Namorados, largo São Sebastião e praça Esteve Junior.

Figura 149. Fluxo total de pessoas e automóveis.
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Figura 150. Detalhe do ponto de confluência.

Devido ao incremento de trafego gerado pelo sistema da marina e parque, determina-se como medida mitigadora e de melhoria do tráfego, o aumento da extensão das faixas marginais e das faixas de aceleração e
desaceleração já existentes. Desta forma, este projeto prevê que todo o acesso as áreas contínuas ao parque tenham essa faixa extra de circulação de veículos, diminuindo a interferência na circulação geral da avenida.
Priorizando as pessoas, de forma que as áreas de passeio, caminhada, ciclismo fiquem afastada da via rápida, gerando segurança. O canteiro desta faixa poderá estar arborizado e florido com vegetação nativa de ornamentação
como o Manacá, comum na mata atlântica, ou Garapuvus, ajudando a harmonizar o espaço e diminuir o ruído nas áreas de permanência. Na imagem abaixo, a planta do fluxo final da instalação do parque.
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Figura 151. Fluxo do transito de automóveis e pessoas no parque e entornos.
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Hoje são apenas 100m de distância que separam os trechos de transferência entre os dois bolsões de parada. Cada confluência e nova separação de faixas cria um efeito de redução do fluxo em todas as faixas e em
especial na contígua. O projeto prevê a interligação dessas faixas de transferência (taper) criando assim uma faixa marginal completa ao longo do parque com baixo custo. Desta forma o fluxo será mais contínuo melhorando o
trânsito como um todo.
Essa faixa será um ganho da qualidade para as pessoas que estiverem no parque e, ou na ciclovia. Isto porque o trânsito de alta velocidade será direcionado para ficar afastado do parque. Ficando contínua ao parque a
faixa marginal de menor velocidade de circulação, desta forma gerando segurança e conforto as pessoas, uma vez que a o ruído também será menor. No detalhe abaixo é visível a área principal, com os acessos necessários e o
esquema do fluxo.

Figura 152. Detalhe do fluxo.

As normas de dimensionamento de tráfego preveem que a faixa de tráfego adicional ofereça um comprimento mínimo suficiente para que o veículo possa acelerar e atingir velocidade do ramo principal ou desacelerar com
segurança até a parada de forma gradativa. As faixas são denominadas faixas de aceleração e desaceleração e devem ter largura constante de mínima de 3,0m e ideal com 3,5 ou 3,6m, conforme detalhado na apostila de
interseções rodoviárias disponíveis no site ebah.com.br.

284

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 11D1B

301

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 153. Comprimento do trecho de largura variável em função da velocidade diretriz. Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias

Os comprimentos das faixas de aceleração e desaceleração variam com a velocidade de projeto e com o tráfego (Tabelas 26 e 27).

Tabela 26. Comprimento das Faixas de Aceleração - Caso I – Rodovias de Trânsito Intenso

Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias
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Tabela 27. Comprimento das Faixas de Desaceleração.

Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias
No Manual de Projeto de Interações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa, Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, podemos
pelos dados expostos na sequência, verificar de forma prévia o dimensionamento das faixas.
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Figura 154. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

Figura 155. Tabela 48 – comprimentos das faixas de Mudança de Velocidade. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.
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Figura 156. Comprimento da faixa de aceleração. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

Sendo a velocidade limite da via a velocidade diretriz de 80 km/h, temos então a definição das seguintes medidas mínimas:


Taper (transição) de desaceleração no início: 160m



Faixa de desaceleração: 160m



Faixa de aceleração: 230m



Taper (transição) de aceleração no fim: 70m



Comprimento total da marginal: 1350m
Este comprimento total da faixa marginal, incluindo as faixas de aceleração e desaceleração correspondem a um aumento de 400m no total das vias atuais existentes, desta forma fazendo a interligação entre as vias faixas

marginais existentes e criando uma melhoria no fluxo do trânsito da região, evitando a confluência e em seguida o retorno para a desaceleração. Esta área também será de importância para a segurança e conforto das pessoas,
uma vez que o transito de alta velocidade será direcionado para ficar afastado do parque.
Acrescenta-se ainda uma ressalva: será mantida por este projeto a possibilidade de, após a entrada/saída do estacionamento, o veículo volte à beira mar e faça o retorno no primeiro sinaleiro, como já acontece hoje com
quem sai do primeiro bolsão onde existe a elevatória de esgoto, conforme apresentado na imagem da sequência. Caso contrário o veículo precisa ir até a o retorno em frente ao terminal Rita Maria e dessa forma prejudicaria
ainda mais o setor já complicado.
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Figura 157. Imagem do Google maps com trajeto possível com retorno próximo entrando na rua Rulfino José da Silva.

Figura 158. Imagem do Google Maps mostrando o primeiro retorno na frente do Rita Maria.
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O projeto como está sendo elaborado também prevê as formas de acesso com a instalação do BRT, uma vez que a faixa marginal é mantida e inclusive melhorada, criando mais espaço para as futuras modificações que
serão necessárias. Pode-se ver pelas imagens que conforme o projeto conceitual (Floripa BRT) a própria ciclovia e calçada tem seus espaços prejudicados pela necessidade de aumento das faixas para a instalação do BRT.
Porém com este projeto da marina e parque os espaços públicos serão preservados, dando preferência as ciclo faixas e aos usos dos pedestres, que serão alargados. E o espaço para o retorno, conforme o projeto conceitual, terá
seu espaço garantido sem prejudicar o parque.

Figura 159. Imagem de implantação do BRT. Fonte: projetos de mobilidade Urbana – Floripa BRT. Projeto Conceitual elaborado pela Prosul para a Secretaria de Obras.

Estacionamento
O Artigo 211 relata: “O número de vagas de estacionamento para veículos motorizados e não motorizados, suas dimensões, esquemas de acesso e circulação obedecerão as tabelas partes integrantes desta Lei
Complementar”, com o parágrafo 1°: “Na hipótese de ampliação de edificações de qualquer tipo de uso ou atividade, prédios e instalações com aumento da densidade e superfície construída ou modificação de uso e atividade, o
número de vagas de estacionamento deverá ser ampliado proporcionalmente à ampliação e aumento da demanda”. Por sua vez, o Artigo 209 no seu parágrafo 2º afirma: “As estruturas de apoio a embarcações, quando destinadas
a esporte, lazer ou turismo, ainda que privadas, deverão manter pelo menos vinte por cento de vagas náuticas rotativas para uso público, e uma vaga de carro para cada vaga de barco”. Por fim, o edital da PMI deixa claro, no
item 6.6m: “Prever um percentual mínimo de 10% das vagas molhadas para uso público”, e no item 6.4: “Locar a quantidade necessária de:
a. Sanitários;
b. Paraciclos;
c. Bancos;
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d. Lixeiras (materiais inservíveis, orgânicos e recicláveis);
e. Postes de Iluminação;
f. Pontos de embarque e desembarque de ônibus turísticos;
g. Ponto de Táxi.”.
Assim, a marina comportará XX vagas de barcos e XX vagas públicas. O estacionamento comportará XX vagas de carros, com XX de ônibus e um ponto de táxi com 8 vagas. Utilizando as tabelas foi possível
dimensionar as vagas de estacionamento de acordo com o ângulo, considerando os requisitos mínimos. Haverá também ponto de embarque e desembarque e XX vagas para bicicletas.

Figura 160. Disposições de vagas para veículos. Fonte: Plano Diretor.

Identificação dos Fluxos de circulação
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Conforme o sistema viário atual da região, o acesso ao empreendimento se dará pela Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, uma das três avenidas de trânsito rápido que compõem a estrutura viária que contorna a
orla da baía norte, conhecida, convenientemente, como Avenida Beira Mar Norte. O acesso ao empreendimento se dará, para quem trafega no sentido Trindade-Centro, da seguinte forme: deverá permanecer na faixa de direita e
utilizar a via planejada no interior do empreendimento, que funcionará como uma marginal de aceleração e desaceleração. O acesso através de transporte público municipal também é facilitado, sendo que a área do
empreendimento se localiza a aproximadamente 5.000 metros do Terminal de Integração da Trindade – TITRI (valor calculado a partir do software Google Earth).
Para os que vêm da porção continental, no sentido Centro-Trindade, o acesso se dará a partir da Ponte Pedro Ivo Campos, que dista aproximadamente 2.500 metros do local escolhido para o Parque Beira Mar. O acesso
através de transporte público a partir do Terminal de Integração do Centro – TICEN também é facilitado, pois é um local provido com número adequado de linhas cujo percurso inclui a Avenida Beira Mar Norte (embora
existam sérios problemas no que tange aos horários disponibilizados ao atendimento da população).
Para sair do empreendimento e seguir no sentido Trindade-Centro, basta o usuário utilizar a via marginal planejada e acessar a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos.
O desequilíbrio na distribuição das atividades urbanas, com a concentração de empregos e serviços em Florianópolis, gera um padrão de transporte pendular. 138 mil pessoas atravessam a ponte, todos os dias, para
trabalho ou estudo (equivalente a 85% das viagens para a ilha) 73 mil viagens são por transporte individual (~50% das viagens). Os volumes de veículos identificados em algumas vias indicam que alguns dos principais
corredores já apresentam altos níveis de saturação.

Figura 161. Volume de veículos. Fonte: Plamus

Aproximadamente 172.200 veículos e 24.500 motocicletas cruzam as Pontes Ilha/Continente por dia, sendo 7.660 veículos e 1000 motocicletas somente na Hora Pico da Tarde. Na Região Metropolitana de Florianópolis,
identificou-se uma utilização de veículo particular muito acima da média nacional e de outras regiões.
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Quadro 2. Distribuição de Viagens de Carros/Motocicletas.

Distribuição

de

viagens

de

carros/motocicletas
(%)
Florianópolis

48

São Paulo

32

Curitiba

25

Rio de Janeiro

21

Belo Horizonte

25

Brasil

32

Grande concentração de deslocamentos para Florianópolis, notadamente no centro da ilha.

Figura 162. Concentração de deslocamentos. Fonte Plamus
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Deslocamentos trabalho e escola têm estruturas bem diferentes. Viagens motivo escola menos concentradas.

Figura 163. Linhas de desejo. Fonte: Plamus

Viagens de motocicleta são nitidamente maiores na ligação continente ilha e no continente.

Figura 164. Linhas de desejo. Fonte: Plamus
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Carregamento da Rede viária
Hora pico manhã

Hora pico tarde

Figura 165. Carregamento da rede viária. Fonte: Plamus

Distribuição Direcional do Tráfego

Figura 166. Tabela de distribuição direcional do tráfego. Fonte: Plamus
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Análise de Capacidade das vias: volumes por sentido ‐ Pontos Mestre

Figura 167. Volume de tráfego por sentido. Fonte: Plamus

c) Indicação dos bens tombados e de projetos de melhorias em execução e aprovados na área de influência;

O Município de Florianópolis apresenta um diversificado elenco de contribuições culturais que engloba povos pré-cabralinos, índios descendentes dos Tupi-guarani, bandeirantes vicentistas, imigrantes açorianos e
escravos africanos bem como alemães, poloneses, italianos, gregos e libaneses. O panorama cultural manteve certa estabilidade até os anos 70, quando os fenômenos da urbanização e da cultura de massas provocaram alterações
significativas nas expressões culturais materiais e imateriais.
A questão açoriana influenciou de forma decisiva na feição dos padrões socioculturais da região, percebendo-se estas características até a atualidade, manifestada num modo próprio de viver os seus costumes, por
exemplo nas cantorias, danças e folguedos, na linguagem oral e escrita, na religiosidade, na mitologia, lendas e crendices, nas festas populares, no artesanato, na medicina e ciência popular (IPUF, 2004).
Nas manifestações diversas da arte popular e de técnicas de produção destacam-se o artesanato (trançados de redes, rendas e produção destacam-se o artesanato (trançados de redes, rendas e culinária (pratos à base de
peixes, moluscos e crustáceos e o uso da farinha de mandioca. Destacam-se ainda o folguedo boi-de-mamão, dança do pau-de-fita (IPUF, 2004),
Dentre as principais festas religiosas ainda em prática, estão a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Festa de São Sebastião, a Procissão do Senhor Jesus dos Passos e a de Corpus Christi, a Festa de Nossa Senhora
da Lapa e a Festa do Divino Espírito Santo. Outra festa muito importante já foi a festa da Santíssima Trindade, hoje conhecida como a festa da Laranja (IPUF, 2004).
Entre os pontos culturais destacam-se:
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Casa da Memória localizada ao lado Catedral Metropolitana, construído na década de 1920 e que serviu para abrigar naquele tempo a sede do Partido Republicano Catarinense;
Casa Natal de Victor Meirelles sobrado oitocentista, implantado sobre a rua, quase sem calçada e com largas alvenarias de pedras, tijolos e estuques.
Museu do Homem do Sambaqui: Uma visita ao Colégio Catarinense é programa obrigatório a quem chega à Florianópolis. É impossível ficar imune à imponência do centenário edifício;
Museu Histórico de Santa Catarina: localizado no Palácio Cruz e Souza, onde se encontra o Museu Histórico de Santa Catarina;
Teatro Álvaro de Carvalho: construído em 1854, ocupa hoje lugar de destaque não só como peça arquitetônica, mas como legítimo patrimônio cultural de todos os catarinenses, merecidamente tombado desde 1988,
sob guarda da Fundação Catarinense de Cultura.
Centro Cultural Bento Silvério: Em 1912 foi construído no Distrito da Lagoa da Conceição um conjunto arquitetônico composto por duas construções; uma reservada para a estação radiotelegráfica e a outra destinada
a abrigar a casa de máquinas. Em 1914, com a chegada da primeira Guerra Mundial, coincidentemente ou não, a rádio foi desativada;
Centro Integrado de Cultura: O Centro Integrado de Cultura Prof. Henrique da Silva Fontes, foi inaugurado em 1982 com a função de abrigar num mesmo local diversas formas de manifestações culturais e artísticas.
Eco-Museu do Ribeirão da Ilha: Um Eco-museu tem por finalidade preservar e mostrar um bem, identificando sua concepção, guardando todas as linhas originais, seja numa construção material, seja na relação com o
ecossistema, ou em sua função sociocultural;
Museu de Armas Major Antônio de Lara Ribas: localizado junto Forte com fardamento de diversas épocas e o singelo carro-pipa de combate a incêndios.
Entre as Fortalezas destacam-se a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Forte Santa Bárbara e Forte Santana.
Atuando no âmbito da cultura de todo o município, a Fundação Cultural de Florianópolis - Franklin Cascaes, voltada às diferentes manifestações artísticas e culturais, estabelece importantes parcerias para que a cultura
autêntica, tanto material quanto imaterial, seja valorizada, preservada, difundida e projetada para o futuro.
O lazer, hoje, é visto como uma necessidade na vida urbana para reabilitação da saúde física, mental e moral humana. ORTH e CUNHA (2000) apud PEREIRA (1998) avaliam o tempo livre fora das obrigações do
trabalho e espaço existente nas cidades para sediar as práticas de lazer como elementos básicos para suprir a necessidade de equilíbrio nas relações sociais em ambientes densamente povoados como as cidades. Os espaços de
lazer constituídos por praças, parques, largos e outros destinados ao encontro, convívio, descanso e/ou recreio da população possuem uma importância acentuada em áreas onde a densidade predial (manifestação do crescimento
urbano) alcança limites máximos de ocupação do solo, sendo a alternativa para agregar qualidade ao ambiente construído e qualidade a vida das pessoas que nele habitam (IPUF, 2004).
Em termos gerais, tem-se praças urbanas entremeadas à malha urbana tradicional da cidade complementadas pelas áreas de lazer construídas sobre os aterros (ORTH, 2000). Entre as praças destacam-se:
Largo da Alfândega: caracteriza por abrigar um comércio de apelo turístico, estando próximo a edificações históricas muito visitadas (o Velho Mercado e o Edifício da Alfândega). Além de circulação, tem uma função
amenizadora paisagística, possuindo muitos elementos arquitetônicos que enaltecem a cultura local. A área agrega muitos eventos culturais, feiras e festas de cunho regional e folclórico. Aos Domingos, funciona um comércio
informal de artesãos e camelôs que expõem suas mercadorias sobre o chão para atrair o público que vem passear (ORTH, 2000).
Largo Fagundes, uma área que abriga uma garagem subterrânea sobre a qual recebeu um trabalho paisagístico, transformando-a em praça. Quase não é frequentada nos fins de semana, já que seus pontos de atração são
as lanchonetes que só abrem em dias comerciais (ORTH, 2000).
Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça dos Bombeiros, é uma grande opção de lazer da área residencial imediata, aos domingos e feriados, sendo principalmente o parquinho e seus brinquedos o polo de
atração de pais com crianças pequenas. Seu jardim com canteiros arborizados oferecendo densa sombra e caminhos de terra largos e sinuosos convidam seus usuários para o passeio, o namoro ou o simples descanso. Nos dias
úteis, a Praça serve principalmente de passagem, mas também de área de convívio para estudantes em folga nos horários de recreio dos colégios próximos (ORTH, 2000).
Praças Esteves Júnior e dos Namorados, semelhantes em porte e em função, paralelas à Avenida Beira Mar são bastante utilizadas pelos moradores locais para o passeio e as brincadeiras das crianças e para a conversa
e o passeio com cães, podendo ser caracterizadas como pracinhas de vizinhança (ORTH, 2000).
Praça Governador Celso Ramos, também na mesma avenida é maior que as já citadas e dividida por uma pista de veículos que compartimenta suas funções: um espaço abriga jardins e área de passeio com bancos e
outro um Play-Ground com brinquedos e extensa área coberta de areia (ORTH, 2000).
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Quanto aos bens tombados, segue uma relação destes extraída da página da Fundação Catarinense de Cultura8.

Figura 168. . P.T. nº 002/84: Palácio Cruz e Sousa - Museu Histórico de Santa Catarina. Decreto nº 21.326 de 26 de janeiro de 1984.

Figura 169. nº: 008/86: Estação de Elevação Mecânica - Museu do Saneamento. Decreto nº 31.255 de 31 de dezembro de 1986.

8

Disponível em: http://www.fcc.sc.gov.br/patrimoniocultural//pagina/4388/benstombados. Acesso em: 17 de maio de 2016.
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Figura 170. P.T. nº: 009/87: Teatro Álvaro de Carvalho. Decreto nº 1.304 de 29 de janeiro de 1988

Figura 171. P.T. nº: 010/87: Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Decreto nº 1.303 de 29 de janeiro de 1988.

Figura 172. P.T. nº: 012/91: Antiga residência do Governador Hercílio Luz. Decreto nº 4.232 de 15 de março de 2002
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Figura 173. . P.T. nº: 013/92: Antiga Escola Normal Catarinense. Decreto nº 1.291 de 29 de outubro de 1996.

Figura 174. P.T. nº: 097/98: Capela do Menino Deus. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.
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Figura 175. P.T. nº: 098/98: Igreja de Nossa Senhora do Desterro - Catedral Metropolitana. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

Figura 176. P.T. nº: 014/92: Academia do Comércio, antigo Instituto Politécnico. Decreto nº 1.292 de 29 de outubro de 1996.

Figura 177. P.T. nº: 082/96: Ponte Hercílio Luz. Decreto nº 1.830 de 13 de maio de 1997.
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Figura 178. . P.T. nº: 293/01: Sede do BADESC - Rua Almirante Alvin, 491. Decreto nº 182-A de 31 de julho de 1986.

Figura 179. . P.T. nº: 109/98: Igreja de Nossa Senhora das Necessidades. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

Figura 180. : P.T. nº: 102/98: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

302

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DF8F7

319

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Foram realizadas consultas as três instancias de órgãos responsáveis pelo patrimônio, ou seja, nos níveis Municipal, Estadual e Federal, conforme apresenta-se os imóveis abaixo relacionados de maior relevâncias para o
projeto:
De acordo com as informações fornecidas pelo SEPHAN, os imóveis tombados municipais localizados na área de influência do empreendimento são:


Antiga Inspetoria Rios e Portos, Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1280. Atualmente o prédio comporta a casa noturna Sete Night Club.



Prédios principais do Colégio Catarinense, Rua Esteves Júnior, 711.



Casarios próximos à Praça Esteves Júnior, Rua Almirante Lamego, números 1460, 1480, 1440, na Rua Esteves Júnior números 749, 733, 748, 734, 728 e 724 e na Rua Bocaiúva, 748.



Residência Oswaldo Cabral, Rua Esteves Júnior, 546.



Praça dos Namorados e a Estação Elevatória Mecânica nela localizada.



Largo São Sebastião e a Igreja São Sebastião nele localizado.



Casa na Rua Bocaiúva, 1686, esquina com a Avenida Othon Gama d’Eça.



Casa na Avenida Othon Gama d’Eça, 900, esquina com a Rua Bocaiuva, utilizada atualmente pelo Banco Itaú.



Casas na Rua Bocaiuva, número 1761, atualmente o estabelecimento Pizza Hut, número 1792 e número 1858, atualmente o Comando da 14ª Brigada da Infantaria Motorizada.



Casarão na Avenida Trompowski, número 475, esquina com a Bocaiuva.

Dentre os tombamentos estaduais, de acordo com dados fornecidos pela Fundação Catarinense de Cultura, na área de influência estudada, temos:


Acervo Antropológico do Pe. João Alfredo Rohr S.J., na qual o proprietário é a Sociedade Pe. Antônio Vieira – Colégio Catarinense.



Ponte Hercílio Luz, na qual o proprietário é o Governo do Estado de Santa Catarina.

Na escala federal, as edificações tombadas na área de influência do empreendimento, de acordo com o IPHAN-SC, são:


Forte de Santana, Centro.



Ponte Hercílio Luz

d) Descrição das unidades de paisagem;

De acordo com (AMORIM e OLIVEIRA, 2008), a categoria de análise das Unidades de Paisagem é definida como geossistemas. O conceito mais completo para geossistemas é dado por (PENTEADO, 1983, falta
página), “definimos geossistemas como formações naturais que experimentam o impacto dos ambientes: social, econômico e técnico”.
Para (GUERRA e MARÇAL, 2006) os geossistemas são definidos como fenômenos naturais (aspectos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e fitogeográficos) que englobam os fenômenos antrópicos (aspectos
sociais e econômicos). Somados representam a paisagem modificada ou não pela sociedade. O estudo sobre geossistemas requer o reconhecimento e a análise dos componentes da natureza, sobretudo através das suas conexões.
Entendidos os geossistemas, como unidades naturais integrais, pode-se distinguir suas modificações e transformações como resultantes das ações dos diferentes tipos de ocupação.
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Por tratar-se de categoria de sistemas “interações mútuas entre elementos e seus atributos” (THORNES e BRUNSDEN, 1976), a delimitação dos geossistemas pode ser complexa. Para delimitar um geossistema
(PENTEADO, 1983, p. 156) diz assim:

Num Geossistema, como num sistema qualquer, a separação entre as diversas escalas de observação e análise é sempre arbitrária. Ao definir um Geossistema, o importante é, antes de tudo, distinguir os
elementos que serão analisados e as suas relações, para depois procurar delimita-los no espaço e identificar os sistemas ambientais controladores que atuam sobre o geossistema específico, através de
relações exteriores.
Penteado (1983) também diz que, para análises regionais, o princípio funcional é critério básico para unidade espacial mínima do geossistema.
Diante do exposto, propõe-se neste estudo a definição de unidades da paisagem com base nos seguintes princípios:
1)

O relevo terrestre é o geossistema que engloba em si todos os geossistemas ambientais endógenos e exógenos atuantes na superfície da Terra.

2)

No relevo terrestre (elemento natural) está presente o elemento socioeconômico.

Assim sendo, intenta-se desenvolver uma abordagem integrada entre o relevo, através da categoria dos modelados terrestres, e a sócio-economia, através da categoria do uso do solo. O princípio funcional básico adotado
é o da morfogênese “componente mais importante da dinâmica da superfície terrestre” (TRICART, 1977), e os elementos que compõe as Unidades de Paisagem aqui analisadas são o relevo e o uso do solo. Entende-se que esta
metodologia possa englobar os aspectos naturais e antrópicos, como se viu anteriormente, além da categoria funcional-sistemática da paisagem, ou seja, os geossistemas. Trata-se de uma integração entre a Geografia Física e
Humana, uma abordagem física no sentido de “território usado” (SANTOS, 1990).
As unidades da Paisagem foram delimitadas na junção da AID do meio físico com a AID do meio socioeconômico e analisadas de forma integrada, como se explica no Quadro 1 a seguir.

Quadro 3. Unidades de Paisagem (Geossistemas).

MODELADO

USO DO

GEOSSISTEMA

GEOMORFOLÓGICO SOLO
Área
Aterro

Dissecação

em

Montanha

Dissecação
Montanha
Dissecação
Morraria

Urbana

Tecnogênico

Consolidada

Urbanização Consolidada

Área
Urbana

Morro
Sub- com

normal
em

Depósito

Urbanização

Morro

Urbana

com

Consolidada

Consolidada

Área
Urbana

Residual
Sub-

normal
Área

em

c/

Urbanização

Morro
com

Residual

Residual
Urbanização
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Consolidada

Dissecação

em

Morraria

Consolidada

Área
Urbana

Morro
Sub- com

normal

Rampa Colúvioeluvional

flúvio-

marinha

Área
Urbana

Encosta

Área

Planície

Consolidada

Consolidada

D'água
em

Arbustiva

Morraria

Floresta
Arbustiva

Dissecação

em

Morraria

Floresta
Arbórea

Rampa Colúvioeluvional
Planície

Floresta
Arbórea

Flúvio-

marinha

Floresta
Arbórea

Planície Marinha

Floresta
Arbórea

Rampa Colúvioeluvional
Planície
marinha

Mangueza
l

Flúvio-

Urbanização

Consolidada
Depósito

Morro

Residual

Arbustivo
Morro

Residual

Arbustivo
Morro

Residual

Arbóreo
Rampa

Colívio-

eluvional Arbórea
Planície

Flúvio-

marinha Arbórea
Planície

Marinha

Arbórea
Encosta
c/Manguezal

Mangueza
l

Marinha

Tecnogênico
Floresta

em

Planície
c/

Corpo

Dissecação

Flúvio-

marinha c/ Urbanização

Consolidada

Montanha

c/

Urbana

Planície Marinha Urbana

Dissecação

Sub-

Urbanização Consolidada

Área

Aterro

Urbanização

normal

Consolidada

Planície

Residual

Manguezal
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Dissecação

em

Montanha

Dissecação

Pastagens
e

Campos

Naturais
em

Morraria

Rampa Colúvioeluvional

Planície Flúviomarinha

Pastagens
e

Campos

Naturais

Residual

Herbáceo

Morro

Residual

Herbáceo

Pastagens
e Campos

Encosta Herbácea

Naturais
Pastagens
e Campos
Naturais
Pastagens

Planície Marinha

Morro

e Campos
Naturais

Pasto e Campo
Flúvio-marinho

Pasto e Campo
Hidromórfico

Para facilitar o entendimento das Unidades de Paisagem é necessário utilizar técnicas de Geoprocessamento e de Cartografia Temática a fim de representar no espaço geográfico os Geossistemas propostos na área de
estudo e fazer análises espaciais.
O uso de Sistemas de Informação Geográfica permite a realização de análises espaciais entre os elementos naturais e antrópicos e também, através de modelagens virtuais, investigar e analisar com base em diferentes
algoritmos os resultados gerados. Pode-se chegar ao conhecimento integrado das atividades humanas sobre os sistemas ambientais. Propõe-se, portanto, uma continuação deste item d, durante o processo de elaboração do EIARIMA do proposto edital Nº 836/SMA/DLC/2015 para a implantação do Parque Beira Mar, a realização de modelagens virtuais das Unidades de Paisagens por meio do uso de Geotecnologias e técnicas de Geoprocessamento.

e) Identificação dos equipamentos urbanos presentes na região

Neste item são analisados os equipamentos urbanos ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento, a fim de identificar o estágio de consolidação da ocupação urbana na localidade. As informações que
subsidiaram as análises da infraestrutura urbana existente foram obtidas através de levantamentos de dados secundários, assim como de dados primários obtidos diretamente em campo.
São considerados equipamentos urbanos as estruturas urbanas destinadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, rede de drenagem pluvial, rede de energia elétrica, rede de telecomunicações
e sistema viário e acessos. Estas instalações podem ser agrupadas em três sistemas: sistema de saneamento básico; sistema de energia e telecomunicações e sistema de transporte e mobilidade.
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é a empresa responsável pelo abastecimento de água à população residente no município de Florianópolis com uma abrangência de aproximadamente 93%, o
que a torna a principal operadora local. A CASAN é uma empresa estadual de economia mista criada em 1971 e tem como missão prestar os serviços de água e esgoto à população catarinense.
Desta forma, o abastecimento de água no município de Florianópolis, a cargo da CASAN, se faz atualmente através de quatro sistemas independentes:
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Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS);



Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São João do Rio Vermelho (SSJRV).

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF) é responsável pelo suprimento de cinco municípios situados na área conturbada de Florianópolis, sendo eles: Florianópolis, Biguaçu, São
José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. No município de Florianópolis as áreas supridas pelo SIF correspondem aos distritos sede Ilha, sede continente, Santo Antônio de Lisboa, parte da região norte da Ilha de Santa
Catarina (região do trevo de acesso aos Balneários Daniela e Jurerê e ao distrito de Ratones) e parte da região leste/sul da Ilha de Santa Catarina (área a partir da região central até a localidade de Carianos). Este Sistema possui
como mananciais de abastecimento os Rios Vargem do Braço (Figura 14), localizado na região denominada Pilões no município de Santo Amaro da Imperatriz, e Cubatão do Sul (Erro! Fonte de referência não
encontrada.15), localizado nos municípios de Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz.

Figura 181. Captação no Rio Vargem do Braço. Fonte: CASAN, 2011

Figura 182. Manancial do rio Cubatão do Sul. Fonte: CASAN, 2011

O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte – SCN atende toda a região norte da Ilha de Santa Catarina por meio de dezenove poços artesianos localizados na Região do Capivari dos Ingleses. O
manancial que abastece este sistema é o Aquífero Ingleses, que abrange cerca de 30 km² abarcando as praias de Ingleses, Santinho, Moçambique e o distrito de São João do Rio Vermelho.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS) atende as localidades de Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera, Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa, Carianos e Aeroporto Internacional de Florianópolis. Este Sistema tem como mananciais as águas da Lagoa do Peri (Figura 183), após passarem por tratamento completo, e poços profundos existentes na região.
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Figura 183. Captação na Lagoa do Peri.Fonte: CASAN, 2011.

O Sistema de Abastecimento Sub-distrito de São João do Rio Vermelho, atende por meio de poços artesianos o distrito de São João do Rio Vermelho.
Além dos Sistemas supracitados, o município conta ainda com sete pequenos sistemas, também operados pela CASAN, todos situados na ilha, e que se encontram atualmente conectados ao SIF e ao SCN. Existem ainda,
em Florianópolis, Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) independentes que não são operados pela CASAN:


SAA da Praia de Jurerê Internacional;



SAA de Monte Verde;



SAA do Costão do Santinho;



SAA do Pântano do Sul;



SAA da Costa da Lagoa;



SAA de Naufragados.

Quanto às áreas de influência do empreendimento, estas são abrangidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF). O SIF conta com, aproximadamente, 41.829 ligações e
105.362 economias cobrindo todas as categorias.
Conforme dados do Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), ligado ao Ministério da Saúde, em dezembro de 2010 a abrangência de distribuição de agua tratada era de 94,27% (Erro! Fonte de referência
não encontrada.28).
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Tabela 28. Abastecimento de água – dez./2010.

Número de

Atendidas por

famílias

Rede geral

121.386

114.434

Poço ou
nascente
6.508

% atendimento
rede geral
94,27%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.

O serviço de coleta e tratamento de esgotos domiciliares em Florianópolis também é de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os esgotos domésticos são coletados por onze
sistemas públicos, sendo que nove destes são operados pela CASAN; 1 (um) por empreendedor privado (Sistema de Esgoto Sanitário – SES – do Balneário de Jurerê Internacional) e 1 (um) por entidade pública federal (SES da
Base Aérea) (Tabela 29).

Tabela 29. Sistemas de esgotamento sanitário.

Sistema

Operadora

Início de Operação

SES do Balneário de Jurerê Internacional

HABITASUL

1981

SES da Base Aérea de Florianópolis

INFRAERO

1982

SES do Balneário da Lagoa da Conceição

CASAN

1988

SES de Florianópolis Continente

CASAN

1994

SES do Balneário de Canasvieiras

CASAN

1995

SES do Parque Tecnológico PARQTEC

CASAN

1996

SES de Florianópolis Insular

CASAN

1997

SES do Balneário da Praia Brava

CASAN

1997

SES de Vila União

CASAN

2000

SES do Balneário da Barra da Lagoa

CASAN

2006

SES de Saco Grande

CASAN

2006

Fonte: CASAN, 2011.
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Nas áreas onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, que consistem no lançamento dos esgotos gerados na unidade habitacional em um dispositivo de tratamento
primário (fossa séptica) e outro de infiltração no solo (sumidouro). Porém, devido à falta de controle, fiscalização e orientação técnica, estima-se que há um número expressivo de fossas sépticas e sumidouros implantados de
forma irregular, sem o atendimento das normas da ABNT, aumentando o risco de contaminação dos recursos hídricos.
A rede coletora de esgoto existente no município ultrapassa a casa dos 540.000m de extensão, observando-se que mais de 98% são dos sistemas de esgotamento sanitário operados pela CASAN. Existe atualmente
conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que 82% destas economias são residenciais.
Em novembro de 2010, informações geradas pelo Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), indicaram que 53,30% das famílias florianopolitanas cadastradas no sistema contavam com serviço de coleta de
esgoto, conforme demonstra a Tabela 30.

Tabela 30. Destinação final dos efluentes domésticos – Nov./2010.

Número de famílias

121.386

Atendidas por

Fossa séptica

rede de esgoto
64.706

53,30%

54.824

45,16%

Céu-aberto

1.442

1,18%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.

Atualmente o sistema de rede coletora de esgotos no município está em fase de expansão, igualmente com a ampliação do número de fossas sépticas no meio rural por meio de programas socioambientais.
A área de influência direta recebe cobertura do Sistema Florianópolis Insular, sendo que a ADA não é atendida pelos Sistemas de Esgotos Sanitários existentes no município (Figura 177).
A distribuição de energia elétrica no município de Florianópolis é efetuada por meio da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC). A Grande Florianópolis é dependente de importação de energia
gerada por Itaipu, ELETROSUL e Furnas. Segundo informações da CELESC, todas as subestações apresentam disponibilidade de energia para atender as cargas existentes na atualidade, com capacidade para atender novas
demandas. Os indicadores numéricos relacionados ao consumo e respectivas classes estão dispostos na Tabela abaixo.
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Figura 184. Croqui dos Sistemas de Esgoto Sanitário do município de Florianópolis. Fonte: PMISB Florianópolis, 2011.

Tabela 31. Classes e consumo de energia elétrica em 2008.

Classes de Residenci Industri Comerci
consumo

Nº de

al

172.570

al

2.451

al

20.201

Rural

122

Poder
público

1.185

Iluminaç
ão
Pública

01

Consu
Serviço

mo

público própri

Total

o
160

20

196.710

consumidor
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es
Consumo
(kWh)

462.998.9 31.199.4 366.409.6 638.9 84.841.3 30.954.7 23.972.1 5.639.6 1.006.654.
10

53

28

15

01

13

84

35

739

Fontes: Secretaria de Estado do Planejamento/SC e CELESC, 2011.

Dados do SIAB indicam que a abrangência deste serviço beneficiava até o final do mês de novembro de 2010, 98,8% das famílias cadastradas no sistema (Erro! Fonte de referência não encontrada.32).

Tabela 32. Número de consumidores de energia elétrica – Nov./2010.

Número de famílias

Contavam com energia elétrica

Abrangência

121.386

120.896

99,60%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB 2011.
Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no município de Florianópolis, em grande parte são realizados pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), empresa de economia mista criada em
1976, que tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos sólidos na Capital conta, também, com a participação da empresa privada (PROACTIVA Meio Ambiente
Brasil Ltda.) e da sociedade civil, especialmente no que se refere à realização dos serviços de tratamento e disposição final dos resíduos e coleta seletiva, respectivamente.
Os serviços prestados pela COMCAP são: (I) coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (II) coletas especiais; (III) coleta seletiva; (IV) varrição de ruas; (V)
capinação e raspagem; (VI) instalação e manutenção de lixeiras; (VII) limpeza dos locais de eventos e praias; (VIII) limpeza de valas; (IX) remoção de animais mortos; (X) operação do Centro de Transferência de Resíduos
Sólidos (CTRes); (XI) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (XII) controle de roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
A coleta de resíduos sólidos é composta por vários tipos de coleta: (I) convencional (comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (II) seletiva, dos resíduos recicláveis selecionados pelos
moradores; (III) em áreas críticas; (IV) com caixas brooks; e (V) infectantes, dos serviços de saúde municipal.
Quanto à caracterização dos resíduos gerados no município de Florianópolis, a mesma baseou-se no estudo realizado pela COMCAP através de parcerias com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa
Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual utilizou metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Para esta caracterização, o Município foi subdividido, de acordo
sua posição geográfica, em 5 (cinco) regiões: (i) continente; (ii) centro; (iii) norte; (iv) sul; e (v) leste.
A partir do estudo supracitado foi possível, também, caracterizar fisicamente os resíduos sólidos gerados no município de Florianópolis. Em 2010 a quantidade de lixo coletada em Florianópolis, somando-se o lixo
convencional e seletivo, esteve entre 12.500 t/mês. Sua composição é variável de acordo com o local, uma vez que é função dos diferentes hábitos e costumes da população, da atividade econômica dominante, dos padrões de
vida e outras condições locais variáveis.
Em 2010 foram coletadas pelo sistema porta-a-porta 155.123,82 toneladas de resíduos sólidos. Do referido montante, 149.020,26 toneladas foram recolhidas pela coleta convencional e destinadas ao aterro sanitário
(96%), e 6.103,56 toneladas foram recolhidas pela coleta seletiva e destinadas às associações de catadores de materiais recicláveis do município e, posteriormente, à indústria da reciclagem (COMCAP, 2011).
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A taxa de geração per capita de lixo refere-se à produção de lixo diária por pessoa de determinada região.
Em Florianópolis, de uma forma simplificada, é calculada regularmente na Companhia responsável pela gestão dos resíduos a produção per capita de resíduos sólidos urbanos, dividindo-se a quantidade produzida pela
população residente no município.
A partir dos valores de resíduos sólidos coletados e considerando a população do município de Florianópolis em 2010, igual a 421.240 habitantes, a geração anual per capita de resíduos sólidos foi de 368,25 kg por
habitante.
Na tabela abaixo estão expostos dados relacionados a coleta e disposição dos resíduos sólidos gerados no município.

Tabela 33. Coleta de resíduos sólidos – dez./2010.

Número de

Atendidas por

Lixo enterrado

Lixo a céu

Atendimento serviço de

famílias

serviço de coleta

ou queimado

aberto

coleta %

121.386

120.044

418

524

98,90

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.
A Coleta convencional por áreas da cidade atende a AID com frequência mínima de 3x por semana.
Segundo PNUD (2013), no município de Florianópolis, 96,35% da população vive em domicílios com água encanada, 99,96% da população vive em domicílios com energia elétrica, 99,84% da população vive em
domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo, e apenas 0,08% da população vive em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados.
O crescimento urbano tem influenciado diretamente no sistema viário de Florianópolis, especialmente na área de influência do empreendimento, por caracterizar-se como uma área central, o que pode ser percebido
através dos crescentes níveis de congestionamentos e grande número de usuários dos serviços de transporte coletivos, alternando os picos de agravamento entre as temporadas de veraneio com afluxo de turistas e os períodos de
atividades escolares.
As vias que compõem a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, bem como àquelas que funcionarão como possíveis alternativas de acesso à região do empreendimento correspondem a:


Avenida Governador Irineu Bornhausen (Avenida Beira Mar Norte), no bairro do centro;



Rua Almirante Lamego, bairro centro;



Rua Bocaiúva, bairro centro;



Avenida Mauro Ramos, bairro centro.

O transporte público em Florianópolis é realizado, principalmente, através de ônibus. O Sistema Integrado de Transporte do Município é formado por seis Terminais de Integração:


Terminal de Integração Centro (TICEN);



Terminal de Integração Trindade (TITRI);



Terminal de Integração Lagoa da Conceição (TILAG);



Terminal de Integração Rio Tavares (TIRIO);



Terminal de Integração Santo Antônio (TISAN);
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Terminal

de

Integração

Canasvieiras

(TICAN).

Este sistema baseia-se em um sistema tronco-alimentador em rede, onde as "linhas alimentadoras" conectam os bairros aos terminais regionais, que por sua vez se ligam ao terminal central (TICEN) pelas "linhas
principais".
Destes, os terminais de passageiros que atendem às áreas de influência do empreendimento são, especialmente, o Terminal de Integração Centro e o Terminal de Integração Trindade.
O transporte marítimo não é muito explorado no Município como transporte coletivo, exceto para o turismo. Existem linhas regulares de transporte lacustre apenas na Lagoa da Conceição, as quais ligam a localidade da
Costa da Lagoa — isolada por terra — à sede do distrito e à margem oposta da Lagoa.
Florianópolis conta ainda com um aeroporto internacional, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, localizado no bairro Carianos. O mesmo possui capacidade para 980 mil usuários por ano, sendo que recebeu 2.080
milhões de passageiros em 2008. O aeroporto Hercílio Luz é o 14º mais movimentado do país e está na listados que mais recebem vôos na temporada de verão. Porém, o atual terminal de passageiros ficou modesto para o
crescimento de Florianópolis. Por isso, a cidade ganhará um novo terminal com capacidade para atender 2,7 milhões de passageiros por ano. O projeto do aeroporto está orçado em R$ 420 milhões, com recursos vindos do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC), e a previsão do término é em 2014.
Os serviços de telefonia fixa, móvel e acesso à Internet (banda larga e rádio) são abrangentes no município. Os serviços são operados pelas empresas Oi - Brasil Telecom S.A., GVT, e a NET através do NET fone. A
Brasil Telecom (atual Oi) está no mercado catarinense desde abril de 1998 e a GVT ingressou no mercado em novembro de 2000. Mais recentemente a operadora TIM e a NET operadora de TV a cabo estão oferecendo o
serviço de telefone fixo. Desde então, a concorrência entre as empresas favoreceu o atendimento devido ao considerável plano de expansão da rede telefônica incentivado pela redução dos valores de instalação de um telefone
fixo.
As prestadoras de serviço de telefonia móvel são a TIM (Telecom Itália Móbile), Claro, a Vivo e a Oi Telecom. Com o advento do telefone pré-pago, tornou-se impossível estimar o número de telefones celulares em
operação devido ao elevado número de aparelhos e linhas em uso.
Os jornais de maior circulação na região de Florianópolis são Diário Catarinense, Notícias do Dia, Hora de Santa Catarina. Sediado em Joinville ainda se dispõe do jornal AN Capital.
O município conta com um site mantido pelo poder público municipal, disponibilizando informações sobre as ações públicas sociais e dados referentes às características socioeconômicas e manifestações culturais.
Os sinais das principais emissoras de televisão do país são captados no município, de forma análoga aos sinais de radiodifusão. Florianópolis conta com dezesseis emissoras de rádio – oito AM e oito FM – e cinco
emissoras de televisão.

e.1) Equipamentos específicos

A Beira-Mar Norte é considerada atualmente um parque linear e amplamente utilizada pela população residente. Os equipamentos presentes na orla se complementam aos usos desta por parte da população. Como a
prática desportiva é uma das principais atividades desenvolvidas no local, a grande maioria dos equipamentos é destinada a esse fim.
Por toda a Beira-Mar Norte, há uma pista de caminhada e ciclovia, na qual são amplamente utilizados pela população para caminhadas, andar de bicicleta, patins e skate e também para passear. Ao longo da orla, em diversos
pontos temos bancos, mesas, gramados, árvores, decks de madeira, lixeiras, postes de iluminação, algumas placas informativas, academias ao ar livre, locais para alongamento, entre outros.
Dentre o trecho que engloba o projeto da Marina e Parque Urbano, a partir da Praça do Sesquicentenário até o trapiche da Beira-Mar, serão citados mais especificamente os equipamentos encontrados atualmente. Na
Praça do Sesquicentenário há a Estação Elevatória da CASAN. Ao lado desta, temos uma academia ao ar livre e logo ao lado um pequeno local coberto destinado a alongamento. Nesta praça, podemos encontrar alguns
bancos e mesas para convívio da população e um gramado, utilizado pelos visitantes para apreciar o pôr do sol e descansar. A frente da praça há estacionamentos e um ponto de ônibus.
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Partindo desta praça, mais precisamente do local de alongamento, andando aproximadamente 40m em direção ao trapiche da Beira-Mar, podemos encontrar um deck de madeira, com quatro bancos e um pergolado de
madeira e duas lixeiras posicionadas nos dois lados. Andando aproximadamente 215m na mesma direção, temos mais um deck de madeira com as mesmas características. Entre os dois decks podemos observar três placas de
concreto referentes ao “Projeto Helios”, dois bancos de madeira e duas lixeiras, distribuídas ao longo dos 215m, assim como árvores distribuídas espaçadamente pela costa, ao lado da pista de caminhada.
Seguindo na mesma direção por aproximadamente 60 m há uma escada de madeira ligando a pista de caminhada à areia da praia. Nesses 60m entre o deck e a escada, há uma placa do “Projeto Helios”, uma lixeira e as
árvores já citadas. A partir da escada, em 175m temos outro deck com as mesmas características dos anteriores e neste trajeto pode-se observar duas lixeiras e uma placa de concreto do “Projeto Helius”. A frente desse deck
há um painel eletrônico medidor de raios ultravioletas da radiação solar e uma faixa de pedestre e um semáforo com faixa de pedestres atravessando a avenida. A partir deste ponto, inicia-se novamente uma via adicional,
com espaço para estacionamento de veículos.
Seguindo novamente por aproximadamente 100m há uma rampa pública de concreto para embarcações, conectando o mar a pista de caminhada. Logo ao lado da rampa, temos outras instalações de academia ao ar livre e
alongamento, dois paraciclos de metal, bancos e mesas de concreto, uma estrutura de concreto com quadro elétrico, lixeiras e alguns vasos de plantas.
Logo ao lado, temos o trapiche da Beira-Mar Norte, com 70,7m de comprimento, 5,5m de largura. No final, há uma bifurcação em “T”, com 22m de comprimento e 5,7m de largura, posicionado mais a esquerda. O
trapiche possui oito postes de iluminação, quatro lixeiras e duas placas informativas na entrada. Nas proximidades dos trapiches, em terra, podemos encontrar outros bancos e mesas de concreto, bancos de madeira, lixeiras e
quadros de eletricidade. A frente do trapiche há um estabelecimento com mesas e cadeiras, um ponto de ônibus e uma escultura.
Do outro lado da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, no trecho citado, há diversos estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, lojas, hotel, edifícios residenciais e públicos e duas praças, a Praça
Esteves Júnior e a Praça dos Namorados. Toda a região na qual a Avenida Beira-Mar Norte está inserida é bastante diversa quanto aos estabelecimentos e equipamentos presentes.

f) Caracterização, descrição e localização do empreendimento nas fases de implantação e operação indicando:

O empreendimento Parque Urbano e Marina envolve a implantação de uma série de infraestruturas que compõem o empreendimento dentre as quais se destacam: Marina, Estacionamento e áreas recreativas.
A área indicada para a execução do empreendimento localiza-se na Avenida Rubens de Arruda Ramos, Beira Mar Norte, bairro Centro em Florianópolis, entre as coordenadas 27°35'10.27"S e 48°33'13.31"O,
correspondente a área onde hoje encontra-se a Praça de Portugal estendendo-se até a Praça do Sesquicentenário.
Em sua totalidade o projeto compreenderá uma área de 225 mil mteros quadrados, sendo aproximadamente 80.000m² em terra e 145.000m² em agua.
A construção da Marina será destinada a atracação de embarcações e com o objetivo de reduzir a ação das ondas marítimas nas embarcações atracadas o projeto prevê a construção de um break water de concreto
flutuante de tamanho 12x5x1,80 metros.
A adequação da profundidade da área destinada a Marina, etapa a ser realizada na fase de implantação, será viabilizada pela dragagem do material do fundo, totalizando um volume de 167.700m³ de material dragado.
Tendo em vista a dimensão da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas áreas adjacentes a marina, o volume dragado deverá ser utilizado na construção destas áreas. O aterro será construído com material
transportado por fluxo de água, aterro hidráulico, com tratamento para aproveitar o material grosso, totalizando 133.800m³. Para o atenuador submerso serão usados 20.000 m³, e 16.900 m³ poderão ser usados para alargamento
de praia anexa. Desta forma possivelmente será dispensada a necessidade de mapeamento e licenciamento de áreas de bota fora.
Em função da já existente infraestrutura na área de localização do empreendimento será priorizado o uso do píer para atracar os barcos de passeio turístico compreendendo 100m² (total) destinado ao atendimento de
scunas e informações turísticas. Tendo em vista o comprimento dos moles serão previstas torres para fornecimento de energia elétrica e água.
O projeto estrutural da área do Parque Urbano e Marina será dividido em Marina, estacionamento subterrâneo e área destinada ao parque.
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Para a adequação da área com infraestruturas já existentes no local, ao projeto do empreendimento, serão realizadas demolições ocasionando a geração de entulhos. Serão demolidos 165 m² de área de contra piso de
concreto, 3000 m² de área de pavimentação da ciclovia, 5600 m² de área do pavimento da pista de caminhada, além da retirada de 4250 metros de comprimento de meio fio. O volume total de entulho gerado será de 2.000 m³,
sendo todo material retirado de entulho reaproveitado como parte do aterro. Também será realizada a retirada de 175 m² de deck e 6500 m² de cobertura vegetal.
Em sua fase de operação o empreendimento tem o objetivo de atender 3 mil pessoas no parque aos finais de semana e cerca de 100 usuários da marina por dia. Esta estimativa parte da premissa de que a densidade
populacional média das áreas de ponderação utilizadas é de 9103,58 habitantes por m². As áreas utilizadas para estimativa compreendem o Centro, Altos da Felipe Schmidt, Mauro Ramos e Maciço Norte.
A marina contará com uma estrutura de apoio náutico com objetivo de atracar cerca de 500 barcos a motor ou não de no máximo 120 pés em vagas molhadas, sendo previsto um percentual mínimo de 10% das vagas
molhadas para uso público. As estruturas para apoio às embarcações da marina serão preferencialmente flutuantes nas conexões com o espaço insular. As vagas molhadas serão providas de abastecimento com medição
individual de água e energia elétrica e acesso sem fio à Internet. A área ainda contará com rampa de acesso pública para barcos e posto de abastecimento de combustível não privativo.
A área destinada ao estacionamento subterrâneo compreenderá uma área de 15.037,12 m², possibilitando, durante a fase de operação, a disponibilização de 606 vagas para veículos, sendo prevista a destinação de vagas
para motos, idosos e pessoas com deficiência (PCDs).
O estacionamento fica cerca de 20 cm acima do nível d’agua do lençol freático. A laje superior será construída com 50cm de espessura para que a parte de cima do estacionamento possa ser aproveitada com áreas de
lazer. A laje inferior possui 20cm de espessura e o pé direito será de 2,2m. Haverá um caimento e drenagem, levando as águas de chuva para uma caixa separadora de água e óleo antes de destiná-las ao mar.
A entrada e saída de veículos no estacionamento será feita por meio de uma rampa de 6m de largura e o acesso à marina será feito por meio de 4 escadas em L localizadas em pontos estratégicos e uma saída de acesso ao
deck. Com objetivo de facilitar os acessos ao parque será priorizada a integração do projeto ao calçadão e a ciclovia existentes na avenida.
Por toda a extensão do estacionamento serão disponibilizados guarda-volumes. Através de uma rampa, que parte do estacionamento, será possível o acesso à sede da marina que será provida de uma recepção, copa, sala
de marinheiro, sala de administração, banheiros, vestiário, salas de reunião, de rádio, de ensino, além de cerca de 184 boxes para guarda de material e um acesso ao deck. Sobre os píer flutuantes serão instalados boxs para cada
embarcação que necessitar.
A área destinada ao parque, acima do estacionamento, contará com diversas estruturas destinadas ao público visitante como restaurantes com vista para o mar e com diferentes faixas de preço, cafeteria, floricultura, lojas
de conveniência, banca de revistas, três bicicletários, espaço para palco e anfiteatro, três parques infantis e um parque infantil inclusivo, e um espaço de recreação para oficinas de atividades ligadas ao mar.
A prática de esportes também será estimulada por meio de suportes para a instalação de slackline, duas quadras de vôlei de praia e uma de futevôlei, além pista para prática de skate.
Objetivando integrar o novo empreendimento aos espaços e atividades já existentes, as atividades de remo, tão tradicionais em Florianópolis, serão mantidas com o mínimo de impacto. Haverá espaço para aulas de
navegação, espaço de busca e salvamento e aluguel de equipamentos náuticos como Jet Skys e pedalinhos, além de espaço para aulas de vela.
Serão destinadas áreas às feiras, que já ocorrem na beira mar, para que possam se estabelecer também no Parque. As academias ao ar livre, bem como o local destinado à locação de bicicletas serão mantidos, sendo
previsto para este último a ampliação do número de bicicletas disponíveis.
Complementarmente serão considerados os serviços de gastronomia, já existentes nos entornos, buscando somente complementá-los com os estabelecimentos similares propostos, fortalecendo os empreendedores locais.
O espaço contará ainda com estacionamento para ônibus de turismo. O ponto de ônibus será com eficiência energética, com ponto para carregamento de celular, assim como o ponto de táxi. Serão utilizados telhados
verdes ou com a maior refletância solar (telhados brancos) com o objetivo de manter temperaturas agradáveis.
Após a definição do local de implantação do Bus Rapid Transit (BRT) que será possivelmente construído na Avenida Beira Mar Norte prevendo conexões, será projetada uma passarela coberta e/ou a instalação de um
túnel para passagem de pedestres.
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i.

Volumes de movimentos de terra (cortes/aterros) e de geração de entulhos;

Levantamento Topográfico e levantamento batimétrico
Para definição de cotas de projeto, cálculos de volume de corte, aterro e dragagem, definição de posicionamento de trapiches e atracação de embarcações, tona-se evidente a necessidade de conhecimento prévio do relevo
atual da região. Destaca-se desta forma a necessidade da execução de batimetria de categoria B e levantamento topográfico minucioso na fase de projeto executivo.
Para os presente estudo e projeto da PMI, utilizam-se dados previamente existentes conforme indicado pela prefeitura em edital e reunião. Desta forma para topografia utilizam-se fontes conhecidas e dados públicos
disponíveis, desta forma destaca-se: levantamento realizado pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU), cartas náuticas da Marinha do Brasil, Descrição de Estação Maregráfica do Porto de Florianópolis (2007)
DHN/CHM Marinha do Brasil e levantamento batimétrico disponibilizado no edital desta PMI.
A estação maregráfica Porto de Florianópolis foi instalada pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) em 1960 no local onde funcionava a Portobrás e havia o antigo trapiche antes da execução
da atual avenida beira-mar. Os marcos foram sendo sucessoriamente substituídos com a construção da avenida e a substituição do trapiche, conforme a descrição de nível.

Figura 185. Imagem da Descrição da Estação Maregráfica. Fonte Marinha do Brasil

O marco atual RN3-DHN foi executado em 2007 e coincide com o nível da ciclovia, próximo ao trapiche e está a 3,001m acima da linha do zero DHN, ou seja, a linha de referência das cartas náuticas e da batimetria e é
o nível da maré mais baixa na sizígia, conforme visível na página da Descrição da Estação.
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Figura 186. Imagem da Descrição da Estação Maregráfica. Fonte Marinha do Brasil

Com base nos levantamentos topográficos do SPU temos as informações com nível de referência no zero IBGE, conforme apresentado a seguir, onde podemos notar que o nível da ciclovia onde está o marco RN3-DHN é 2,3m
em relação ao zero IBGE.

Figura 187. Imagem de relevo topográfico. Fonte spu
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Desta forma podemos concluir fazendo a comparação e marcando comparativamente os georreferenciamentos e dessa forma organizar uma planta esquemática com os níveis e também uma planta com esquema em corte
“amarrando” a batimetria com a topografia.

Figura 188. Esquema dos níveis e georreferenciado.
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Figura 189. Esquema de planta em corte.

Dragagem

Para definição do volume de dragagem é preciso o levantamento batimétrico total da área, executado de acordo com as diretrizes da Normam. Este cálculo aproximado de dragagem foi estabelecido com os materiais
prévios existentes conforme indicação da prefeitura para realização deste estudo. Desta forma utilizou-se a batimetria anexa ao Edital, realizado pela CBI intitulado “Relatório técnico do levantamento geofísico, batimétrico e
geotécnico (jet-probe) realizado na baía norte da Ilha De Santa Catarina – Marina Beira-Mar” que não abrangem toda a área necessária e através de interpolação completado com base nas Cartas Náuticas elaboradas pela marina
do Brasil. A planta abaixo representa a profundidade estimada para a região.

320

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DF8F7

337

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 190. Planta Básica com superposição da área da marina.

Com base nesta planta básica e com a superposição da área da marina foi possível traçar um plano básico de dragagens e aterros. O aterro foi verificado para completar os volumes e níveis conforme detalhamento
arquitetônico do Parque. Para a Marina foi necessário verificar diversos itens para definição da profundidade como segue:
- Profundidade de 4m para melhor funcionamento dos atenuadores flutuantes;
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- Profundidade de 3m para as embarcações de médio tamanho;
- Profundidade de 2m para as embarcações menores dimensões.
Nota-se que estas profundidades são em relação ao zero DHN, ou seja, tanto as cotas batimétricas quanto as profundidades definidas para dragagem são aproximadas a maré mais baixa, dessa forma as medias seriam
superiores as indicadas, permitindo fácil acesso a marina mesmo para barcos de calado de 3,5m durante as cheias, ou seja tamanho limite de calado para a maior parte das embarcações que conseguem entrar na baia norte. Na
sequência apresenta-se o plano de dragagem e aterro, com as hachuras conforme as áreas e profundidas indicadas.

Figura 191. Marina Beira Mar
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Na tabela abaixo são apresentados os volumes de dragagem preliminares conforme o mapeamento realizado, adotamos então o valor de 167.700m³ de dragagem.
Tabela 34. Volumes de dragagem preliminares conforme o mapeamento realizado.

Profundidade
(m)

corte (m)

area (m²)

volume (m³)

4

1,5

78120,5131 117180,7697

3

0,5

38241,2355 19120,61775

3

1

13300,8045

13300,8045

2

0,5

36150,1794

18075,0897

TOTAL

167677,2816

Importante ressaltar ainda que haverá a necessidade de derrocamento conforme batimetria previa realizada pela CBI já apresentou. Neste interim é importante ressaltar ainda a necessidade de retirada da laje de pedra que fica ao
lado do trapiche público existente, pois o mesmo já foi motivo de acidentes, impossibilitando que grandes embarcações parem no lado leste deste píer.
Aterro e Corte
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Figura 192. Seção tipo s/escala.

Com base no desenho arquitetônico do Parque Urbano é possível calcular e analisar os volumes de corte e aterro. Com base no perfil da seção tipo abaixo representada, comas cotas de projetos chegou-se ao volume de
133.800m³ de aterro e o volume de corte em 3.000 m³. Desta forma pode-se destinar o volume de corte para o aterro, faltando ainda 130.800m³ de aterro. Conclui-se então que o volume de empréstimo da dragagem para o aterro
será de 130.800m³ completando toda a necessidade de volume com este material. Esse volume poderá ser usado para se aterrar de diferentes formas, sendo que se for um solo com características impróprias para o seu uso direto,
será possível a sua utilização através de formas têxtis, diminuindo assim os custos do bota-fora e sendo ambientalmente correto. Esta definição dependerá de uma sondagem complementar. Para este levantamento preliminares
utilizou-se sondagem da região cedida gentilmente pela Sotepa. Fica claro que o volume da dragagem é superior ao aterro, sobrando 36.900 m³.

324

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: DF8F7

341

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 193. Imagem de sondagem a percussão cedida gentilmente pela Sotepa.

Bota-fora - Atenuador submerso

Este projeto traz como inovação na área de marinas no Brasil, mas um método já consolidado nas costas do mundo, bem como amplamente utilizado na área de rodovias e portos no Brasil. Trata-se da utilização de
formas têxteis em forma de bolsa para criar um atenuador de ondas artificial, reaproveitando o volume excedente da dragagem, ou seja, não há bota fora, pois o mesmo pode ser todo utilizado. Outra vantagem é a possibilidade
de utilizar tipos especiais de tecido com capacidade de reter partículas finas e matérias indesejáveis, sendo inclusive um fator de melhora ambiental uma vez que pode reter possíveis elementos contaminados dentro da forma.
Esta forma também ficará rente ao solo, no fundo do mar, sinalizado conforme a Normam 17 e permitirá o fluxo da agua. Ou seja, o seu baixo nível não afetará a circulação hídrica como é o caso de enrocamento (molhes fixos).
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Outra vantagem é que se trata de uma estrutura que pode ser retirada, tornando seu impacto ambiental do tipo reversível. O volume estimado para este atenuador é da ordem de 20.000 m³ a 36.900 m³. O seu detalhamento
encontra-se no anexo.

ii.

Atividades previstas com número de usuários;

Quadro 4. Atividades previstas com número de usuários (Parque).

Atividades previstas

Número de usuários

PARQUE
Local para show

10.000

Rinque de patinação

50

Local para eventos e feiras temporárias

5.000

Feira de artesanatos - fixa

100

Anfiteatro

200

Praça de alimentação

1.000

Cafés

500

Quiosque de alimentação

100

Restaurantes

1.000

Informação turística

-

Posto policial federal

-

Bilheteria

-

Enfermaria

2

Quadras de vôlei e futevôlei na praia

30

Utilização da faixa de areia para cadeiras de praia

100

Pergolados para descanso

40

Aluguel de equipamentos náuticos

100

Pista de skate

5

Parque Infantil

50

Parque Infantil itinerante

5

Academia ao ar livre

50
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Academia ao ar livre itinerante

5

Ponto de Taxi

15

Ponto de ônibus

2

Embarque e desembarque de ônibus

2

Estacionamentos de ônibus

3

Estacionamentos de carro, motos, idosos e deficientes

600

Área de Slackline

10

Jardim Botânico

50

Rampa publica

-

Vagas públicas para carro e reboque

5

Mirante

10

Espaço de recreação para ensino ligado ao mar

50

Banca de revista

20

Sorveteria

50

Floricultura

20

Banheiros públicos

30

Paraciclo

100

Aluguel de Bicicletas

20

Quadro 5. Atividades previstas com número de usuários (Marina).

Atividades previstas

Número de usuários

MARINA
Parada para passeios de escunas

1

Parada de tender de cruzeiro

2

Parada para transporte aquaviário

1

Vagas públicas de embarcações

50

Parada para embarcação dos bombeiros

1

Parada para embarcação da polícia federal

1

Parada para embarcação da receita federal

1

Parada para embarcação Ambiental

1
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Aula de vela

5

Aluguel de caiaque

5

Aluguel de jetski

5

Aluguel de pedalinho

10

Área de recreação náutica

50

Heliponto

1

Vagas de pernoite

-

Abastecimento da marina e ao publico

6

Vagas de embarcações

457

Embarque e desembarque de embarcações

1

Loja de conveniência

1

Aluguel de guarda-volumes

184

Escola Náutica

50

Sede da marina (adm, sala radio, reunião, recepção,

50

copa, vestiário e bwc masculino e feminino)

iii.

Áreas, dimensões e volumetria do empreendimento;

Os empreendimentos foram dimensionados de acordo com as normas exigidas, devido aos equipamentos serem quase todos ligados a alimentação a norma NDC 50 da vigilância sanitária foi considerada, dimensionando
os espaços de DML e sanitários.
Quadro 6. Estabelecimentos/m2.

Estabelecimento

m²

Marina

Aproximadamente 17 mil

Restaurante 01

259,37

Restaurante 02

280,75

Restaurante 03

259,37

Praça Alimentação

412,23

Sorveteria

96,43

Floricultura

67,73
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Café 01

176,71

Café 02

96,43

Quisque 01

32,19

Quisque 02

13,69

Quisque 03

13,69

Banca Revista

67,73

Feira Artesanato 01

119,46

Feira Artesanato 02

119,46

Enfermaria

12,81

Policia Federal

25,50

Bilheteria

25,50

Informação Turística

15,54

Aluguel de Equipamentos Náuticos

46,73

Loja de Conveniência

18,63

A volumetria dos empreendimentos é de estrema importante para o conforto visual, com pé direito de 3,5m de altura para não poluir os espaços, foi optado por formas limpas, retas, e com a utilização de vidros para
buscar leveza com a transparência, além de fachadas verdes amenizando o impacto visual, conforme nas imagens a seguir temos uma composição das volumetrias no projeto.
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Figura 194. Imagem: desníveis na praia, anfiteatro, praça e restaurantes fazendo com que amenize poluição visual com todos os equipamentos em um mesmo nível horizontal.
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Figura 195. Imagem: Centro de eventos, praça de alimentação e posto de atendimento com bilheteria, informação, enfermagem e policia federal.
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Figura 196. . Imagem: volumetria baixa e com utilização de vidros e geometria vazada.
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Figura 197. Imagem: fachada dos restaurantes.
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Figura 198. Imagem: Estação elevatória englobada no projeto, buscando a mesma linguagem estética na cobertura na praça, com vazados geométricos e vegetações altas, evitando poluição visual dos muros existentes no local.

iv.

Entradas, saídas, geração e distribuição de viagens;

Para a entrada e saída da Marina haverá um ponto localizado nas proximidades da atual estação elevatória da CASAN. Optou-se por apenas um ponto porque assim minimiza-se a interferência na ciclovia e nos pedestres.
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O estudo da inserção de um edifício ou atividade na malha urbana consolidada permite avaliar os impactos causados à vizinhança, mensurá-los e corrigi-los. A exigência de elaboração do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) vem, portanto, ao encontro da necessidade de vincular ao projeto as justificativas, as compensações e as correções dos impactos gerados pelo empreendimento, inclusive durante as obras. São itens de análise
obrigatória do EIV, conforme determina o Estatuto da Cidade:
I - adensamento populacional;
II - equipamentos urbanos e comunitários;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - ventilação e iluminação; e
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Para a definição e estudo de polo gerador de tráfego foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diversos materiais disponíveis emitidos por órgãos federais, estaduais e de diversos municípios. Pode se citar que o
Município de Curitiba considera gerador de tráfego o empreendimento com área superior a 5.000 m²; já São Paulo utiliza desde 1987 o número de vagas de estacionamento para classificar um empreendimento como polo
gerador de tráfego, sendo considerado gerador de tráfego aquele ponto com mais de 200 vagas exigidas pelo código de obras. O decreto 35.329/92 apresenta a tabela abaixo com outros critérios para enquadrar como polo
gerador de tráfego, conforme aponta a publicação “Polos Geradores” emitida pelo Denatran.

Figura 199. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

A mesma fonte apresenta ainda uma tabela com possíveis medidas mitigadoras, como segue:
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Figura 200. Medidas Metigadoras para Pólos Geradores de Tráfego. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

As gerações de viagens são determinadas pelo modelo abaixo. Pode-se estimar que a instalação da Marina e Parque Urbano da Beira Mar terá o impacto semelhante ao de um shoping center, pois será um local com prestação de
serviços como restarantes, e será ponto de encontro para lazer, desta forma temos diversas equações:
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Figura 201. Modelos de Geração de Viagens. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

Va6= 433,1448 + 0,2597 area bruta de serviços
Vas= 2057,3977 + 0,308 area bruta de serviços
Vas = 1732,7276 + 0,3054 area bruta de serviços
Vas = 2066+0,3969 area bruta de serviços

Sendo:
Va6 = o número médio de viagens por automóvel atraídas na sexta-feira e,
Vas = o número médio de viagens por automóvel atraídas no sábado.
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Resulta então:
Quadro 7. Área bruta de serviços/Viagens.

Área bruta de serviços

3.633 m²

Va6

1.377 viagens

Vas

3.176 viagens

Vas

2.842 viagens

Vas

3.508 viagens

Assumimos então as piores hipóteses sendo o incremento de tráfego gerado: na sexta feira 1.377 viagens e, no sábado, domingo e feriados 3.508 viagens
Como na região o volume no horário de pico é em torno de 6.241 de veículos por hora, sendo que o horário de pico pode ser representado na sexta-feira por volta das 18:00, e estimando que o o pico de usuários indo para
o parque seja no mesmo horário, podemos verificar o incremento como segue:
1.377 viagens na sexta distribuídos em 12 horas mais movimentadas do dia, temos 114,75 veículos por hora. Assumindo que o volume seja 30% maior as 18:00, temos então 149 viagens no pico, totalizando:
6241+149 = 6390 veículos
Desta forma temos que o parque pode representar um máximo de 2% do atual.
Ressaltamos em contrapartida que a Marina em si não oferece aumento significativo, pois mesmo que 25% dos proprietários de embarcações fossem a marina no mesmo horário com um veículo cada um, isto
representaria 125 automóveis. Ou seja, apenas 2% do total de veículos no horário de pico.
Outro fator a ser considerado é uma possivel diminuição de trânsito nos horários de pico das pontes. Ou seja, ao ser criado novas áreas de lazer comunitárias como o parque e também a área de marina na beira mar,
podemos afirmar que parte do movimento será redirecionado para exercer seu momento de lazer ainda na ilha, diminuindo por consequência o trânsito para a ponte neste horário de pico, que representa a transição do horario
comercial para o período de lazer.

g) Identificação e avaliação hierarquizada dos impactos positivos e negativos do empreendimento ou atividade na área de influência relacionada durante as obras de implantação e após a entrada em operação,
considerando os seguintes conteúdos:

i.

Nova estruturação e modificação na dinâmica da mobilidade urbana, no que se refere às condições de acessibilidade e segurança, à geração de tráfego e demanda por transporte público, inclusive a
suficiência e influência do setor de carga e descarga no sistema viário existente ou projetado;

Ao considerar a implantação do empreendimento, por certo interessam ao planejador urbano o incremento do fluxo de veículos em suas imediações e seus desdobramentos na malha urbana, a reformulação viária
necessária à adequação ao tráfego e, em consequência, as possíveis desapropriações imobiliárias nas áreas lindeiras. Certamente, o grande desencadeador deste impacto é o tipo de atividade a ser desenvolvida pelo
empreendimento. Conforme Menegassi e Osório (2002), os impactos de vizinhança não decorrem apenas da geração de tráfego, mas também da adequação da acessibilidade local, incluídos aí os incômodos das modificações
viárias.
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A depender do número de funcionários e do público estimado para o empreendimento, a demanda por transporte público exigirá a implementação de linha específica de transporte público, além dos equipamentos
urbanos necessários, como paradas de ônibus, semaforização específica e sinalização viária.
A avaliação dos possíveis impactos causados no sistema viário deve considerar o estudo de soluções técnica e economicamente viáveis e o aprimoramento das ações de controle e fiscalização das obras, com o mínimo de
interferências nos meios físico e social. A análise de questões específicas de engenharia de tráfego deve ser feita com base na planta baixa detalhada de implantação do empreendimento, contendo os acessos de veículos e
pedestres. Localização, dimensões e raios de curvatura de cada um dos acessos determinarão a quantidade e velocidade de veículos ao acessar ou deixar o imóvel e, consequentemente, definirão o impacto nas vias e
entroncamentos próximos. Assim, poderá ou não ser prevista a utilização de elementos obstaculizadores, como semáforos, quebra-molas, tachões e cancelas.
Em razão da indução de vibrações no solo motivada pelo aumento do tráfego viário após a implementação do empreendimento, bem como pela movimentação de veículos pesados durante a execução das obras, deve-se
analisar a estabilidade das construções vizinhas, em especial as mais antigas, detentoras de interesse histórico, a fim de avaliar as restrições de tráfego necessárias.
O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é um documento de análise urbanística e ambiental específico para mensurar e corrigir os impactos gerados pela inserção de um edifício ou atividade na malha urbana
consolidada, de modo que se destina a verificar sua compatibilidade com a infraestrutura, paisagem e desenho urbanos, atividades humanas vizinhas e recursos naturais remanescentes da urbanização. Sua exigência de
elaboração vem ao encontro da necessidade de vincular ao projeto as justificativas, as compensações e as correções dos impactos gerados pelo empreendimento, inclusive durante as obras.
A implantação de empreendimentos que trazem maior desenvolvimento econômico a uma determinada região tem como consequência a atração de contingentes populacionais, motivados pelas maiores ofertas de
emprego e renda. Para o caso do Parque e Marina, o impacto de atração de população também faz referência ao maior fluxo de pessoas no local em virtude da instalação de estabelecimentos comerciais e infraestrutura de lazer.
A quantidade prevista de usuários para o parque é de mil pessoas por dia durante dias úteis e 3000 pessoas aos finais de semana, enquanto aproximadamente 100 pessoas devem utilizar os serviços de marina diariamente
Embora seja priorizada a absorção de mão de obra local nas fases de instalação e operação do empreendimento, há uma natural atração de pessoas de outras cidades e regiões do país, que, mesmo não sendo absorvidas
pelo empreendimento, acabam se estabelecendo na região, na esperança de vagas em novos estabelecimentos.
Em resumo, a divulgação de informações sobre a construção do Parque/Marina e a oferta de novos postos de trabalho poderá ampliar o fluxo de migrantes, não só pela oferta dos postos de trabalho, como em face da
atração gerada pela expectativa criada em relação ao futuro.

IMPACTO SOBRE O SISTEMA VIÁRIO
O impacto sobre a infraestrutura viária ocorre em dois momentos distintos: na fase de implantação do empreendimento que envolve a circulação de veículos pesados para o transporte de máquinas e equipamentos/
materiais de construção e, na fase de operação.
O empreendimento situa-se em uma das estruturas viárias mais importantes da região central de Florianópolis, a Avenida Beira Mar Norte. Esta via caracteriza-se como via coletora de grande fluxo e permite o acesso a
um número significativo de ruas da região central do Município, servindo também de ligação entre a sede da cidade e as praias da Ilha.

Medidas recomendadas
- Efetivação da medida prevista em projeto, que corresponde à construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao empreendimento;
- Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de pico;
- Promover ações educativas para reduzir o fluxo de veículos.
- Sinalizar com limitações de velocidade a circulação de veículos na área do empreendimento, como também apresentar indicativas de entrada e de saídas de veículos durante a execução da obra;
- Implantar redutores de velocidade.
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AUMENTO DE CONGESTIONAMENTOS NA AV. BEIRA MAR NORTE
Assim como descrito no impacto Aumento de congestionamentos no tráfego intermunicipal, a sobrecarga na estrutura viária também impactará as vias internas do município, especialmente a Avenida Beira Mar Norte,
estrada de acesso ao empreendimento.
Este impacto, no entanto, tem potencial de ocorrência em todas as fases do empreendimento, ocorrendo na fase de instalação do empreendimento por conta do transporte de material, primordialmente, e na fase de
operação, por conta da operação propriamente dita do empreendimento – utilização dos parques e marina.
Para os moradores de Florianópolis, o maior impacto da intensificação do tráfego será sobre a Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Beira Mar Norte), a qual se caracteriza em via de fluxo instável, onde a demanda de
ultrapassagem é elevada, mas a capacidade de efetuar a manobra se aproxima de zero.

Medidas recomendadas
- Efetivação da medida prevista em projeto, que corresponde à construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao empreendimento;
- Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de pico;
- Promover ações educativas para reduzir o fluxo de veículos.

AUMENTO NO RISCO DE ACIDENTES
O tráfego de veículos pesados durante a fase de implantação se deverá principalmente à demanda para o transporte de funcionários, insumos e equipamentos. Já na fase de operação, o tráfego será decorrente do
funcionamento das estruturas do Parques e Marina.
Tomando-se como referência as projeções de tráfego mencionadas adiante, verifica-se que irão ocorrer alterações no nível de serviço das vias utilizadas, especialmente Av. Beira Mar Norte. Estudos especializados
demonstram que reflexos do aumento do nível de atividade econômica sobre o tráfego estão associados a uma maior acidentalidade (FRAIMAN e ROSSAL, 2007). Tal fato é recorrente e perdura enquanto não é revertido o
impacto do fluxo de veículos. Assim, mesmo restrita a um trecho rodoviário, a circulação de cargas, veículos e pessoas demandadas pela instalação e operação do empreendimento tende a produzir um aumento no número de
acidentes na via afetada.

Medidas recomendadas:
- A construtora do empreendimento deverá possuir um Plano, contendo os detalhamentos dos procedimentos relacionados com o planejamento e programa das obras. Deverá, ainda, executar os procedimentos necessários
que envolvem a sinalização das obras, o isolamento necessário, instalações de dispositivos de segurança, devendo, também, divulgar junta a comunidade as atividades que possam vir a causar interferência no tráfego.

ii.

Influência sobre o uso e ocupação do solo, considerando a relação com o entorno preexistente e níveis de polarização;

A área compreendida pelo projeto está inserida em uma área classificada como zona de amortecimento natural (áreas de lazer públicas ou privadas) pelo zoneamento estabelecido no Plano Diretor de Florianópolis.
O impacto de melhoria na infraestrutura pública de lazer na região central do município de Florianópolis se dará em consequência da realização de aterramento da área paralela à Avenida Beira Mar Norte, e implantação de
equipamentos de lazer, tais como ciclovias, estares, passeios de pedestres e equipamentos de ginástica, empreendimentos de lazer, vagas públicas, entre outros, com isso a implantação desta infraestrutura gerará um excelente
retorno à sociedade florianopolitana, dando, da mesma forma, continuidade à revitalização que o Poder Público Municipal realizou na Avenida Beira Mar Norte no ano de 2010.
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A instalação da nova infraestrutura proposta potencializara a atual consolidada na Beira Mar Norte, agregando mais equipamentos de lazer, infraestruturas não existentes hoje na cidade e atendendo ao anseio da população pela
disponibilização de mais áreas de lazer no município.
No que tange o quesito segurança, a criação do Parque e Marina, que ainda ganhará o aporte de restaurante, estacionamento e unidades comerciais, geraria mais movimento a área, melhorando a segurança dos usuários.
A instalação de um estacionamento com 606 vagas aumentará a possibilidade de guarda de veículos em toda a região da beira mar, essa situação é precária atualmente, pois em eventos esses automóveis se dirigem para áreas
centrais ou residenciais, melhorando assim a questão da mobilidade urbana no centro da cidade.

iii.

Identificar a valorização imobiliária local e municipal após a implantação do investimento;

A valorização imobiliária é um fator que deve ser considerado durante um estudo de impacto de vizinhança, pois esta pode alterar a dinâmica do bairro na qual o empreendimento está inserido e afetar a comunidade local. A
valorização imobiliária, apesar de benéfica para os proprietários, pode induzir a mudança de residentes locais daquela região, por não terem mais condições de bancar os novos preços praticados pelo mercado. Existem diversos
fatores que influenciam na valorização ou desvalorização de um imóvel, e uma estimativa precisa deve levar em consideração fatores bastante complexos. Neste projeto não foi analisado a fundo cada fator, por exigir um estudo
complexo do tema, não coerente com os objetivos nesta etapa do projeto.
Buscando estimar uma reação do mercado imobiliário diante do empreendimento, foi estudada uma tendência, baseado em estudos e análises já realizados sobre parâmetros que afetam os valores de imóveis e pela experiência
de corretores de imóveis.
Diversos estudos relacionam a presença de parques urbanos e valorização imobiliária, por conta do aumento da qualidade de vida da população residente. O parque urbano que será construído no local aumenta a oferta de lazer
da população e vai ao encontro dos fatores que afetam positivamente a valorização imobiliária. A presença da marina também amplia as possibilidades de locomoção da região e cria novas demandas para os estabelecimentos
localizados nas áreas próximas.
Especialistas afirmam que o valor de um imóvel está diretamente relacionado com a sua localização, influenciando em aproximadamente 25%, sendo a oferta de serviços e a infraestrutura do bairro os fatores preponderantes.
Além disso, a segurança e as ofertas de lazer estão entre os fatores de grande relevância para os compradores. O empreendimento analisado irá ampliar a oferta de serviços comerciais e de lazer no bairro, resultando em maior
atratividade perante os compradores de imóveis.
Os imóveis presentes na área próxima ao empreendimento são basicamente imóveis de alto padrão. A Beira-Mar Norte possui os valores de imóveis mais altos da capital, e os bairros próximos a este também possuem valores
acima da média municipal. O perfil populacional já traçado neste documento também mostra que a renda média mensal dos residentes da área é superior à média municipal. Sendo assim, pode-se concluir que os imóveis que
serão afetados diretamente pelo empreendimento são, em sua maioria, imóveis de alto padrão. Portanto, a valorização dos imóveis prevista no bairro não traria grandes alterações no perfil social dos moradores, visto que o
bairro já possui uma alta concentração de renda. Paralelamente, o empreendimento tende a gerar uma valorização imobiliária geral no município, por conta da ampliação da infraestrutura náutica e turística da cidade, podendo
resultar em ganhos não somente para aqueles que possuem imóveis na Beira-Mar Norte.
Um fator que poderia causar uma desvalorização dos imóveis próximos é a substituição da vista do mar por uma estrutura construída. Porém, apesar de alterar a paisagem natural da região, a experiência de outros projetos
mostra que no geral, a implantação de marinas no mundo resulta em valorização dos imóveis próximos, sendo, portanto os benefícios trazidos pelas estruturas superiores aos impactos negativos na visão do mercado imobiliário.
É importante reiterar que os dados estimados neste item possuem precisão restrita e visam auxiliar a análise de viabilidade do projeto. Para informações mais precisas deve-se realizar um estudo completo de impacto de
vizinhança.
A região de localização do imóvel é central, localizada próximo à região mais comercial do bairro Centro, que possui predominância da vocação comercial. Na região de localização do imóvel a predominância é de
vocação residencial multifamiliar e comercial.
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A perspectiva de evolução do local segue a tendência de continuidade e ampliação da vocação residencial multifamiliar e comercial, podendo haver um incremento na vocação comercial.
A infraestrutura local é de alto nível, possuindo: redes de energia elétrica, de iluminação pública, de água potável, de esgotamento sanitário, coletora de águas pluviais, guias e sarjetas, coleta de lixo, pavimentação
asfaltada em todos os logradouros, vias para pedestres e ciclovias.
Os equipamentos comunitários de atendimento à cidade e capital do estado estão presentes, sendo constituídos de: transporte coletivo, comércio diversificado, instituições financeiras, organismos públicos, escolas,
centros de saúde, praças, hotelaria, templos religiosos, centros comerciais e lazer.
Predominam no entorno edifícios comerciais e residenciais multifamiliares, de até 16 pavimentos, além de casarões antigos, com destinação comercial e/ou residencial unifamiliar.
Os zoneamentos urbanos existentes no entorno são: Área Mista Central – AMC-16.5, Área Mista Central - AMC-12.5, Área Residencial Mista - ARM-12.5, Área Comunitário Institucional - ACI, Área Verde de Uso
Limitado - AVL.
Especificamente para o terreno objeto do empreendimento o zoneamento incidente é Áreas do Projeto Orla – APO. As Áreas do Projeto Orla (APO) são áreas especiais abrangidas por programas de gestão integrada da
orla marítima e de gerenciamento estabelecidos pela União ou pelo Estado. Nã existe no Plano Diretor do município de Florianópolis Lei complementar N. 482/2014 restrições urbanísticas específicas nas do Projeto Orla –
APO. Entende-se que o poder público possa realizar uma análise particular, e definir os potenciais de aproveitamento e as limitações de uso.
O comércio mais forte e a área de maior circulação de pedestres da cidade de Florianópolis gravita em torno das ruas Felipe Schmidt (a principal), Conselheiro Mafra, Tenente Silveira, Sete de Setembro, Álvaro de
Carvalho, Jerônimo Coelho, Deodoro, Trajano e a Praça XV de Novembro. Nessas vias públicas o movimento apresenta uma graduação de intensidade, com consequente impacto nos preços venais e dos aluguéis de lojas
comerciais, que também seguem variações. Estes logradouros distam cerca de 3.600 metros do terreno em comento.
Um segundo polo comercial de influência localiza-se no entorno do Shopping Center Beira Mar, que dista aproximadamente 500 metros do terreno em comento.
Na avenida Gov. Irineu Bornhausen (Av. Beira Mar), encontra-se em construção um grande conjunto de edifícios residenciais multifamiliares, além da existência de outras edificações desta vocação residencial
multifamiliar, já consolidadas.
O mercado de terrenos centrais possui baixa atividade em razão de haver pequena disponibilidade de imóveis para comercialização. O comportamento dos valores de mercado está atrelado ao desempenho da
comercialização de unidades novas comerciais ou residenciais (lojas, salas ou apartamentos).
O número de lançamentos de edifícios residenciais e comerciais centrais nos últimos dois anos foi equilibrado com a capacidade de absorção do mercado, existindo, no momento, uma oferta ligeiramente acima da efetiva
demanda.
A dinâmica da economia nacional faz com que haja criação e fechamento de novas empresas, em geral de pequeno porte. Estas, que podem ser potenciais adquirentes de imóveis para a instalação de escritórios, têm
dificuldade em adquirir unidades novas, face ao alto investimento necessário para sua absorção. Empresas de médio a grande porte, com estruturação financeira estabilizada, terão maiores possibilidades para aquisição de
imóveis novos.
Essa dinâmica apresenta consequências também no mercado de locação, por vezes com aumento do nível de vacância que poderá apresentar eventual diminuição dos preços dos aluguéis. Baixos aluguéis interferem nas
vendas de imóveis novos, pela simples análise da relação custo/benefício/risco, pois o número de potenciais locatários de imóveis novos é diminuto.
No mercado pulverizado de imóveis residenciais (formado por pequenos proprietários, pessoas físicas e/ou jurídicas, não incorporadoras) a oferta também é forte, havendo disponibilidade maior que a demanda.
A oferta de imóveis residenciais usados predomina sobre a procura, o grau de liquidez dos imóveis oscila conforme a dinâmica da economia nacional e os imóveis nas mãos de terceiros possuem menor preço do que os
das incorporadoras, mesmo corrigindo variações em razão da idade e padrão de acabamento.
A dinâmica do mercado imobiliário da grande Florianópolis, decorrente do significativo aumento populacional, seja por crescimento próprio ou por aumento da imigração, aliando-se os atrativos naturais da região, faz
com que os imóveis tenham crescimento constante, destacando-se como caso atípico para o estado e para o país.
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Com relação ao mercado específico de terrenos para incorporação no Centro, continua a predominância da prática da permuta por área construída, atualmente em percentual médio em torno de 30%, podendo atingir até
35%. Os representantes de empresas incorporadoras indicam que a venda com pagamento a vista ou em curto prazo é negócio raro.
Nos últimos três anos os preços médios em oferta sofreram considerável aumento, fruto do interesse de investidores de fora do estado e de incorporadoras locais investirem em empreendimentos imobiliários com padrão
de acabamento diferenciado, tendo havido poucas transações. Terrenos com grandes áreas, que envolvem desembolsos financeiros mais elevados, são de difícil comercialização.
A tendência dos preços de venda de terrenos é de elevação, conforme pode ser visualizado na Quadro 2.

Quadro 8. Evolução do Valor Unitário Médio de Terrenos na Região Central de Florianópolis.

Valor Unitário Médio de Terreno na Região - R$/m²
nov/08
8.710,71 nov/10
12.131,73
mai/09
9.462,83 mai/11
13.179,24
nov/09
10.279,88 nov/11
14.317,18
mai/10
11.167,49 mai/12
15.553,38
Fonte: Banco de dados da empresa Avalisc.

Para a construção do empreendimento a área superficial atual será ampliada com a execução de um aterro hidráulico de aproximadamente 36.200m², totalizando a área do parque pronta em aproximadamente 80.000 m²
em terra.
O empreendimento localiza-se junto à via de trânsito mais movimentada da cidade e junto ao mar, propiciando facilidade de acessos ao centro comercial da cidade e às praias do norte e do sul da ilha.
No que se refere aos tributos imobiliários, de competência da municipalidade, destaca-se o impacto em dois tributos: o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e o ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis e de Direitos a Eles Relativos.
A legislação brasileira define que os organismos federais estão isentos de pagamento de IPTU e ITBI, razão pela qual a transferência de imóveis não gera receitas aos municípios.
Conforme o acordo de transferência realizado com a RFB, o terreno em questão e seus acessórios estão isentos de tributação pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, quanto ao laudêmio e à taxa de ocupação.
O IPTU possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, sendo este definido em legislação e extraído da Planta de Valores
Genéricos (PVG) do município.
Destaca-se que os recursos das receitas próprias, como o IPTU e o ITBI, são recursos com destinação livre, não vinculada, com condição de aplicação segundo as prioridades das políticas públicas e dos programas
sociais municipais.
O incremento no valor dos imóveis da região central, ocorrido ao longo dos anos, foi acompanhado da correção parcial dos valores da Planta de Valores Genéricos do município, provocando IPTU mais elevado.
Apenas para os casos de imóveis únicos e residenciais e de rendas familiares reduzidas, conforme legislação municipal, existe a possibilidade de isenção do tributo. Os demais proprietários tiveram um ônus provocado
pelo aumento do IPTU.
Em razão da legislação federal, os organismos federais estão isentos de pagamento de IPTU e ITBI, razão pela qual a transferência de imóveis não gera receitas aos municípios.
Para a área em estudo, sendo esta, destinada à iniciativa privada, estima-se que deverá haver valorização imobiliária, decorrente da transformação de um terreno nu para um terreno com características e vocação
comercial. Ainda, a simples atualização da Planta de Valores Genéricos pode provocar a elevação dos tributos para os imóveis do entorno.
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O valor atual cadastrado do terreno nu, na Planta de Valores Genéricos do município, encontra-se defasado para menor da realidade dos valores de mercado imobiliário praticados.
O incremento de receita de IPTU pode ser pequeno, em razão da desatualização da PVG do município, podendo ampliar em várias vezes a arrecadação da parcela territorial com a edificação.
O ITBI tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis ou de direitos sobre imóveis e a base de cálculo é o valor venal, declarado pelo comprador ou avaliado pelo município.
Via de regra, o valor declarado pelo comprador e/ou vendedor é abaixo do valor cadastrado na Planta de Valores Genéricos sendo, então, adotado este para o cálculo do ITBI.
Por outro lado, o poder público municipal deixa de arrecadar mais recursos em razão da desatualização da PVG. Quando os imóveis são financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, os valores declarados melhor
expressam a realidade do mercado imobiliário, pois são oriundos de um trabalho de avaliação realizado por profissionais habilitados e capacitados.
Semelhantemente, estima-se que o cálculo de ITBI para o caso de transferência do imóvel (terreno e edificação) para a iniciativa privada, deverá ter incremento significativo em comparação com a atual situação de
terreno nu.
O laudêmio (enfiteuse), o aforamento e a taxa de ocupação não são tributos, receitas derivadas, mas sim receitas originárias, às quais a União tem direito em razão do uso de seus bens imóveis por terceiros.
Correspondem à chamada "receita própria" do Estado, advinda da exploração de seus próprios bens, situação diversa dos tributos, que são receitas derivadas do patrimônio de terceiros (particulares ou outros entes). Portanto,
não estão sujeitos às normas do Código Tributário Nacional.
O Laudêmio é o valor pago pelo proprietário do domínio útil ao proprietário do domínio direto (ou pleno) sempre que se realizar uma transação onerosa do imóvel. É feito, por exemplo, na venda de imóveis que
originariamente pertencem à União, como todos os que se localizam na orla marítima. Quem paga o laudêmio é o vendedor ou ocupante do imóvel, correspondente a 5% do valor do domínio pleno do imóvel.
O laudêmio não é um tributo (este sim, cobrável na forma que a lei determinar, em razão da soberania do ente público), mas uma relação contratual, de direito obrigacional, na qual o ente público participa na condição de
contratante e, como tal, sujeito aos princípios gerais dos contratos.
Sua base de cálculo é o valor unitário do terreno, acrescido do valor unitário de área construída.
Para remunerar-se da enfiteuse administrativa sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos, cedidos para particulares, a União Federal, por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), realiza anualmente a
cobrança do chamado “foro”, calculado em 0,6% do valor do domínio pleno do imóvel (art. 101 do Decreto-Lei nº 9.760/1946).
No caso de um particular realizar simples ocupação de bem imóvel localizado em terreno de marinha ou seu acrescido, será dele cobrada anualmente a chamada “taxa de ocupação” (art. 127 do Decreto-Lei n.º
9.760/1946 cumulado com o art. 1.º do Decreto-Lei n.º 2.398/1987), também administrada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e calculada com alíquotas de 2% ou 5% sobre o valor do domínio pleno do terreno (base
de cálculo), a depender da data da inscrição da ocupação perante a SPU, se anterior ou posterior a 31/3/1988.
Em caso de o imóvel ser transferido para a iniciativa privada, entende-se que haverá um incremento no valor do laudêmio.
A Taxa de Ocupação tem como fato gerador a ocupação do bem imóvel, sendo o pagamento realizado anualmente. Sua base de cálculo é o valor unitário do terreno, acrescido do valor unitário de área construída.
Em caso de o imóvel ser transferido para a iniciativa privada, entende-se que haverá um incremento no valor da taxa de ocupação.
Estima-se a ocorrência de pequena valorização imobiliária decorrente da implantação do empreendimento, que pode ser entendido como aumento da riqueza da população local. Deverá, também, haver uma ampliação do
trânsito de pedestres e veículos pela região, que poderá impactar positivamente nos preços dos imóveis do entorno.
De modo geral, pode-se considerar positiva para a sociedade a implantação de um empreendimento na modalidade Parque e Marina, ocupando um terreno que se encontra com utilização parcial e sub-aproveitamento.
Maior potencial de construção sobre um terreno pode significar maior valor do imóvel e, com demanda crescente, incentivar o aumento dos preços de venda de unidades comerciais e habitacionais.
Com relação ao terreno nu e, posteriormente, com o empreendimento concluído, deverá haver significativo incremento de receita de IPTU e de ISS para o poder público municipal, face à legislação vigente.
Também deverá haver significativo aumento na arrecadação do aforamento e da taxa de ocupação, fruto da legislação sobre bens de patrimônio da união federal.
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A transformação do uso residencial para o uso comercial da região central de Florianópolis, especialmente o entorno da Avenida Beira Mar Norte, tem gerado a valorização muito grande desta localidade da cidade. A
localização privilegiada e o crescimento natural da cidade trouxeram para esta região da cidade: dois shoppings centers (Shopping Beira Mar e Iguatemi), um grande supermercado (Angeloni), o Centro Integrado de Cultura
(CIC), um sem-número de casas comerciais e escritórios de serviços.
A implantação do empreendimento significará a oferta de serviço especializado e de qualidade, o qual atenderá a demanda cada vez maior que a atividade de turismo vem gerando no Município. Cabe destacar também
que a região destinada à implantação do empreendimento (Av. Beira Mar Norte) é considerada, atualmente, um centro de irradiação da movimentação rodoviária para onde convergem os deslocamentos das partes mais
importantes dos segmentos urbanos de Florianópolis. Portanto, no local do empreendimento é natural sua transformação e consequente valorização.
O impacto de valorização imobiliária ocorre sistematicamente a partir das primeiras ações de divulgação da intenção de implantar o empreendimento, sendo que o mesmo tende a adquirir maior intensidade à medida que
se aproximam as fases do início das obras. Portanto, suas formas de ocorrência e ordem de precedência são:
- Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária na AID, que envolve a região central do município de Florianópolis;
- Na fase de execução das obras civis, poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária, afetando principalmente as comunidades da AID;
- Na fase de operação do Parque e Marina poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária.
Este impacto está diretamente relacionado à tendência de crescimento na região e à especulação imobiliária, o que poderá ser incrementado pela implantação do empreendimento.

Medidas recomendadas
- Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que o empreendimento irá causar a região.

iv.

Relação do empreendimento ou atividade com o patrimônio ambiental natural e construído; patrimônio cultural histórico e artístico com seus entornos no que se refere à conservação e à valorização
dos bens já consolidados e os de interesse à preservação; ambiências urbanas criadas e consolidadas que formam o espírito e a identidade do lugar;

Fase de implantação:
Impactos negativos
•

Supressão de vegetação

Com relação à flora, os impactos negativos durante a fase de implantação são de baixa magnitude e relevância, uma vez que a área a ser empreendida (AID) possui poucos espécimes, e ainda com fins ornamentais e
paisagísticos, inseridos em uma área urbanizada, não havendo função ambiental relevante para a fauna e flora. Deve-se dar atenção à existência de manguezais e ecossistemas associados mais preservados na AII, onde há
potencial de ocorrência de impactos negativos (risco) se não observada a implantação de medidas de controle durante a fase de implantação da obra, escolha de local apropriado para dragagens e bota-fora e, durante a fase de
operação, controle junto às embarcações.
•

Modificação de habitats marinhos
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Com relação à fauna, a biota aquática será mais afetada, devido à modificação do habitat, que ocorrerá devido à construção aterro hidráulico e reconstrução da praia em avanço em relação a original e da possível
instalação de eco-estaqueamento da fundação de eventual píer. O aterro hidráulico é irreversível. No entanto, pelo fato de a beira mar norte já se constituir como um ambiente artificial, oriundo também de um aterro, e onde a
fauna ali existente se adaptou a esse ambiente, pode-se considerar como um impacto de baixa relevância.
As eco-estacas são reversíveis pois usam modernas técnicas de estacas metálicas protegidas da oxidação e que permitem a retirada, sendo atualmente utilizadas em marinas europeus construídas em áreas de preservação,
pois permitem a retirada da estacas e da estrutura flutuante da marina, fazendo o desmonte completo da marina..
A maior preocupação neste tópico seria com a adaptação da fauna ameaçada de extinção, de possível ocorrência na área de estudo, após a modificação do hábitat. Como informado, a beira mar norte já se constitui como
um ambiente antropizado. Assim, as espécies ameaçadas de maior possibilidade de ocorrência na área - Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Caretta caretta (cabeçuda), Epinephelus
itajara (mero-verdadeiro), Sotalia guianensis (boto-cinza) – estão adaptadas a esse tipo de ambiente já modificado (aterro e circulação de embarcações).
Além disso, os fatores que mais ameaçam as espécies indicadas neste estudo como espécies ameaçadas de extinção estão mais voltados para caça predatória (ex.: mero), pesca acidental por meio de redes de arraste
utilizadas pelos barcos pesqueiros (ex.: tartarugas e boto), a coleta de ovos e o abate de fêmeas de tartarugas, além da contaminação química.
Obviamente que o empreendimento ampliaria, em diferentes graus, esses dois aspectos (aterro e circulação de embarcações). Para isso, deverão ser previstas medidas mitigadoras e de controle para a fase de operação.
•

Afugentamento da fauna

Ocorrerá afugentamento da fauna, principalmente da aquática, por conta da movimentação durante a implantação do empreendimento, principalmente na construção do aterro hidraulico e estaqueamento da eco-estacas
de fundação de eventual píer.
As emissões sonoras provocadas pelas atividades rotineiras de implantação do empreendimento poderão ser uma fonte de estresse para a fauna aquática. As atividades, principalmente de estaqueamento para construção
da estrutura do píer, acarretarão em vibrações subaquáticas, que podem afugentar as espécies com maior mobilidade.
Esse impacto tende a ser maior durante a fase de implantação, e reduzir durante a fase de operação, momento em que as interferências no meio aquático já são menores. A tendência é que a fauna que possui maior
mobilidade retorne a área em questão, findado o período de implantação do empreendimento.

IMPACTOS POSITIVOS
Inexistente.

Fase de operação:
Impactos negativos
•

Modificação de habitats marinhos

Durante a fase de operação, o aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, modificarão o habitat marinho.
O desprendimento de tintas anti-incrustantes no meio aquático acarreta na possibilidade de contaminação da biota aquática pelo efeito residual das tintas anti-incrustantes. A tinta anti-incrustante é colocada nos cascos
das embarcações evitando o ataque de organismos incrustantes como cracas, mexilhões e algas. Após um período de tempo, a tinta se desgasta devido ao contato com a água do mar resultando em novas incrustações e na
diminuição significativa da eficiência operacional com consequente aumento nos custos, devido, principalmente, ao aumento no consumo de combustível. Assim, uma forma de reduzir esse impacto é não envolver a operação da
marina com atividades de pintura com tintas anti-incrustantes para manutenção dos cascos das embarcações. Outra solução já citada é estudar o uso de aparelhos eletrônicos que impeçam a incrustação sem utilização de
químicos.
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•

Afugentamento da fauna

Durante a fase de operação, o aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, poderão também afugentar a fauna.

IMPACTOS POSITIVOS
•

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

•

Arborização com espécies nativas do meio terrestre

Já na fase de operação, os impactos sobre a flora poderão ser positivos, no caso de ser implantado um projeto paisagístico que contemple espécies nativas.
Este impacto poderá ocorrer durante o período de obras diretamente associado às intervenções físicas na área. No momento em que se realiza a limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo, necessárias à
instalação do empreendimento e suas áreas de apoio, poderão ser danificados vestígios arqueológicos não identificados nas fases preliminares de estudos.
Nas fases de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental Patrimônio artístico, histórico e cultural,
associado às atividades de limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo.
Porém devido ao histórico de aterros, acabou por criar uma área artificial considerável sem valor arqueológico.

Medidas recomendadas
- Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas.
- Ações de Educação Patrimonial.
- Realização de monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras.
- Salvamento dos sítios arqueológicos identificados, que seja atingido diretamente pela obra.
A Beira-Mar Norte atualmente se mostra bastante diferente de como era naturalmente. É um local antropizado, devido à presença de aterro e vias de grande circulação. Porém, não podemos esquecer-nos da importância
histórica e cultural do local onde ela está inserida, perto do centro da cidade e de importantes patrimônios históricos e artísticos. Dessa forma, é importante que o empreendimento traga uma melhoria na vida da população sem
causar prejuízos aos bens histórico-culturais da cidade, apenas ressaltando sua importância para a cidade.
Tratando-se dos impactos visuais, o empreendimento não irá causar grandes impactos na visibilidade dos bens tombados próximos, devido ao seu posicionamento. Considerando os principais bens a serem considerados no
impacto visual a Ponte Hercílio Luz e o Forte de Santana, ambos localizados dentro do canal da Baía Norte de Florianópolis. O empreendimento encontra-se fora deste canal, quase perpendicularmente, não sendo uma obstrução
da visão dos bens tombados e não causando interferências na visibilidade destes a partir dos principais pontos de observação. A partir da marina, no entanto, será possível ter uma visão privilegiada da Ponte Hercílio Luz.
Como já citado anteriormente, a baía norte de Florianópolis era frequentada por banhistas antigamente, e servia de praia para os moradores. Atualmente, pouco se utilizada da área além dos limites da calçada, e o resgate da
utilização das águas e areias da baía norte representa também um resgate na memória e nos usos do local.
O mar sempre foi um protagonista na história de Florianópolis, tanto para deslocamentos quanto no âmbito da pesca. No entanto, a utilização do mar pelos moradores da cidade foi reduzindo-se lentamente. A instalação de
estruturas náuticas na cidade pode incentivar e retomar os usos do mar pela população, representando um importante resgate do patrimônio cultural histórico e na memória cultural da cidade.
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Assim, o empreendimento apesar de impactar intensamente no visual da Beira-Mar Norte, influenciará apenas uma área já bastante antropizada, e não causará impactos visuais frente aos patrimônios históricos já consolidados.
Tratando-se da preservação da memória, o empreendimento contribui para o resgate de hábitos difundidos antigamente, como a vocação náutica de Florianópolis, e pretende priorizar o enaltecimento da cultura local.

v.

Nova qualidade espacial urbana, no que se refere a insolação, ventilação, privacidade, padrão arquitetônico e qualidade do espaço público locais

A implantação do Parque Urbano e Marina, consiste num cenário previsível e palpável de se traçar, pois depende majoritariamente do planejamento e do projeto desenvolvido criação e ocupação de um novo espaço.
Uma vez que se definem as metas a serem alcançadas e o conjunto de ações para sua realização, o resultado esperado torna-se mais concreto.
O local de intervenção será todo replanejado, com novo aterro para suprir as necessidades no projeto. A qualidade espacial urbana é uma das premissas do projeto.
Os espaços da praça terão insolação abundante por não possuindo volumetrias altas que bloqueariam o sol na praça, sendo 3,5m de altura o maior empreendimento no local, além dos grandes espaços de praça contribuem
com esse quesito.
Devido a utilização de níveis diferenciados foi possível ter um melhor aproveitamento da privacidade no local e também bloqueando correntes de ventos nordestes em direção à beira mar, sendo possível amenizar a
poluição visual e contribuir com a privacidade das pessoas que querem a praça como um local de lazer em meio a um centro urbano.
O projeto arquitetônico foi pensado no conforto visual, evitando grandes volumetrias e estruturas pesadas, priorizando a vegetação e amenizando a rigidez dos prédios existentes na beira mar, onde as pessoas
conseguiriam subir e descer em vários níveis diferentes na praça, não caindo em monotonia com um passeio horizontal.

vi.

Demanda gerada para a infraestrutura urbana, no que se refere a equipamentos e redes de água, esgoto, drenagem, energia, coleta e tratamento de resíduos sólidos, entre outras;

O empreendimento criará novas demandas de equipamentos públicos, por conta dos usos relacionados. Dentre eles incluem-se as redes de fornecimento de água e energia elétrica, redes de tratamento de efluentes, coleta e
tratamento de resíduos sólidos e drenagem. A Beira-Mar Norte já possui infraestrutura urbana disponível. O empreendimento utilizará a rede pública de fornecimento de água e energia, porém terá sua própria estação de
tratamento de efluentes, não gerando impacto na rede pública.
O fornecimento de água ocorrerá para diversos usos distintos dentro do empreendimento. Durante a construção, o fornecimento de água irá atender as demandas do canteiro de obras, incluindo o uso nos sanitários, bebedouros,
produção de argamassa, entre outros. Durante a operação, serão atendidos todos os sanitários do parque público, chuveiros, três restaurantes, dez pequenos estabelecimentos de alimentação, dois cafés, a administração da
marina, loja de conveniência, mangueiras para o jardim e distribuição de água para as embarcações através das torres náuticas. A demanda de operação será superior à demanda durante a construção.
A estimativa do fornecimento de água para as embarcações foi realizada baseada em dados públicos coletado em marinas que oferecem fornecimento de água por torre na região, proporcionalmente à sua capacidade. Para a
estimativa foi considerado o mês de maior demanda do ano, durante a alta temporada, visando obter a demanda gerada para a rede de água no mês crítico. Foi obtido o volume de 1,5m³ de água por mês para cada vaga
disponível. Dessa forma, temos uma demanda gerada de aproximadamente 760m³ de água por mês durante a alta temporada para o atendimento das embarcações.
O cálculo da demanda de água por dia para as instalações da marina e do parque público foi realizado considerando os meses de alta temporada e operando com capacidade perto do limite para cada estabelecimento e para o
parque. Foi estimada baseada em taxas de ocupação de empreendimentos e na infraestrutura projetada. Assim, é esperada uma demanda mensal aproximada de 2840 m³ para os estabelecimentos, irrigação de jardins e banheiros
públicos. Portanto, a demanda máxima total estimada para um mês durante a alta temporada é de 3600m³.
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O projeto prevê a utilização de um sistema de reaproveitamento de água pluvial, na qual coletará água da área verde acima do estacionamento e dos telhados dos empreendimentos. Esse sistema será capaz de reaproveitar um
volume estimado de 865.448 litros de água por mês no total, na qual será destinada para o uso em lavação de embarcações, descarga de vasos sanitários e para as mangueiras do jardim. A água será armazenada em três cisternas
diferentes e estima-se que seu uso será capaz de atender grande parte da demanda dos equipamentos.
Para o cálculo da demanda gerada de esgoto, foi utilizado o coeficiente de retorno indicado na NBR 9649/1986 igual a 0,8, na qual representa a média entre os volumes de esgoto produzidos e de água efetivamente consumida.
Dessa forma, a demanda de esgoto gerada pelo empreendimento é de aproximadamente 2880 m³ por mês, considerando os meses de pico. Foi fornecida pela empresa Módulo Verde Ambiental uma estimativa de Estação de
Tratamento de Efluentes (ETEs) para o empreendimento. A empresa propôs a construção de duas ETEs, e foi estimada pela empresa uma demanda diária de 38,48m³ para a primeira estação, na qual estará localizada próxima à
pista de skate, e uma demanda de 56,68m³ para a segunda estação, localizada ao lado dos tanques de abastecimento do posto de combustível. As ETEs realizarão um tratamento físico-químico por coagulação-floculação e
posterior decantação de efluentes domésticos.
O fornecimento de energia elétrica será demandado para a iluminação de todas as edificações construídas, assim como iluminação do parque público, píers e posto de abastecimento. Será necessária também para abastecer os
restaurantes e cafés em suas atividades e na administração da marina. Além disso, a energia elétrica será fornecida às embarcações através das torres náuticas. Estima-se que a demanda de energia elétrica de pico fornecida
somente para a marina seja de 836,73kW, incluindo a administração, o fornecimento para os píeres e iluminação da marina. A estimativa da demanda de energia elétrica de pico dos estabelecidos e iluminação pública somam
274kW. Assim, estima-se que a demanda total de energia elétrica de pico para todo o empreendimento seja de 1110,73kW.
A maior parte da área do parque será composta de área verde. Sendo assim, capaz de absorver e levar ao solo a água da chuva sem necessidade de um sistema de drenagem. Os locais que necessitariam de sistemas para drenar a
água pluvial são a área cima da estrutura do estacionamento e os telhados dos empreendimentos. No entanto, a água coletada por essas áreas será reaproveitada como já citado anteriormente. Dessa forma, a contribuição da área
de aterro construída no sistema de drenagem é ínfima, não representando um impacto significativo na rede de drenagem atual.
As saídas da rede de drenagem na área compreendida pelo projeto deverão ser alteradas. Essas saídas, caso fossem mantidas nos mesmos locais atuais, poderiam acelerar o processo de assoreamento da marina, devido à
presença de matéria orgânica. Além disso, em dias em que o sistema está operando com alta capacidade, durante e após períodos chuvosos, o despejo dessa água com alto fluxo poderia alterar as correntes dentro da área da
marina, e causar transtornos em seu funcionamento. A rede de drenagem será redirecionada para fora da área da marina para evitar a sua influência na operação do empreendimento.
Os resíduos sólidos serão todos coletados em recipientes adequados e encaminhados para a comcap ou para empresas de coleta de resíduos licenciada, conforme cada caso e cada tipo, uma vez que todo lixo é separado pelo seu
tipo. Ou seja, na marina e no parque as lixeiras estarão distribuídas estrategicamente em pontos de coleta, e cada lixeira terá identificação por cor e por escrito paar ajudar no redirecieonamento correto. Progrmas ambientais e
placas de infroamção ajudarão a conscientizar os usuários sobre a forma correta de disposição dos resíduos.

Energia Elétrica
A distribuição de energia elétrica no município de Florianópolis é feita através das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC. Atualmente, a CELESC opera, na região, sete subestações (SE) e uma usina.
Assim distribuídas:
• Florianópolis: na Ilha de Santa Catarina - Centro, Trindade e Norte; no continente – Coqueiros.
A Grande Florianópolis é dependente de importação de energia gerada por Itaipu, ELETROSUL e Furnas. Segundo histórico da CELESC e com base em projetos anteriores, observa-se que as subestações apresentam
disponibilidade de energia para atendimento as cargas hoje existentes, bem como para atender a demandas futuras, verificadas e suas áreas de influência, advindas do desenvolvimento dos setores secundário e terciário da
Região.

Coleta de Resíduos Sólidos
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Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no município de Florianópolis em grande parte são realizados pela Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP, uma empresa de economia mista criada
em 1976, que tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos na capital conta ainda com a participação de empresa privada e participação civil, principalmente no
que se refere a tratamento e disposição final de resíduos e coleta seletiva.
Os serviços prestados pela COMCAP são: (i) coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (ii) coletas especiais; (iii) coleta seletiva; (iv) varrição de ruas; (v)
capinação e raspagem; (vi) instalação e manutenção de lixeiras; (vii) limpeza dos locais de eventos e praias; (viii) limpeza de valas; (ix) remoção de animais mortos; (x) operação do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos
(CTRes); (xi) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (xii) controle de roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
A coleta de resíduos sólidos no Município é composta por vários tipos de coleta: (i) convencional (comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (ii) seletiva, dos resíduos recicláveis selecionados
pelos moradores; (iii) em áreas críticas; (iv) com caixas brooks; e (v) infectantes, dos serviços de saúde municipal.
Para uma análise prévia da demanda gerada pela infraestrutura do Parque Urbano Marina Beira Mar foi analisada a área de influência indireta composta pelo município de Florianópolis.
A caracterização dos resíduos gerados no município tem como base o estudo realizado pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) através de parcerias com o Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual utilizou metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 1997).
A ausência de trabalhos similares realizados nos últimos anos faz com que este ainda seja considerado o estudo oficial mais de caracterização dos resíduos urbanos do Município, tendo sido elaborado no período de
abril/2001 a março/2002.
Com base no estudo supracitado, a quantidade de lixo coletado em Florianópolis, entre o lixo convencional e seletivo, fica em torno de 10.500 t/mês, sendo 10 mil t/mês para a convencional e 500 t/mês para o seletivo
(soma da coleta formal feita pela PMF, por meio da COMCAP, e informal pelos catadores).
Na mesma pesquisa o município de Florianópolis foi subdividido em cinco regiões em função da logística de coleta e prestação dos serviços de limpeza pública realizados pela COMCAP, sendo uma região na área
continental da cidade, e as outras quatro na Ilha de Santa Catarina, dividida em Centro, Norte, Sul e Leste (Figura 202).

Figura 202. Quantitativo de geração de resíduos sólidos urbanos no município de Florianópolis, por macrorregião. Fonte: COMCAP, (2002).
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Da mesma forma, foi possível, através da pesquisa realizada pela COMCAP, quantificar a geração de resíduos nas cinco macrorregiões do Município (Continente, Centro, Norte, Sul e Leste) e a taxa per capita de lixo do
Município. Os resultados obtidos quanto a quantificação da geração de resíduos considerando esta divisão estão demonstrados na Tabela 35.

Tabela 35. Quantificação dos resíduos sólidos coletados no Município. Fonte: COMCAP (2002)

Região do Município

População (hab)

Total de Resíduos
Coletados (t/mês)

Região Norte

48.445

1.351,53

Região Sul

53.749

1.191,95

Região Leste

19.280

762,80

Região Central

108.698

2.669,68

Região Continental

88.926

1.803,47

Em Florianópolis, de uma forma simplificada, a taxa de geração per capita de lixo que se refere à produção de lixo diária por pessoa de determinada região, é calculada regularmente na Companhia responsável pela
gestão dos resíduos a produção per capita de Resíduos Sólidos Urbanos, dividindo-se a quantidade produzida pela população residente no município.
No período da pesquisa, a quantidade média diária de Resíduos Sólidos produzida no município foi de 332.219 toneladas/dia, sendo a população de 342.315 habitantes (IBGE, 2000), resultando assim em uma estimativa
de produção per capita neste período de 0,97 kg/hab/dia. Porém, percebe-se que 0,97 kg/hab/dia não retrata a produção per capita da população da cidade, e sim um valor ampliado, devido à influência da população flutuante
uma vez que a pesquisa incluiu o período de férias. Calculando-se a produção per capita por roteiro de coleta, chegou-se ao valor de 0,77 kg/hab/dia, o que confirma a influência da população flutuante. Considerou-se como
resultado mais representativo sobre a quantidade de resíduos sólidos urbanos para a cidade de Florianópolis a média entre os dois valores obtidos, isto é, a produção per capita geral e a produção per capita por roteiro de coleta
(0,87 Kg/hab/dia).
Uma causa possível, apontada pelo estudo, para o aumento da produção per capita observado é o aumento na geração de resíduos sólidos, devido ao maior poder de compra dos turistas.
Com base no senso 2010 a população do município de Florianópolis é de 421.240 habitantes (IBGE, 2010) e a geração de resíduos determinada pelo sistema porta-a-porta no mesmo ano foi 155.123,82 toneladas, o que
representa uma geração per capita de aproximadamente 1,01 kg/hab/dia. Se considerada a coleta e geração total de resíduos no município (podas, varrição, lixo pesado, etc), o valor anual de geração sobe para 167.759,84
toneladas representando uma geração per capita de 1.09 kg/hab/dia. Isso indica a responsabilidade com que o assunto deve ser tratado, não apenas pelo poder público, mas por toda a sociedade, incluindo especialmente os
fabricantes de manufaturados.

Esgotamento Sanitário
O serviço de coleta e tratamento de esgotos domiciliares em Florianópolis também é de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os esgotos domésticos são coletados por 11 (onze)
sistemas públicos, sendo que 9 (nove) destes são operados pela CASAN, 1 (um) por empreendedor privado (Sistema de Esgoto Sanitário – SES – do Balneário de Jurerê Internacional) e 1 (um) por entidade pública federal (SES
da Base Aérea).
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Nas regiões onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, que consistem no lançamento dos esgotos gerados em uma unidade habitacional em um dispositivo de
tratamento primário (fossa séptica) e outro de infiltração no solo (sumidouro). Porém, devido à falta de controle, fiscalização e orientação técnica, estima-se que há um número expressivo de fossas sépticas e sumidouros
implantados de forma irregular, sem o atendimento das normas da ABNT, aumentando o risco de contaminação dos recursos hídricos.
A rede coletora de esgoto existente no Município, segundo o Plano municipal integrado de saneamento básico, possui extensão de 540.011 m, observando-se que 98,36% são dos sistemas de esgotamento sanitário
operados pela CASAN. Existe atualmente conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que 82% destas economias são residenciais.
O empreendimento em análise embora esteja localizado na região de abrangência dos Sistemas Florianópolis Insular, não será atendida pelo Sistema de Esgotos Sanitários existente no município. Desta forma o
empreendimento contará com duas estações de tratamento de esgoto (ETE) próprias. Para o esgoto gerado pelos sanitários das embarcações, sugere-se a utilização de uma bomba pump-out (Figura 19), destinada a recolher
águas sujas e/ou contaminadas produzidas pelo uso comum das embarcações, bem como a água oleosa acumulada no fundo das mesmas.

Figura 203. Exemplos de Bomba pump-out utilizada em marinas.
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Figura 204. Esquema de bomba pump-out.

A estimativa de geração de esgoto da marina, baseando-se em marinas com capacidade superior a 100 vagas, é de 32 litros por vaga por dia. No eventual caso de utilização de um reservatório, considera-se 18.000 litros
para atender 300 barcos.

Abastecimento de Água
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é a empresa responsável pelo atendimento com serviços de água de 95,36% da população residente no município de Florianópolis, o que a torna a principal
operadora local. A CASAN é uma empresa estadual de economia mista criada em 1971 e tem como missão prestar os serviços de água e esgoto à população do Estado de Santa Catarina.
Desta forma, o abastecimento de água no Município de Florianópolis, a cargo da CASAN, se faz atualmente através de 4 (quatro) sistemas independentes, quais sejam:


Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS);



Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São João do Rio Vermelho (SSJRV).

No município de Florianópolis a área suprida pelo SIF corresponde aos distritos sede Ilha, sede continente, Santo Antônio de Lisboa, parte da região norte da Ilha de Santa Catarina.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte – SCN atende toda a região norte da Ilha de Santa Catarina através de 19 (dezenove) poços artesianos localizados na Região do Capivari dos Ingleses.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS) atende as localidades de Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera, Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa, Carianos e Aeroporto Internacional de Florianópolis.
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O Sistema de Abastecimento Sub-distrito de São João do Rio Vermelho, por sua vez, atende através de poços artesianos, a localidade São João do Rio Vermelho, na região Norte da Ilha de Santa Catarina.
A figura abaixo ilustra a disposição dos Sistemas de Abastecimento de Água pelo Município.

Figura 205. Mapa Geral do Abastecimento de Água no Município de Florianópolis/SC.

Além dos Sistemas supracitados, o Município conta ainda com 7 (sete) pequenos sistemas também operados pela CASAN, todos eles situados na ilha, e que se encontram atualmente conectados, 6 (seis) deles ao SIF e 1
(um) ao SCN. Existem ainda, em Florianópolis alguns Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) independentes que não são operados pela CASAN, sendo eles:


SAA da Praia de Jurerê Internacional;



SAA de Monte Verde;



SAA do Costão do Santinho;



SAA do Pântano do Sul;



SAA da Costa da Lagoa; e



SAA de Naufragados.
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Quanto às áreas de influência do empreendimento, estas são abrangidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF). O SIF conta com, aproximadamente, 41.829 ligações e
105.362 economias cobrindo todas as categorias. No município de Florianópolis, o número de ligações e economias registradas no ano de 2008, segundo cadastro da CASAN, são mostradas na Tabela 36.

Tabela 36. Ligações e economias das localidades de Florianópolis atendidas pelo SIF.

Localidade

Ligações

Economias

Sede Ilha + Saco Grande

26.352

70.593

Sede Continente

15.477

34.769

Total SIF em Florianópolis

41.829

105.362

Sistema de Drenagem
O serviço de drenagem do município de Florianópolis é administrado pela prefeitura. Por se tratar de uma obra particular, a construtora deverá ficar responsável pelas obras de drenagem em seu terreno, cujo destino
final, provavelmente, será a Baía Norte.

vii.

Interferências na paisagem;

A paisagem atual da área de estudo é de uma área já completamente urbanizada, adjacente à Avenida Beira Mar Norte e à Baía Norte. É um ambiente artificial, construído com infraestruturas tais que suportam certas
necessidades da cidade. O empreendimento em questão também se trata de um ambiente artificialmente construído, seguindo o conceito de utilidade para a cidade e dentro do conceito paisagístico urbano.
Haverá uma ampliação horizontal da área onde hoje ocorre a ciclovia e canteiros. Assim, a criação do parque público, devidamente arborizado com vegetação nativa e planejado, impactará positivamente na paisagem,
uma vez que ampliará a textura paisagística urbana verde e de lazer.
Um elemento novo que se insere na paisagem é a permanência das embarcações nas 500 vagas molhadas disponíveis, que se somarão a algumas embarcações que já são observadas na Beira mar.
Embora atualmente o ambiente da Beira Mar Norte seja artificial e completamente urbanizado, o meio aquático atual contribui para uma feição mais “natural” da região. A implantação das garagens náuticas impactará
negativamente neste aspecto, uma vez que contribuirá para uma feição de maior antropização da área.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo. O local onde atualmente temos um calçadão para atividades físicas dará lugar a um parque e uma marina
de elevado padrão construtivo. Ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço urbano provido de edificações, áreas verdes e espaços náuticos.
As formas de ocorrência e ordem de precedência deste impacto são:
- Na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de primeira ordem sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo.
O terreno hoje ocupado por calçadão receberá obras de urbanização e de infraestrutura para a instalação de um Parque Público, áreas verdes e de lazer com replantio de vegetação nativa e marina.
Segundo dados do empreendedor, estima-se que serão gerados cerca de 2000 m³ de entulho durante a construção do Parque Beira Mar, oriundos de demolição de contra piso de concreto (165 m²) e pavimentação da
ciclovia (3.000 m²), retirada do meio-fio (4.250 m), demolição do pavimento da pista de caminhada (5.600 m²) e remoção de cobertura vegetal (6.500 m²). No entanto, todo o material retirado será reaproveitado como parte do
aterro.
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As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do Parque e Marina gerarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. Destaca-se, porém, que o
transtorno visual gerado pela acumulação de entulho na área será temporário. Ademais, considera-se que a implantação das infraestruturas do empreendimento provocará interferências visuais que modificarão a configuração
cênica da paisagem local definitivamente, constituindo um ambiente inovador que se transformará em um atrativo para visitação pública, quando concluído.

Medidas recomendadas
- Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto paisagístico muito a contribuir na recuperação de
paisagem;
- Implementação dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social.

viii.

Poluições visual e sonora decorrentes da atividade;

A poluição visual e sonora gerada pelo empreendimento deve ser dividida em duas fases, por conterem características bastante distintas. A fase de implantação e a fase de operação do empreendimento.
A fase de implantação será aquela que causará um impacto mais intenso, pois haverá necessidade de bloquear o acesso às futuras instalações, e consequentemente irá atrapalhar parcialmente a visão do mar em certos pontos
locaizadosl, pela presença de tapumes. Para aqueles que transitam em áreas próximas na Beira-Mar Norte, ou que observam por edifícios próximos será possível perceber a execução de alguns serviços, principalmente aqueles
situados em mar, como dragagem e construção de píeres. A estrutura atual de caminhada também será bloqueada parcialmente e temporariamente, para a locação de estruturas importantes do canteiro de obras.
A poluição sonora durante essa fase também será bastante intensa, porém sendo restrita ao período diurno. A operação de máquinas e equipamentos de construção contribuirá para o aumento da poluição sonora do local, além da
poluição sonora gerada pela própria operação do canteiro de obras em si. Importante ressaltar que os materiais e equipamentos deverão ser transportados para dentro e fora da obra constantemente, ampliando os impactos visuais
e sonoros do bairro. Dentre as etapas que causarão maiores ruídos, merece destaque a etapa de estaqueamento, etapa que terá uma duração curta. As demais etapas não serão muito superiores à poluição sonora já causada
atualmente pela Avenida Beira-Mar Norte. Essas alterações visuais e sonoras são especialmente desconfortáveis para aqueles que utilizam o local diariamente, porém possuem caráter temporário, e são essenciais para alcançar a
conclusão e operação do empreendimento.
O projeto possui várias áreas de lazer, e uma composição visual pensada para trazer conforto aos usuários. Apesar de se sobrepor visualmente ao mar em alguns pontos, o empreendimento não pretende substituir o protagonismo
do mar e sim apresentar à população novos usos e maneiras de contemplá-lo.
A poluição sonora gerada pela operação da marina é baixa, considerando que atualmente o tráfego na malha viária local já contribui substancialmente para a interferência no conforto acústico da área. Os ruídos da marina se
limitarão basicamente ao período diurno, pela entrada e saída de barcos do local, mais intensamente durante a alta temporada e finais de semana e os ruídos naturais dos dias com fortes ondas e ventos. Os estabelecimentos
comerciais poderão gerar ruídos durante sua operação, por conta da movimentação de pessoas.
A ocorrência de ruído em função das atividades a serem desenvolvidas para a implantação do empreendimento pode causar incômodos na população localizada no seu entorno.
No caso do empreendimento Parque/Marina, as formas de ocorrência deste impacto e sua ordem de precedência são:
- Na fase de montagem do aterro, assim como na fase de execução da marina e de execução das obras civis do Parque, este impacto é considerado de primeira ordem, atuante sobre o componente ruídos, sendo decorrente
da utilização de equipamentos e maquinas ruidosas, como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores, caminhões e outros;
- Na fase de operação do Parque e operação da Marina, é considerado impacto de primeira ordem, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública, estando associado à operação do Parque e Marina.
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Durante as obras a principal fonte de ruídos será a movimentação de máquinas e veículos pesados nas frentes de obras, estradas e acessos. Outras fontes de produção de ruídos serão as atividades de aterro, construção das
estruturas e urbanização.
Já na fase de operação, os ruídos serão provenientes do funcionamento dos equipamentos da Marina. Há que se considerar, ainda, inconvenientes quanto ao nível de pressão sonora proporcionados por eventuais festas
nas embarcações da Marina.
Em relação à geração de ruídos na fase de obras, é importante estabelecer os níveis máximos aceitáveis, a fim de possibilitar a realização do monitoramento futuro e permitir os ajustes nos horários de operação, de modo
a minimizar os efeitos negativos e inconvenientes gerados.
No que diz respeito aos ruídos, os critérios em vigor, segundo a legislação brasileira, são dados através da Resolução Conama n° 001/90, a qual estabelece que “são prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos
com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151, da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), que trata da avaliação do Ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. A Tabela
37, a seguir, apresenta os níveis definidos como limites máximos admissíveis para cada tipo de área nos períodos diurno e noturno.
Tabela 37. Nível Critério (Ruído Máximo Admissível) – NBR 10.151/2000. Fonte: ABNT, 2000.

Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

A localidade onde está pretende-se instalar o Parque Urbano e Marina não possui um zoneamento específico, porém está próximo a Área Mista Central (AMC-12.5), Área Mista Central (AMC-16,5) e Áreas Verdes de
Lazer (AVL).
Durante a fase de implantação, a geração de ruídos resulta da realização dos serviços de terraplanagem, construção do canteiro de obras e edificações, montagem e instalação de equipamento e pela construção de
infraestruturas e sistemas de utilidades (canais de drenagem, rede de esgoto e ETE, abastecimento de água e energia, etc.).
Para a previsão dos níveis de ruído que poderão ocorrer durante a implantação do empreendimento, foram utilizados os valores medidos durante três campanhas de campo realizadas na fase de diagnóstico no entorno do
local previsto para o empreendimento, como representativos dos efeitos sonoros ocasionados pela futura obra.

ix.

Riscos geomorfológicos, entre outros;
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Silva (2013) estudou a influência dos Depósitos Tecnogênicos sobre a costa da Ilha de Santa Catarina. Nesta nova classificação é sugerida a influência das atividades humanas na alteração da geomorfologia. Para fins de
caracterização da região da beira mar norte, será utilizado o exemplo do aterro da baía sul devido a sua proximidade com a área de estudo e a similaridade com o que será proposto.
A construção do aterro da Via Expressa Sul ocorreu entre 1995 e 2004. Foram dragados 7,8Mm³ de sedimentos do banco arenoso da Tipitinga, na baía Sul, resultando em 1,3km² de acréscimo na área de marinha
(AMBONI, 2001). É composto predominantemente por material dragado (TEC 03) com grãos de tamanho areia fina, muito bem selecionados e coloração amarela amarronzada. Observou-se o recobrimento do material dragado
(TEC 03) por material espólico (TEC 3.1), este constituído por grãos de tamanho areia média, pobre seleção e coloração avermelhada. Os depósitos tecnogênicos espólicos são materiais escavados e redepositados por operações
de terraplanagem. O aterro foi construído sobre os sedimentos submersos do fundo da baía Sul, denominados Depósito de Fundo de Baía (NAT 03) de tamanho areia fina, boa seleção, coloração amarela acinzentada e presença
considerável de carbonato de cálcio.
O Depósito Tecnogênico Dragado (Aterro da Via Expressa Sul) se mostrou bastante prejudicial e tem promovido, dentre outros impactos, alteração da linha de costa, alteração do transporte. Dentre os impactos
ambientais verificados está a alteração da Geologia, que é a transformação de depósitos costeiros inalterados em depósitos tecnogênicos. A alteração da Geomorfologia constitui outro impacto ambiental identificado, sendo um
de seus indícios a elevação nas altitudes indicando deposição de materiais antrópicos sobre os depósitos naturais. A tabela 38 evidencia tais impactos ao expor os depósitos tecnogênicos (TEC) que se encontram sobrepostos aos
depósitos naturais correlatos (NAT) e apontando alterações nas altitudes de sedimentos, redução dos animais aquáticos e de atividades extrativistas.
Depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina e depósitos naturais correlatos

Tabela 38. TEC.

Silva (2013) representou em uma matriz de correlação os impactos ambientais potenciais relativos aos depósitos tecnogênicos estudados. O aterro da baía sul é indicado pela sigla TEC03.

Tabela 39. Matriz de correlação de impactos ambientais potenciais dos depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina..
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A tabela 40 sintetiza quantitativamente os impactos ambientais potenciais negativos, positivos e totais correlacionados a cada depósito.
Tabela 40. Quantificação dos impactos ambientais potenciais dos depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina.

O quadro 08 contém os impactos ambientais potenciais correlacionados ao Depósito Tecnogênico Dragado, resultando em dez impactos negativos contra três positivos.

Quadro 9. Impactos ambientais potenciais correlacionados ao Depósito Tecnogênico Dragado.
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Ao comparar os histogramas texturais dos depósitos Tecnogênico Dragado e de Fundo de Baía e seus dados estatísticos, a alteração da geologia não se mostra significativa, pois se mantiveram grãos de tamanho areia
fina, bem selecionados e com porcentagens semelhantes de matéria orgânica e carbonato de cálcio. Entretanto, o recobrimento do material dragado com sedimento espólico de tamanho areia média, pobre seleção e coloração
avermelhada, distinto do Depósito de Fundo de Baía, conferiu a esse ponto a contabilização do impacto e alteração da Geologia. A Geomorfologia original da área constituía-se basicamente pela encosta do morro da Represa à
beira da baía Sul. A dragagem dos sedimentos e sua deposição proporcionaram o desenvolvimento de uma planície costeira artificialmente construída e de uma nova praia com granulometria semelhante à de outras praias da
Ilha. A altitude média do aterro é de 2m, atingindo altitude máxima de 6m em alguns locais, estando antes a baía no nível 0m.
Outro notável impacto está em evidência na figura da sequencia, resultado dos estudos de Lisbôa (2004) acerca da alteração da linha de costa do distrito sede decorrente da implantação de depósitos tecnogênicos. Nessa figura,
percebe-se a alteração da linha de costa causada pela instalação desses aterramentos, que modificaram o traçado natural da Ilha. Considerou-se também como impacto a alteração no transporte de sedimentos pelo fato do banco
arenoso da Tipitinga ter sido utilizado como suprimento para o aterro.
No meio biótico, parte do manguezal do Rio Tavares localizada junto à Costeira do Pirajubaé foi degradada em razão da construção do aterro. Portanto, houve supressão de vegetação nativa e com isso interferência sobre a
fauna local, impactos amenizados pela recuperação de área degradada que transferiu o manguezal para junto da baía novamente.
Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis denominados pela autora de “aterros”.
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Figura 206. Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis.

A redução de organismos aquáticos ocorreu por conta da mobilização do fundo da baía Sul que soterrou espécies e modificou o meio físico comprometendo as condições favoráveis para o desenvolvimento de algumas
espécies. Esse depósito gerou aumento de área útil e de área de interesse social, impacto positivos considerando que parte do aterro tem sido destinado à construção de quadras de esporte e pista de skate para a comunidade. Os
aterramentos para ampliação e melhorias no sistema viário caracterizaram um impacto positivo. Houve redução de atividades extrativistas, uma vez que na Costeira do Pirajubaé e no manguezal do Rio Tavares são
desenvolvidas atividades pesqueiras pelos habitantes locais. Vizinho &Tognella-de-Rosa (2010) constataram através de entrevistas com os pescadores que após a construção do aterro houve perda de berbigão (Anomalocardia
brasiliana), antes encontrado em abundância no Baixio da Tipitinga (banco arenoso), e de camarão na baía sul. A redução da qualidade estética da paisagem se deu pela substituição de uma paisagem natural por uma paisagem
urbanizada, poluída visualmente por conta do fluxo contínuo de veículos e pouca arborização. O aumento do tráfego de veículos foi uma consequência proposital do aterro, que visava justamente a ampliação do sistema viário.
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h) Indicação e detalhamento das medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias para resolver os impactos negativos.

A etapa de dragagem, incluindo a remoção e a deposição do material dragado, causa grandes impactos no ecossistema marinho. O processo gera sedimentos em suspensão na água, alterando sua qualidade e impactando
sobre os organismos marinhos. Visando reduzir o impacto da deposição de sedimentos de dragagem, o projeto considera a utilização da tecnologia de formas têxteis tubulares, para reaproveitar o material dragado na estrutura do
aterro e do quebra-mar. Essa tecnologia também permite o tratamento de sedimentos contaminados, caso haja necessidade. Importante ressaltar a necessidade de planos de controle e monitoramento ambientais, já citados nesse
relatório. Durante essa etapa é importante acompanhar o nível de pressão sonora na região, através de um Plano de Monitoramento de Ruído e executar o processo dentro do planejamento da obra, para evitar incômodos
adicionais à população. Por fim, deve-se realizar um Programa de Gerenciamento de Riscos, voltado à prevenção de acidentes que possam ocorrer durante a atividade de dragagem.
Devido à confluência do estacionamento com a beira-mar, haverá impacto na faixa mais a direita no sentido Trindade-Centro, especificamente quando houver algum evento público. Deve-se então propor semaforização
adequada, faixas de pedestres, entre outros modos de organizar o trânsito, de acordo com o Estudo de Impacto de Vizinhança posterior.
Nas imediações da obra há diversas edificações históricas e tombadas e é importante que haja um controle das interferências sobre essas edificações. Recomenda-se a realização de um levantamento dos possíveis riscos de
acidentes e prejuízos ao patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, nas vias terrestres e nas operações marítimas e que sejam tomadas medidas de prevenção, visando proteger o patrimônio da cidade.
Quanto ao impacto na infraestrutura urbana da cidade, ressalta-se que o empreendimento prevê o aproveitamento de água da chuva e a geração de energia através de painéis fotovoltaicos, visando reduzir a demanda
necessária das respectivas redes públicas. Essas medidas não descartam a necessidade de análise da capacidade operacional dos sistemas já existentes por parte do empreendedor e das respectivas concessionárias. Por outro lado,
a geração de esgoto não será minimizada e é especialmente importante que seja analisado, juntamente com a concessionária responsável (CASAN), se há capacidade operacional por parte da atual rede de tratamento de efluentes
para atender a nova demanda. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento serão separados entre recicláveis e não-recicláveis e as subdivisões dos tipos de recicláveis (vidro, papel, plástico, metal, etc) pelos usuários
através de lixeiras identificadas com diferentes cores, buscando reduzir a quantidade de resíduos que serão descartados. Os recicláveis deverão ser encaminhados para o respectivo ponto de triagem e os resíduos não recicláveis
deverão ser destinados corretamente para os aterros sanitários.
Devido às variadas interferências na vida da população, deve-se estabelecer um sistema de comunicação social eficiente, visando manter a população informada durante a implantação do empreendimento sobre a obra e os
transtornos temporários que serão causados no cotidiano da população, visando inclusive reduzir as expectativas criadas perante o projeto.
Por fim, visando ampliar os impactos positivos gerados na cidade, recomenda-se priorizar a contratação de mão-de-obra local e regional, durante a implantação e operação do projeto, principalmente para aquelas funções
que não necessitam de qualificação ou que podem ser treinadas no próprio ambiente de trabalho.
As medidas mitigadoras, compensatórias e os programas ambientais recomendados constituem-se no principal instrumento indutor de ações proativas e reativas para a mitigação dos impactos. Cabe lembrar que, o artigo
1º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, disciplinadora dos Estudos de Impacto Ambiental, considera impacto ambiental: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas, a biota,
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.”
A partir da identificação, descrição e avaliação dos impactos ambientais foram estudadas e propostas medidas que deverão ser implementadas durante todas as fases do empreendimento. Essas medidas propostas
possuem sinergia com os programas ambientais. Deste modo as medidas foram divididas em quatro grupos:
Medidas mitigadoras: conjunto de ações a serem executadas visando reduzir os impactos negativos do empreendimento
Medidas compensatórias: conjunto de ações a serem executadas aos impactos não mitigáveis e sem prevenção.
Medidas Potencializadoras: conjunto de ações de valorização dos impactos positivos.
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Medidas de Controle: são os processos, operações e equipamentos utilizados no controle da poluição.
Com o objetivo de permitir uma visualização mais eficiente das inter-relações entre os impactos ambientais identificados, com as medidas e programas ambientais recomendados, elaborou-se o quadro a seguir. Cada
medida foi classificada de acordo com alguns atributos:
Natureza: mitigadora, potencializadora, compensatória ou controle ambiental.
Fase do empreendimento em que deverão ser executadas: planejamento, implantação e/ou operação.
Fator ambiental a que se destina: socioeconômico;
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Tabela 41. Correlação entre os Impactos, Medidas e Programas Ambientais.

 Plano de Supervisão
Ambiental da Construção;
 Plano de Gestão ambiental
 Programa de Comunicação
 Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto

Social;
 Programa de Educação

executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto
Alteração na
paisagem

paisagístico muito a contribuir na recuperação de paisagem;
 A implantação do Parque Beira Mar será construída considerando o mínimo de altura

 Mitigadora

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

das edificações, permitindo ampla visão da costa.

Ambiental;
 Programa de controle e
monitoramento de ruídos
 Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas;
 Programa de Controle e
Preservação das
Características Costeiras
 Plano de Supervisão
Ambiental da Construção;
 Plano de Gestão ambiental

Dinamização das
atividades

sugere-se que o empreendedor, através da destinação das medidas de compensação

econômicas

social, invista em programas de apoio às atividades produtivas locais.

 Programa de treinamento e

 Planejamento

 Como medida potencializadora da dinamização das atividades econômicas locais,
 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

 Operação

priorização da contratação
de mão-de-obra local
 Programa de Valorização
da Cultura Local;
 Programa de Comunicação
Social;

 Implantação de um empreendimento turístico de acordo com as diretrizes de uso do
Valorização dos
Imóveis

 Programa de Comunicação

solo do município.
 Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do
poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que
o empreendimento irá causar a região.
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 Operação

 Socioeconômico

Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.
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 Desenvolver o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, inclusive
voltado para serviços e comércio a fim de dar ciência a respeito da construção do
Parque Beira Mar e promover ações de divulgação da oferta de postos de trabalho.
 Tendo em vista que as maiores expectativas e incertezas causadas pela instalação do
empreendimento são baseadas nas oportunidades de emprego e capacitação técnica dos
moradores, sugere-se que, após capacitação dos trabalhadores, sejam contratados,
preferencialmente, os moradores do entorno do empreendimento e região.
 Divulgação de informações à comunidade local sobre as atividades integrantes da obra.
Geração de

Para tanto, se recomenda, caso seja do interesse da Comunidade e aprovado por suas

expectativas e

Lideranças, que a empresa responsável pela Gestão Ambiental da Obra contrate

incertezas

membros da Comunidade para integrar sua equipe de Comunicação Social;

 Programa de Comunicação
 Mitigadoras

 Planejamento

 Socioeconômico

Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.

 Divulgar informações sobre o andamento das atividades da obra, próximas fases
previstas, interferências no cotidiano da população e dos Programas Ambientais por
meio de boletim informativo;
 Preparar material didático (folders e panfletos) explicativo de forma a manter o público
informado sobre o projeto e as mudanças de uso de ocupação de solo (a médio e longo
prazo) nas áreas diretamente afetadas pelas obras;
 Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das
comunidades;

 Plano de Supervisão
Geração de
emprego e renda

Ambiental da Construção;

 Na fase de planejamento deve-se contratar equipe técnica especializada, habilitada e

 Plano de Gestão ambiental

reconhecidamente capacitada para a discussão e a elaboração do projeto Parque Beira
 Deve-se priorizar a contratação de mão-de-obra local, a partir de programas de

 Programa de treinamento e

 Planejamento

Mar;
 Potencializadora

 Implantação

 Socioenconômico

 Operação

capacitação e qualificação profissional. Assim, será reduzido o número de

priorização da contratação
de mão-de-obra local
 Programa de Valorização

trabalhadores externos, no intuito de evitar o deslocamento de pessoal e produzir menor

da Cultura Local;

impacto sobre o cotidiano da população local.

 Programa de Comunicação
Social;

Melhoria na

 Manutenção constante das áreas de lazer;

infraestrutura

 Instalação de infraestrutura acessível aos portadores de deficiências especiais
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 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Apoio ao
Turismo;
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pública de lazer

 Paisagismo de acordo com a orla da Baía Norte.

 Programa de Valorização

 Segurança nos locais ao ar livre.

da Cultura Local;
 Programa de Comunicação

 Articulação junto ao Poder Público para prover policiamento e fiscalização no local do

Social;

parque público, de modo a garantir a segurança dos usuários.

 Plano de Gestão
Ambiental.
 Divulgação de informações à população local e aos pescadores sobre as atividades
integrantes da obra;
 Divulgação intensiva de normas de conduta social aos trabalhadores para evitar
conflitos com moradores da Agronômica e usuários da Avenida Beira Mar Norte;
 Fornecimento de informações às comunidades sobre alterações previstas no tráfego de
veículos, principalmente os pesados;
 Implantação de elementos de sinalização e redutores de velocidade na entrada e saída
Alteração no
cotidiano da
população

do acesso ao Parque Beira Mar;
 Divulgação aos motoristas de veículos envolvidos nas obras (de empreiteiras e subempreiteiras) de normas para prevenção de acidentes nas ruas, avenidas e rodovias

 Programa de Comunicação
 Mitigadora

 Implantação

 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

Social;
 Plano de Gestão
Ambiental.

próximas ao empreendimento.
 Na fase de operação, como forma de potencializar os efeitos deste impacto, uma vez
que se trata de impacto positivo, sugere-se que o empreendimento mantenha uma
agenda anual de eventos públicos destinados à vivência da população com o seu
entorno, fomentando a organização de apresentações e feiras de arte, livros, música,
artesanato, etc.;
 Haverá anfiteatro e palcos para apresentações artísticas e culturais.
Implantação
 Utilização de equipamentos de racionalização de energia elétrica e água, evitando o
Pressão sobre a
infraestrutura
urbana

 Plano Ambiental de

desperdício na obra;
 Respeitar as normas técnicas quanto ao projeto e execução da rede de distribuição de
água do empreendimento;
 Implantar sistema de reuso de água, principalmente, para jardinagem e descargas das
bacias sanitárias.
 Construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao
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 Mitigadora

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.
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empreendimento;
 Viabilização de espaços internos no empreendimento para estacionamento dos veículos
prestadores de serviços;
 Priorização o transporte de cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários
de pico;
 Determinação de horários de funcionamento no canteiro de obras, com horários de
início e término das atividades, relacionando os horários para a circulação dos veículos
pesados e o planejamento dos horários para a execução dos serviços, visando reduzir o
aporte de veículos em horários de pico e amenizar o incômodo ocasionado pela
emissão de ruídos;
Operação
 No que se refere a redução do consumo de energia elétrica, é importante que o
empreendimento se utilize de métodos de aquecimento de água que sejam sustentáveis,
como aquecimento solar por exemplo (com suporte pelo gerador movido a gás natural),
utilização de equipamentos de racionalização, sensores de presença, etc.;
 Nos períodos de pico, a energia deve ser provida por um gerador próprio como
alternativa para não sobrecarga da rede de fornecimento nestes horários;
 Deve ser efetuado, ainda, o aproveitamento do calor proveniente do sistema de ar
condicionado para atividades que requerem aquecimento;
 A utilização de equipamentos de redução de consumo de água pode contribuir para a
utilização racional deste recurso natural;
 Implantar equipamentos de redução do consumo de água, tais como: aeradores,
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas comuns, etc.;
 Com relação ao abastecimento de água, o empreendimento deve prever métodos de
aproveitamento da água da chuva em atividades como água para sanitários, rega de
jardim, lavação de calçadas etc.;
 Para alguns desses fins recomenda-se, também, a utilização do efluente do esgoto
tratado;
 Com relação ao sistema viário, deve-se construir uma via de aceleração e desaceleração
para o acesso ao empreendimento;
 Implantação de redutor de velocidade que permita dividir a travessia da rodovia em
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duas etapas, utilizando Faixa de Pedestres iluminada;
 Reforço na sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa;
 Reforço na sinalização horizontal;
 Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de
pico;
 A construtora do empreendimento deverá elaborar manual com os detalhamentos dos
procedimentos relacionados com o planejamento e programa das obras bem como
plano emergencial em caso de acidentes de trânsito. Deverá, ainda, executar os
procedimentos necessários que envolvem a sinalização das obras, o isolamento

 Plano Ambiental de

necessário, instalações de dispositivos de segurança, devendo, também, divulgar à

Construção;

população de Florianópolis as atividades que possam vir a causar interferências no
Risco de acidentes

trânsito;

 Controle

 Os ciclistas e pedestres terão acesso facilitado ao parque mediante a ciclovia e passeios,

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Gestão

respectivamente. Haverá o mínimo de conflito entre os carros e os pedestres e ciclistas

Ambiental.

nas conexões;
 Sinalização na área da marina. Realizar estudo de balizamento náutico e sinalização de
acordo com as normas vigentes, visando o ordenamento do tráfego aquaviário e a
segurança da navegação abrangendo o traçado do canal de acesso e entorno da marina.
Aumento da
arrecadação
tributária

 Priorizar a contratação de mão-de-obra local para que os impostos dos serviços fiquem
no município.

 Planejamento
 Potencializável

 Implantação

 Socioeconômico

 Operação

 Prospecção arqueológica e levantamento de áreas de interesse arqueológico antes da
Risco de

 Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas;

patrimônio

 Ações de Educação Patrimonial;

histórico, artístico

 Monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras;

e cultural

 Salvamento dos sítios arqueológicos identificados que sejam atingidos diretamente

Ambiental;

 Programa de Resgate,

implantação das obras civis;

interferência em

 Programa de Gestão

Preservação e
 Mitigação

 Implantação

 Socioeconômico

Monitoramento do
Patrimônio Histórico,
Cultural e Paisagístico.

pelas obras.
Incremento da
atividade náutica

 Como forma de potencializar a ocorrência deste impacto, podem ser promovidos
eventos que aqueçam o turismo náutico, como competições e regatas;
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 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Apoio ao
Turismo;
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 Haverá espaço para aulas de navegação e espaço de busca e salvamento.

 Programa de Gestão

 Píer para atracar os barcos de passeio turístico - 100m² (total) para atendimento as

Ambiental.

escunas e informações turísticas
 Desenvolver o Cadastramento e apoio aos Pescadores Tradicionais, através do

atividade

 Programa de Valorização

Programa de Valorização da Cultura Local;

Risco de perda de

 Incentivar a cultura para que seja mantida a atividade pesqueira tradicional após a
realocação dos pescadores;

pesqueira

 Controle

 Implantação

 Socioeconômico

 Prestar apoio aos Pescadores Tradicionais, através do Programa de Valorização da

da Cultura Local;
 Programa de Gestão
Ambiental.

Cultura Local.
Consolidação da

 Implantação de um empreendimento que atenda os padrões estabelecidos no Plano

ocupação urbana

Diretor Municipal e a demanda turística da Região Metropolitana de Florianópolis.

 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

Não aplicável
 Programa de Valorização
da Cultura Local;

Alteração das
 Apoio à organização da comunidade pesqueira.

relações sociais

 Compensatória

 Operação

 Socioeconômico

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de Educação
Ambiental.

Aumento na
circulação de

 Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos

ambulantes

vendedores ambulantes que atuam no local.

 Controle

 Operação

 Socioeconômico

 Não aplicável

PRODUTO 4 –ASPECTOS LEGAIS
a) Indicar as cessões, autorizações e permissões especiais (Secretaria de Patrimônio da União, Marinha do Brasil), procedimentos e estimativas, exceto ambientais;

A Marina e o Parque precisam estar regulamentados de acordo com as legislações existentes, desta forma uma serie de analises e ajustes devem ser feitas para poder exercer todas as atividades previstas. É importante
ressaltar que toda analise deve ser bem assessorada por meio jurídico e técnico. As autorizações podem ser enumeradas pelos órgãos, conforme exemplos que seguem:
- Preventivo – corpo de bombeiros
- Posto de abastecimento – Agencia Nacional de Petróleo
- Licença Ambiental – Floram/Fatma/Icmbio
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A AVENIDA BEIRA MAR NORTE

pesca de lazer ou esportiva intensificando a atividade.

visitantes devido ao reconhecimento da ilha de Santa Catarina como um dos melhores destinos do Brasil.

Mapa 04 - Av. Beira Mar Norte e pontos de interesse na escala Local

papel que a Av. Beiramar Norte desempenha no todo. Quando analisamos o Mapa 03 vemos que essa avenida representa um importante canal de deslocamento

Mapa 03 - Av. Beira Mar Norte e pontos de interesse na escala Urbana

Figura 01 - Avenida Beira Mar Norte, em 1930. Fonte: http://fotosantigasflorianopolis.blogspot.com.br/

01
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sendo a primeira no sentido continente - ilha e a segunda no sentido ilha - continente.

O DESENHO URBANO E A CIDADE

desenho urbano das cidades.

MOBILIDADE URBANA
Mapa 05 - Usos do solo na escala Urbana

Mapa 07 - Densidade na escala Urbana

02
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PREMISSAS DE PROJETO

4.

ambiente urbano singular. O compromisso, sempre adiado, com a forma da cidade (objetivo final de todo processo de planejamento e desenho urbano) deve ser

5.

diferencial qualitativo do empreendimento

Parque Urbano e Marina

urbana, sendo este o elemento legitimador dos projetos urbanos.

DOCUMENTOS CONSIDERADOS
5 PONTOS QUE NORTEIAM O PROJETO

1.
1)
2.

2)

plenamente atendidos no projeto segundo Diretrizes item 6 do edital:

3)
4)
5) Projeto do

(BRT) para Avenida Beira Mar Norte;

6)
- O layout da marina possui modularidade permitindo flexibilidade com sistema de flutuantes.

Mapa 08 - Acessos e fluxos da proposta do empreendimento

3.

considerando as vagas molhadas.

Mapa 09 - Usos e atividades da proposta do empreendimento

03
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privilegiada em sua
com 42 praias. Assim como outras cidades
com
de
muito visitados, as
praias configurando-se como grandes
de lazer, capazes atrair e entreter moradores e turistas destas
nos meses de
e em belos dias
amenos de outras
Nos outros
a cidade perde a atratividade das praias e deixamos de ter o
dos
de lazer ao ar
livre pela maior parte da
comum termos
de cidades que possuem parques conhecidos nacionalmente como acontece com Curitiba,

tudo flui e se transforma.

importante entender a
entre um parque de lazer e um parque natural.
possui importantes
classificadas como parques, uma vez
que suas peculiaridades ambientais conduzem a
das
naturais, podemos citar como exemplo o extenso Parque do Rio Vermelho, Parque no
do Morro da Cruz e o Parque da Lagoa do Peri, estes possuem algumas estruturas destinadas ao lazer,
a maior
destina-se realmente

diferentes tons de verde das folhas.

Os parques de lazer urbanos poderiam ser classificados como aqueles
mais intimamente ligados ao tecido urbano e equipados para as mais diversas
Precisam estar em
de
acesso, conectadas com os meios de transporte e alinhadas com as demandas da
Sem as
adequadas Parques Urbanos de Lazer podem se tornar um
para a cidade, perdendo seu sentido e por
sua
como
Podemos colocar que, hoje, o Parque Urbano que se destaca em
na cidade de
o Parque de Coqueiros, equipado com pista de
caminhada, ciclovia,
de estar para
academia de
de alongamento, quadras poliesportivas e playground.
inserido no
distrito sede continental, em uma
que combina uso misto com a acessibilidade pelos meios de transportes
da paisagem privilegiada que o rodeia. No
distrito sede, na
insular, o Parque da Luz, um
na
dos florianopolitanos, envolvido por muitas expectativas em
ao que poderia
ser sua real
Hoje este
parcialmente ocupado, com elementos similares aos das
de bairro, mantendo-se subutilizado se levar

No centro da cidade existem diversas
que, apesar de estarem na
central caracterizam-se
tipo de
equipadas repetidamente para atender demandas locais por playgrounds,
A
de

como
de

de bairro, seja por sua
e estares contemplativos. A

JAN
pesseios internos compartilhados

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Caesalpinia ferrea
Pau-ferro
Caesalpinia peltophoroides
Sibipiruna

ou
XV

Chorisia speciosa
Paineira-rosa

que todo parcelamento de terra em forma de loteamento deve instituir
verdes de lazer. Esta diretriz teve como
a
nos bairros da cidade. Apesar de ter poucos parques e os que existem serem poucos equipados, uma cidade com grande

Tabebuia avellanedae

A
de um parque na orla da Beira Mar Norte
afirmar a
existente do lugar como parque urbano de lazer, uma vez que o
livre
existente, com a infraestrutura
caracteriza este uso. Sua
como parque urbano, somada a estrutura da Marina
um passo
importante para
da identidade de
como uma cidade que valoriza e vive sua
privilegiada, que vai
do uso das

Tabebuia pentaphylla
Tipuana tipu
Tipuana

O conceito de sistema de
livres abrangente e engloba todos os
edificados de uma cidade incluindo largos, jardins,
parques e
especialmente as ruas. Neste momento estamos tratando da
dos sistemas de
livres destinados aos usos de lazer para que possamos
definir qual o papel do Parque Beira Mar diante dos
livres de lazer existentes na cidade e organizando sua
de forma que ocupe uma

Cassia amarela
Aleluia
A

dos
a diversidade
como forma de
de
de
de atividades, mas
sensoriais aos
O conforto
associado distintas
de grupos e
podendo ter
psicossocial quando um
capaz de deixar quem
esta
a vontade da mesma forma que recebe bem grupos. Ou pode ser realmente corforto
quando permite a escolha ao mesmo tempo de um local
sombreado com
mais intimista ou um local ensolarado com maior amplitude e
(Ver figura 6). Entre estes dois
Em

livres amplas onde prevemos o acontecimento de eventos existem elementos, como a

ou equipamentos, que criam

na escala

Erythrina speciosa
Eritrina-candelabro
Schinus molle
Aroeira-salsa
Schinus terebinthifolius
Aroeira-mansa
Tibouchina granulosa
Quaresmeira
Psidium cattleianum
Eugenia uniflora
Pitangueira

Zoysia japonica
Grama-esmeralda
Arachis repens
Grama-amendoim

Figura 5 -

Ophiopogon jaburan
Liriope Verde

intimistas ou mais amplos.

Gardenia augusta

LEGENDA - 01 Parque de Coqueiros 02 Parque
Walter Lange 03 Parque da Luz 04 Parque Natural do Morro da Cruz
Costa Ortiga 08 Deck Beira Mar 09
Portugal 10
Esteves Junior 11
dos Namorados 12
do
Professor Seixas Neto 16
da
17
do Desterro 18
Pio XII 19
XV de Novembro 20
Dom Pedro I 24 Aterro da Baia Sul

05 Parque Manguezal do Itacorubi 06
13
Lauro Muller 14
Amorim 21
Vargas

Bulbine frutescens
Bulbine

Luz 07
Mauro da
Governador Celso Ramos 15
22 Largo Benjamin Constant 23

Lantana camara "New Gold"

Lantana camara
Lantana

O parque que se delineia na Orla da Beira Mar Norte, inicia na
com o aterro da
Sul junto ao Parque
Walter Lange consolidado pelas
escolas de remo que operam no local. Passa pelo Forte Santa
alinhado com o Parque Da Luz, e segue por toda Av. Irineu Bornhausen junto ao mar
encontrar o Parque Manguezal do Itacorubi na Ponta do Lessa.
Este trajeto com vistas privilegiadas possui ciclovia, passeio e
com alguns equipamentos bastante utilizados: a
de Portugal, a
do
e
da
Passeio e ciclovia seguem em
Avenida da Saudade e Universidade Federal de Santa Catarina
No que se refere aos
usos, a
de uma
significativa entre as
de Portugal e
equipamentos inexistentes no conjunto de
livres da cidade como playground amplo e inclusivo,
Um grande

livre de lazer deve atender as necessidades cotidianas dos

uma
para

Dodoneia viscosa
Vassoura vermelha
Clusia criuva
Clusia

espacial e
de esportes e lazer

da cidade, assim como deve estar apto a receber eventos de maior porte.

Figura 6 -

Dalbergia ecastaphyllum
Marmeleira-da-praia
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METODOLOGIA CONSTRUTIVA
O processo construtivo, de forma geral, pode ser
organizado em quatro etapas.
A primeira etapa seria a

da

da Marina e

A partir do estudo da CB&I, que forneceu os dados
para a
e posicionamento dos
mesmos, com o estudo das correntes e dos estudos
e
(ver prancha xx), foi
Como falado anteriormente, no memorial descritivo,
temos dois
de quebra-mar que partem dos
existentes. O quebra-mar leste em forma de
que parte do
da
se
estende aproximadamente 320m mar adentro e 850m
paralelo orla; e o quebra-mar oeste que parte da
Portugal, onde se localiza o atual trapiche, se estende
aproximadamente 270m mar adentro.
A largura dos quebra-mares foi diferenciada em
do uso e da proposta como um todo.
Na esquina do quebra-mar leste ficou um volume maior
de enrocamento para criar uma
para a praia
A cota considerada para os passeios foi de +2,50m,
O novo desenho da Av. Beira Mar, com a

do

(ver figura 02)
A segunda etapa seria a dragagem da
da Marina
que foi considerada na cota -3,50m, um pouco
do
principalmente na
das menores
foi pensado na necessidade de
deste material no aterro previsto para o
Parque, caso se verifique que o material seja apropriado
para tal.
Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a
necessidade de aterro nas
adjacentes marina,
recomenda-se o uso de uma draga de
e
recalque, para despejo do material dragado diretamente
na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e
dispensando a necessidade de mapeamento e

Foi deixada uma grande
sem aterro e sem
dragagem, para criar uma
que possui uma
de aproximadamente de 25.900 m2. Criando um
(ver figura 03)
A terceira etapa refere-se

dos elementos

Seriam o subsolo garagem e a ponte que divide a
A
estrutural para ambos
detalhada de
forma preliminar na prancha xx.
Para validar estas
seria
um
levantamento
completo, como indicado no
estudo da CB&I.
A
de um subsolo em um meio
completamente alagado, requer uma
muito
A
a
enrocamento

preliminar, seria a de construir um
no
do parque para

O subsolo fica implantado na cota -1,0m e ocupa boa
parte do parque projetado. Uma
de
aproximadamente 17.150,00 m2. A
do
subsolo conectado ao parque facilita o acesso ao
mesmo e aos
de apoio que foram projetados
nele. Eliminando o aparecimento destes
em
A

entre o espalho
da marina e a
foi feita
de uma ponte para que a
da
ficasse parada, podendo ocasionar o
mau cheiro.
A estrutura da ponte foi pensada toda em elementos
assim como a parede que
o
Parque na divisa com a marina.
(ver figura 04)
A quarta etapa seria a
dos piers flutuantes
para as vagas molhadas da marina.
11
sendo 02
e 09 privados.
Totalizando 624 vagas privadas, 60 vagas
e 15
O acesso para os piers
feito
de pontes
ficando 01 acesso para os piers
e
05 para os privados.
(ver figura 05)
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2.8

2.0
Neste documento
apresentados os resultados do dimensionamento conceitual de
dragagem/derrocagem e das estruturas de
contra
de ondas (i.e.,
quebra-mar), referentes ao projeto de
da marina do Parque Beira-Mar,

Para atingir estes objetivos, a CB&I foi contratada para

2.1

GENERALIDADES

De maneira geral, a CB&I
projeto:

para os seguintes objetivos principais relativos ao

O
adotado para dimensionamento (PIANC) considera que, em se tratando de canal
de duas vias, seja adotado 0,5*boca em cada margem, 1,5*boca para cada via, e
adicionais 1,5*boca entre a via de entrada e
resultando em um canal com 33 metros
de largura (5,5*boca).

Foi adotada como
tipo para dimensionamento do canal de acesso e
interna do projeto da marina a lancha Schaefer 800, da fabricante Schaefer Yachts.

2.10

de levantamentos de

4.0

DIMENSIONAMENTO DO QUEBRA-MAR

4.1 Armadura
Seguindo as

de Van der Meer (1988), o dimensionamento do material da

PREMISSAS ADICIONAIS ADOTADAS
A densidade do material rochoso utilizado no dimensionamento dos quebra-mares
=2,65 t/m3

Boa competitividade em

a

similares em

As
do subsolo
suficientes para suportar as cargas
associadas ao quebra-mar, garantindo estabilidade dos taludes e recalques
relativamente baixos.

ou em

Desenvolvimento de layout conceitual de engenharia para o canal de
seguindo as normas vigentes da PIANC (
) e Marinha do Brasil;
Desenvolvimento de projeto conceitual de dragagem e derrocagem;

Em
cartas

2.2

SISTEMA DE UNIDADES

Desenvolvimento de projeto conceitual do quebra-mar da marina Beira-Mar.
adotado o Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto quando a
e/ou disponibilidade de mercado tenha consagrado o uso de outras unidades.
A Ilha de Santa Catarina, que tem por limites as coordenadas
de
e
de latitude sul e
e
de longitude oeste, individualizada do
continente pela
de
denominadas
Sul e Norte. O projeto da marina
estudada situa-se na
Norte, na
popularmente conhecida como Beira Mar Norte
(Figura 1).
O clima local classificado em subtropical
com
quentes e
invernos amenos, apresentando temperatura
anual de
A atual ilha de Santa
Catarina resulta da
de um grande
de morros que correspondem aos
topos de blocos mais elevados, separados do continente e entre si por fossas

2.3

cobertas pelos levantamentos
utilizaram-se dados de
publicadas pela Marinha do Brasil, as quais apresentam

A

entre plunging waves e surging waves pode ser calculada usando o valor critico

Em
cobertas pelos levantamentos
assume-se que os substratos
consolidados situam-se em cotas suficientemente baixas para que os volumes de

de uso

A vida
anos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto desenvolvido considera as estruturas de
contra a
de ondas
(quebra-mares), dragagem do canal de acesso e demais
de
cais de
ao longo do eixo longitudinal da
interna da marina, e aterro das

Onde:

A seguir

apresentadas as

da

tipo, as quais subsidiaram o

considerada para elementos constituintes do projeto

de 50

Todo o processamento e
dos resultados dos quantitativos de volume do
projeto foram realizados
do uso do
AutoCAD Civil 3D. Este software
permite a
de
entre diferentes
projetadas, assim
como a
de
transversais ao longo de trechos,
fornecendo quantitativos de volumes de corte e preenchimento;

Comprimento total 24,90 m;
Comprimento de casco 23,93 m;

2.4
3.0
O topo das
m;
Para

de praia adjacentes aos quebra-mares
conceitual de alternativas,

na

consideradas duas cotas de dragagem,

2.9

LARGURA DO CANAL DE ACESSO

O dimensionamento da largura do canal de acesso foi realizado com base na
boca da
tipo, considerando um canal de duas vias (entrada e

2.5
De acordo com
publicadas no
de
Brasileiras
pela FEMAR (Figura 3),
de
na
da Marina de
aproximadamente 1 metro, sendo caracterizada por um regime semi-diurno de
(i.e.,
de aproximadamente 12 horas). O
do mar situa-se 0,63 m acima
do NR, a
das preamares superiores (MHHW ) em 1,15 m
acima do NR, e a
das baixa-mares inferiores (MLLW ) em
0,12 m acima do NR.

2.6

Deslocamento aproximado 50 t.

+2,00

da
de

Os dados
e
utilizados no desenvolvimento do projeto de engenharia
referentes aos levantamentos
e
realizados pela CB&I em agosto
de 2014. Na Figura 5 e Figura 6,
apresentados os dados coletados e a
dos
mesmos em
ocupada pelo projeto da marina. Conforme apresentado no item
anterior, em
com
de dados na
oeste do projeto da marina foram
utilizados dados de cartas
e assumido que o material consolidado se encontra em
contas suficientemente baixas de modo a
interferir no projeto. Essas premissas devem
ser verificadas em fases de detalhamento do projeto.

CORRENTES

Em
correntes longitudinais
costa, considera-se um valor
de
velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base em estudos
conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as estruturas
propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um
de
50% (1,5 m/s).

2.7

ONDAS

O regime de ondas na

da marina relacionado

de ventos locais ao longo da

A
de onda de projeto
Hs = 0,8m e Tp = 3,6 s, gerada no interior da
Norte durante a
de ventos de magnitude extrema provenientes do quadrante

1.1
O projeto da Marina destinado
de
de pequeno e
porte,
de possuir estacionamento e
recreativas. Seu acesso
se pela
Norte, e seu acesso terrestre
da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
popularmente conhecida com Av. Beira Mar Norte. O projeto fica localizado entre o aterro

Foi destinada Marina uma
de aproximadamente 170.000
contemplando
com fingers de embarque e desembarque. A marina possui canal de
de 33 m de
largura para acesso a baia norte.
Os quebra-mares

dimensionados com o objetivo de reduzir a

das correntes e

Figura 2: Lay out geral das estrututras da marina

36
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: A4453

394

LEGENDA

A armadura do quebra-mar,
chamada de
material de maior
(~115 kg) e cobre os taludes expostos a ondas, garantindo estabilidade da
estrutura e a integridade das camadas inferiores compostas de material mais leve. O do
talude projetado com o mesmo material da armadura, o que garante sua estabilidade
conforme os
apresentados no item 4.3. A espessura da armadura do quebra-mar
de 0,70 m, que corresponde a
A largura horizontal da crista do do talude de
aproximadamente 1 m
e da crista superior da armadura de 0,70 m

ARMADURA: W50=115 Kg
FILTRO: W50 = 13 Kg

A cota da crista do quebra-mar de 2,6 m, a qual restringe o volume de
ao talude
externo da estrutura e permite o uso de material mais leve no talude interno. Uma

4.4

4.2
Em uma profundidade de aproximadamente uma altura de onda abaixo do
da
associado
de projeto os efeitos da
de ondas
limitados. Desta forma,
estender a camada de armadura ao longo de toda a profundidade
o
leito do mar,
uma estrutura de do talude deve ser dimensionada para suportar a
camada de armadura. O
posicionado em cotas mais elevadas significa economia de
material da armadura.
A estabilidade do material empregado na
do
do talude deve ser verificada.
Duas
utilizadas neste dimensionamento, as quais assumem que o
do

VOLUMES DE ROCHA (m3)
ARMADURA
8.000
12.000
FILTRO
43.000
63.000
TOTAL

PRIMEIRA SOB-CAMADA (UNDER-LAYER)

O objetivo da primeira sob-camada evitar perda de material interno
da
armadura do quebra-mar e consequente
das camadas projetadas. Dessa
forma a camada em
possui
de filtro contra
sendo requerida uma

Dessa forma as
do material da primeira sob-camada deve ser superior a W50
115/10 = 11,5 kg e dn50 0,16 m, com
grau de selecionamento (d85/d15 <
2,5).

4.5

ALTURA DA CRISTA DO QUEBRA-MAR

A altura da crista do quebra-mar definida com base na altura do
. Os volumes
de galgamento
reduzidos, inclusive para alturas de crista relativamente baixas,
em virtude da altura de onda de projeto ser relativamente pequena.
Para o presente estudo, o valor de

excedido por 2% das ondas durante a

4.7

O

Os volumes dos diferentes materiais considerados na
do quebra-mar foram
calculados utilizando o software AutoCAD Civil 3D, considerando
transversais a
cada 5 metros. Conforme indicado na Figura 10,
do quebra-mar localizadas em

adotado para o
de volume de dragagem (Tabela 2) considera: o canal de
ea
onde se localizam
da marina, na cota -3,00 metros

(DHN).

Levantamento
em toda a
de terra e interface
afetada
direta ou indiretamente pelo projeto, para estimativa apropriada de volume de aterro

DRAGAGEM
PROFUNDIDADE (m)
-3,00

Os valores de dn50

do material do

do talude determinado pelas duas

4.3
Conforme discutido no item anterior, a camada de armadura restrita aos primeiros metros
de profundidade. O material da camada superior abaixo das cotas do
do talude
dimensionado com base nos efeitos das correntes locais (e.g., correntes de
e da
velocidade orbital de ondas.
Para o dimensionamento associado
correntes longitudinais considera-se um valor
de velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base
em estudos conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as
estruturas propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um

refinado em toda a

visando a
com dados
e
sedimentar, recalque e estabilidade no rompimento, de forma a
proporcionar um refinamento nos
dos quebra-mares e subsidio ao projeto
de dragagem;

Os volumes totais (i.e., integrados ao longo da estrutura) dos diferentes materiais que

de ondas e correntes como

CAMADA
armadura
filtro

CAMADA
filtro

QUEBRA-MAR
(camadas de material)
MATERIAL
pedra marroada
pedra 4
cascalho
TOTAL
ENROCAMENTO
(camadas de material)
MATERIAL
pedra 4
cascalho
TOTAL

5.0

DERROCAMENTO E DRAGAGEM

5.1

DERROCAMENTO

Os dados utilizados para o dimensionamento e
derrocagem foram provenientes dos levantamentos
agosto de 2014.

5.2

Para as fases de detalhamento do projeto, sugere-se avaliar a possibilidade de
rebaixamento da cota da crista do quebra-mar buscando minimizar a
da estrutura
na paisagem.
disso, a capacidade de
e
da
no interior da
marina deve ser avaliada com o intuito de evitar
e
da qualidade
ambiental. Como alternativa alguns
de concreto podem ser posicionados ao longo
da
leste da estrutura, oposta ao canal de acesso (Figura 12). Recomenda-se
determinar a quantidade e posicionamento das
utilizando modelagem
e de qualidade de
sendo comparada a taxa de
do volume

VOLUME (m3)
9.000
14.000
50.000
73.000

VOLUME (m3)
4.200
14.000
18.200

de volumes de dragagem e
e
realizados em

Com base nos dados
levantados na
em que se localiza o projeto da marina,
o volume de material a ser derrocado nulo. No entanto, a possibilidade de
de
material consolidado acima as cotas de projeto
pode ser descartada, uma vez que
alguns refletores foram identificados e que o
entre as linhas de sondagem
realizadas relativamente grande. Assim, recomenda-se que em etapas posteriores do
estudo seja realizado um levantamento
com maior detalhamento na
de
projeto.

A estabilidade do material devido velocidade orbital das ondas calculada utilizando a
de Shields e a
de cisalhamento associada a ondas na profundidade de 1,7

ao refinamento do projeto

dos quebra-mares;

As
do quebra-mar
definidas levando em
requisitos
construtivos e buscando
de custos de
O
do quebra-mar
corresponde maior
de material, sendo
de material de preenchimento
de baixo custo; neste caso rocha pouco selecionada (1 - 300 kg, '
). Os taludes
correspondem ao
de
natural do material considerado, o que facilita a

requerido d=0,11m para garantir estabilidade do

de projeto e canal de acesso, para

Levantamento
completo
de alta
magnetometria e
imageamento do fundo com sonar de varredura lateral), de forma a descartar e/ou

4.6

A espessura da sob-camada na faixa de talude acima da cota -1,70 m de 0,5 m, que
garante o cumprimento de sua
levando em conta as margens de
construtiva. Ao longo da crista do quebra-mar a espessura da camada menor
visto que nesta
as incertezas construtivas
inferiores. Em locais com profundidades
que excedem 1,70 m, a sob-camada forma a base do
do talude, tornando-se mais

o

Levantamento

Levantamento

O material da sob-camada (
) composto de rocha razoavelmente graduada com
nominal superior a 0,17 m (W50>13 kg). Essas
atendem o
dimensionamento para
de filtro e os requisitos para estabilidade do material nas
cotas inferiores ao do talude, onde a camada se torna mais espessa e fica diretamente

Iterativamente

VOLUME (m3)
220.700,00

Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas
adjacentes a marina, recomenda-se o uso de uma draga de
e recalque (Figura 11),
para despejo do material dragado diretamente na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e dispensando a

Ru2% = 1,45 m. Considerando a
de
da onda de
projeto durante a
preamar (1,15 m DHN), a crista do quebra-mar deve ser
na cota 2,60 m DHN para que o
se restrinja ao talude externo do
quebra-mar.

dos dados
e dos resultados obtidos, e tendo em vista futuras
etapas de projeto, recomendamos que sejam realizados novos estudos de forma a
viabilizar o refinamento do mesmo, garantindo quantitativos mais fidedignos. Entre os
quais:

DRAGAGEM

Conforme citado no item anterior, uma vez que
foi
a
da
de material consolidado na cota de projeto, para fins de
dos volumes
de dragagem a partir do levantamento
considerou-se o fundo composto

estacionamento.
Os dados utilizados para a estimativa de volume de aterro

provenientes de um

A cota de projeto do aterro do estacionamento foi adotada como sendo a mesma do
(3,00 m DHN), para as praias adjacentes, a cota de projeto visou o encontro
com a linha de berma existente (2,00 m DHN). Para o aterro da
de estacionamento
considerou-se um talude de 1V:3H na face voltada
interna da marina. Na praia foi

A seguir na Tabela 3,
aterro:

apresentados os quantitativos obtidos nos

de volume de

ATERRO
(estacionamento e praia adjacente)
estacionamento
praia a leste

2,50/3,60
2,00/1,00

VOLUME (m3)
200.000
20.000

Conforme recomendado na
anterior (item 5.0 do
considera-se que o
material proveniente da dragagem possui qualidade
para ser reaproveitado na
do aterro. No entanto,
de material adicional para
do aterro (80.000
assim como do material para
da

Schiereck, G.J.; Verhagen, H.J. Introduction to Bed, Bank and shore protection. VSSD,

Verhagen, H.J.; d'Angremond, K.; van Roode, F. Breakwaters and Closure Dams. VSSD,

Figura 7: Exemplo visual de quebra-mar e enrocamento (Fonte http://divers-marine.com.).
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QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

PIANC - CRITERIA FOR MOVEMENTS OF
MOORED SHIPS IN HARBOURS

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO
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IL - 17.300,00 m2

EQUIPE:

MARIA ANDREA TRIANA MONTES - MsC
OLAVO KUCKER ARANTES - MsC
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ESTUDOS AMBIENTAIS

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
EQUIPE:

COLABORADORES:

COLABORADORES:

ENG.
ENG.

ARQ.
ENG.
ARQ.
ARQ.

ARQ.

SANITARISTA E AMBIENTAL SABRINA MAESTRI
AMBIENTAL PHILLIPPI KOEHRIG

POLLYANNA RODRIGUES LIMA

RENATA DE VECCHI - DRa

CONSULTORIA PARA A CIDADE PEDRA BRANCA - Programa Clima Positivo da

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
HABITASUL EMPREENDIMENTO

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DA
LOCALIZADO EM

Sede da Softplan, 2012/2013

PROPOSTA DE REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE "NOVA DEMANDA", 2011/2012

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENIDMENTO DENOMINADO RECANTOS DA
LOCALIZADO EM
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC - 2012/2013;

Brasil - 2011/2012

SIL - 4.800,00 m2

- CRA, 2011

, 2011

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE COM
OBJETIVOS DE
DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL EM
2012/2015;
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
PARQUES
DA PROPART
LAGUNA/SC - 2011;

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DOS
LTDA, LOCALIZADO EM

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENDIMENTO ECO
INCORPORADORA, LOCALIZADO EM GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC - 2011;

VA, OEIRAS - PORTUGAL - 30.254,00 m2
DO OESTE, ILHA DA MADEIRA - 27.000,00 m2

CONSULTORIA NO PROJETO DO CONCURSO SOLAR DECATHLON, 2009
LUGAR no concurso de
para a Casa do
Brasil para

no
GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA DE
DE ENERGIA
AZUL DA WEG EQUIPAMENTOS
S.A, LOCALIZADO EM

ORDE, ILHA DA MADEIRA - 26.150,00 m2

CIDADE
-
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PROJETO ESTRUTURAL

CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.

PROJETO + CONCRETO Ltda.

EQUIPE COMERCIAL:

EQUIPE:

Felipe Sprovieri
Environmental & Infrastructure

ENG. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

PCARDOSO ENGENHARIA
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

CHEREM ENGENHARIA LTDA.

EQUIPE:

EQUIPE:

ENG.
ENG.

EQUIPE:

RICARDO CHEREM DE ABREU
HELMUT POVEDA

ENG. PAULO FERNANDO CARDOSO
ENG.KARLA ROBERTA SIMA

TEC.

ENGENHEIRO SANITARISTA EDSON MARTINS CARDOSO - CREA -SC 39.397-8
COLABORADORES:

COLABORADORES:

Lia Magnani
Environmental & Infrastructure

SALDANHA E FONTES ENGENHARIA

ENGENHEIRA CIVIL ROBERTA CORDEIRO PEREIRA DE ROMBOLA CREA/SC 27810-4

MEC. FAUSTO CAVICHIOLI NETO
2011

2016
Diana A. Bezerra
Environmental & Infrastructure

2015
EDIFICIO COMERCIAL ZENI - 1.400 m2

CENTRO DE EVENTOS
de teatro para 1.600 pessoas,

- Centro de Cultura e Eventos, projeto
salas de eventos e
de

2014
Eng. Camila Sabadin - Gerente de Projetos
Oc. Leandro Franklin - Gerente de Oceanografia & Survey
Oc. Lindino Benedet - Diretor
Oc. Lucas Silveira - Gerente de Modelagem
Oc. Rodrigo Barletta - Gerente de Projeto

Modelagem

dos Processos de

a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Centro de Cultura e Eventos: projeto
de teatro para 1.800 pessoas, salas de
salas de eventos e
de
2013
HOTEL VILLAGE DA MONTANHA - RANCHO QUEIMADO, SC - 1.300m2

e

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: projeto de sistemas
de
1.750 TR,
gelada, unidades terminais
em

2010

SOUZA CRUZ - UNIDADE CANOINHAS: projeto de sistemas de

de Ondas na

do projeto dos molhes da marina e

de Sondagens

2011

das

2009

Modelagem
para Manobrabilidade de Navios,
realizadas para
avaliar a viabilidade de
de uma transportadora de granel seco em
de Correntes com ADCPs no Terminal Mearim.

natural

TRIBUNAL DE
DE SANTA CATARINA - ANEXO da SEDE
projeto de sistemas de
500 TR,
gelada, unidades terminais

da Jazida Submarina, Estudos de Jet Probe

2008
FATMA -

Residencial Villa dos Corais - Coral Arquitetura Ltda - 12.468,29m2

2010
DO MEIO AMBIENTE - CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CULTURA E
projeto de sistema de
600 TR.
para 1.800 pessoas, centro de

de correntes e

SHOPPING BARRASOL, em Barra Velha, ES. Projeto de sistema de

Levantamento
Imageamento do Fundo e
Rasa de Alta
Modelagem
do Transporte de Sedimentos e
Estudos relacionados
de um estaleiro na
Norte de

74,00 KVA

de Projeto Conceitual de Engenharia. Levantamento
e
e amostragem
e subaquosa para subsidiar a
do projeto conceitual de
da orla do
de
dos Guararapes, Brasil.
Estudos de
e Cubagem de Jazida Submarina. Etapa do Projeto de
Estudo
dos Processos de
e de Alternativas de Alargamento da Faixa
de Praia, Modelagem
com a finalidade de investigar os processos
erosivos e apresentar alternativas que possam ser empregadas na
da
Projeto

de

de Dragagem e Projeto Executivo de

Praial. Projeto de

de Projeto
com Detalhamento Construtivo. Projeto de
plano de
com referidas quantidades e custos, metodologia
e cronograma de
dos molhes visando
da barra

Estudos de Alternativas de Obras de
Costeira.
e
de praias arenosas em Pernambuco,

de orla
de medidas

Desenvolvimento de Projetos
de Engenharia Baseada em
FEL-1.
Para
offshore e onshore sejam greenfield ou brownfield, para
Oceanop.

e

e
da Petrobras, Brasil.
Projeto
(TUF). Consultoria na

de unidade de coleta de dados (UCDs)
em sondas de
e
a

Offshore de
do projeto

do Terminal

da
offshore da

do Sistema de Monitoramento de

Subsidio ao Licenciamento Ambiental de Jazida de Areia Marinha. Levantamento
e
levantamentos
e
de sedimentos,
levantamento de perfis
estudos de modelagem
Bahia, Brasil.
Estudo
de
de Alternativas Locacionais e
Projeto Executivo Para

de Trapiches. Bases de Ubatuba e

FINANCEIRO
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

TORQUATO REGIS ARQUITETOS

ECON. AMARO CESAR REBELLO

TERRASCAN

BROOKS AMBIENTAL
ENG. SERGIO EDUARDO DE SOUZA

EQUIPE:

do

Laudo
acerca das
atuais da Orla da Praia da
Alternativas futuras de
da praia erodida e
de engenharia
visando
costeira na Praia da
Santa
Catarina, Brasil.
e Gerenciamento a Dragagem.
da bacia de
e
Projetos Executivos das Estruturas
Implantado em Santos.
dos

CONSULTORIAS

Complexo

ARQ. DIEGO TORQUATO REGIS
ARQ. NATHALIA SOUZA REGIS

CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA
ENG. GILBERTO BLEGGI

COLABORADORES:

da
de um Terminal a ser
e premissas de projeto, Canal do
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O projeto contempla um espaço destinado a atividades de conscientização ambiental, na qual se sugere a utilização para atividades relacionadas ao mar e a estufa botanica. Esse espaço permite que a população seja
informada e conscientizada, contribuindo para a preservação ambiental.
É importante citar também, que a geração de empregos devido ao empreendimento traz ainda mais benefícios à cidade caso seja utilizada mão de obra local. Além de gerar renda para a cidade, evita que os trabalhadores
se desloquem até seu local de trabalho e diminui o impacto na população local.

PRODUTO 3 –ESTUDO DE IMPACTO SIMPLIFICADO

a) Caracterização da área de influência direta e indireta do empreendimento ou atividade com delimitação da área onde se localiza o imóvel;

a.1) Descrição do Empreendimento

O Complexo está localizado na Av. Rubens de Arruda Ramos – Beira Mar Norte, entre a praça de Portugal e a praça do Sesquicentenário, adentrando 300 m em direção ao mar. O objetivo do projeto é criar áreas de
lazer, convívio, estar e contemplação para a população de Florianópolis, para que isso ocorra o projeto prevê 3 quadras poliesportivas, piscina olímpica, pistas de patinação e skate, praça de alimentação, restaurantes, paraciclos,
raia para remo e canoagem. Além do Parque em terra o projeto contempla uma marina completa com cerca de 454 vagas para barcos, 58 vagas molhadas são de uso público, espaço médico, local para manutenção e etc.
O estacionamento subterrâneo contará com um total de 606 vagas para veículos, dividas entre 569 vagas para uso geral, 30 vagas para idoso, 7 vagas para pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), além de 84
vagas para motos e 95 bicicletas; 5 paradas de embarque e desembarque de ônibus mais 3 vagas de estacionamento de ônibus turísticos, além de previsão de 12 vagas de taxi.
Para a área destinada ao parque estão previstas a implantação de quiosques destinados a informações turísticas, conveniência, cafeterias e restaurantes, espaços para eventos, pontos de policiamento e sanitários. Também
se destinará espaço para academia ao ar livre, anfiteatro ecológico, praças de convivência, playground e quadras, além de atividades aquáticas como pedalinhos e flutuante esportivo. A estrutura ainda prevê a instalação de duas
estações de tratamento de esgoto que atenderão toda a necessidade.

Todas as intervenções e benfeitorias do projeto levam em conta as seguintes diretrizes:


Manter o máximo do caráter público do local.



Eliminar/Reduzir todo impacto ambiental gerado pelo projeto.



Não causar intervenções negativas na paisagem da região, harmonizando com as estruturas já existentes no local.
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Figura 140.

Figura 141.
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Figura 142.

Figura 143.

Figura 144.
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a.2) Áreas de influência do empreendimento

A definição das áreas de influência corresponde à delimitação do espaço geográfico a ser direta ou indiretamente afetado pelas alterações ambientais, positivas ou negativas, decorrentes da implantação e operação do
empreendimento.
Para os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foram consideradas as seguintes áreas de influência: Área Diretamente Afetada - AID e Área de Influência Indireta - AII.

a.2.a) Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indireta é aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do Parque Beira Mar se fazem sentir de maneira indireta, e com menor intensidade em relação à AID.
Os meios físico e biótico têm como limite da AII a Bacia Hidrográfica Florianópolis, com 9,05 km² e Baía Norte da Ilha de Santa Catarina. Essa delimitação atende o artigo 5° da Resolução CONAMA n° 001/86, que
estabelece diretrizes que devem ser obedecidas por estudo de impacto ambiental, dentre as quais a de “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência
do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”, e considera os impactos indiretos que poderão ocorrer na fauna aquática.
No meio socioeconômico a AII é constituída pelos bairros inseridos no Distrito Sede do município de Florianópolis (Agronômica, Cacupé, Centro, Córrego Grande, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde,
Saco Grande, Saco dos Limões, Santa Mônica, Trindade e Pantanal) excetuando o bairro Costeira do Pirajubaé, a rota dos caminhões que liga o terreno do Parque Beira Mar de material de empréstimo, e o limite da Baía Norte.
Na AII poderão ser manifestados os impactos indiretos decorrentes da dinamização das atividades econômicas, da alteração no cotidiano da população e do risco da alteração na atividade pesqueira.
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Mapa 12. Área de Influência Indireta (AII).
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Mapa 13. Área de Influência Indireta (AII).

a.2.b) Área de Influência Direta (AID)

A Área de Influência Direta é aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e operação do Parque Beira Mar.
Para os meios físico e biótico, a AID foi definida pelo trecho da bacia hidrográfica relacionada diretamente ao empreendimento (microbacia de drenagem que deságua na área de estudo), juntamente com o somatório das
áreas que a modelagem numérica previu impactos diretos (alterações na magnitude das correntes, nas alturas significativas de onda e na magnitude do transporte de sedimento residual). A AID é também o limite mais sujeito
para manifestação dos efeitos diretos da construção do empreendimento, como o desconforto acústico e alteração da qualidade do ar.
Para o meio socioeconômico foi delimitada como AID o Bairro Agronômica e a Avenida Beira Mar Norte. Essa delimitação é decorrente do impacto direto no trânsito e do impacto visual para os moradores do entorno.
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Mapa 14. Área de Influência Direta (AID).
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Mapa 15. Área de Influência Direta (AID).

b) Dimensionamento do sistema Viário e identificação dos fluxos de circulação

Florianópolis lidera o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) entre as capitais brasileiras e é um dos principais destinos turísticos do país. Contudo, seus atrativos também trazem problemas aos moradores e
visitantes. Entre 2000 e 2010, a população cresceu o dobro da média nacional. Congestionamentos de trânsito fazem parte do cotidiano das 900 mil pessoas que vivem nos 13 municípios da região metropolitana. Um estudo
técnico propõe atacar a questão de forma integrada, priorizando o transporte coletivo e o não motorizado. O BRT (sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido) é recomendado como principal alternativa de transporte, por ser
mais barato que os sistemas sobre trilhos e demandar menor tempo de implantação.
A estrutura viária de uma cidade é composta pelo conjunto de vias do aglomerado urbano, que constitui a infraestrutura de transportes onde ocorrem os deslocamentos de veículos e pedestres. É um sistema orgânico em
que cada via tem uma função de distribuição de tráfego, com uma correspondência estrita entre esta função e as características físicas e operacionais da via.
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De acordo com o PLAMUS, a Beira Mar Norte é classificada como via troncal. As vias troncais devem ser pensadas como Ruas Completas, ou seja, compreendem o transporte público, trânsito misto, privilegiando os
transportes não-motorizados e a convivência urbana.
O Plano Diretor classifica como via de trânsito rápido. O parágrafo 5° do Artigo 190 diz: “Conforme a conveniência e oportunidade serão implantadas ciclovias ou ciclofaixas em todas as vias de trânsitos rápido, vias
arteriais, vias coletoras e vias locais”, ou seja, a bicicleta continuará com a sua ciclovia após a implantação da marina. Já o Artigo 191 define: “O dimensionamento de vias será feito a partir da capacidade de tráfego necessária
para atender a demanda de todos os meios de transporte que a utilizarão”, assim, a Beira Mar continuará com as faixas de tráfego de carros porém, com a implantação do PLAMUS, haverá uma faixa exclusiva para ônibus ou
BRTs.

Figura 145. Principais corredores de acesso da região. Fonte: Plamus

A definição de um sistema troncal deverá ser acompanhada de outras propostas de melhoria da mobilidade, como reestruturação do sistema de ônibus e de prioridade para o transporte coletivo. A implantação da
infraestrutura para corredores de ônibus promove a qualificação do meio urbano e traz eficiência à operação do sistema de transporte coletivo. São também apresentadas propostas de expansão da rede de ciclovias, com
infraestrutura de apoio para o ciclista, como bicicletários e empréstimos de bikes. A visão é de proposição de um sistema integrado.
As pesquisas evidenciaram o quanto o transporte individual motorizado possui participação enorme nas viagens.
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Figura 146. Gráfico de distribuição Modal de Viagens. Fonte: Plamus

Pesquisas evidenciam que quanto mais trânsito há em uma via, menor o grau de interação entre os habitantes e menor o sentido de pertencimento a uma comunidade. Medidas moderadoras de tráfego (“traffic calming”)
aumentam a segurança dos pedestres.

Figura 147. Exemplos de moderadores de tráfego. Fonte: Plamus
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O aumento e a qualificação do espaço para pedestres melhora as relações urbanas e aumenta a segurança. Soluções rápidas e com investimentos baixos podem resultar em maior segurança, principalmente para os
transportes não motorizados. A implantação da infraestrutura para corredores de ônibus promove a qualificação do meio urbano e traz eficiência à operação do sistema de transporte coletivo.
Identificação dos fluxos
O primeiro Fluxo identificado é da circulação de pedestres e ciclistas ao logo da área do parque e os principais pontos de chegada. Não foi necessário vericar todo o fluxo pela região central da cidade, pois etes
acababariam por chegar pelos mesmo ponto indicados, dessa forma o estudo abrangeu a totalidade de interesse, conforme apresentado na imagem abaixo.

Figura 148. Fluxo de pedestres e ciclistas.
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Na sequência é apresentado o fluxo atual de automóveis e do transporte coletivo em c0njunto com o de pedestres. Nota-se no detalhe da sequência o espaço central onde ocorre a confluência das vias principais com as
marginais de acesso aos bolsões de parada dos ônibus e estacionamento, causando acumulo de transito e consequentemente redução na velocidade do fluxo do trafego. Salienta-se que na mesma região ainda há semáforos e
travessia de pedestres, com os acesso ao centro e as praças que ligam a Rua Bocaiuva, como a praça dos Namorados, largo São Sebastião e praça Esteve Junior.

Figura 149. Fluxo total de pessoas e automóveis.
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Figura 150. Detalhe do ponto de confluência.

Devido ao incremento de trafego gerado pelo sistema da marina e parque, determina-se como medida mitigadora e de melhoria do tráfego, o aumento da extensão das faixas marginais e das faixas de aceleração e
desaceleração já existentes. Desta forma, este projeto prevê que todo o acesso as áreas contínuas ao parque tenham essa faixa extra de circulação de veículos, diminuindo a interferência na circulação geral da avenida.
Priorizando as pessoas, de forma que as áreas de passeio, caminhada, ciclismo fiquem afastada da via rápida, gerando segurança. O canteiro desta faixa poderá estar arborizado e florido com vegetação nativa de ornamentação
como o Manacá, comum na mata atlântica, ou Garapuvus, ajudando a harmonizar o espaço e diminuir o ruído nas áreas de permanência. Na imagem abaixo, a planta do fluxo final da instalação do parque.
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Figura 151. Fluxo do transito de automóveis e pessoas no parque e entornos.
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Hoje são apenas 100m de distância que separam os trechos de transferência entre os dois bolsões de parada. Cada confluência e nova separação de faixas cria um efeito de redução do fluxo em todas as faixas e em
especial na contígua. O projeto prevê a interligação dessas faixas de transferência (taper) criando assim uma faixa marginal completa ao longo do parque com baixo custo. Desta forma o fluxo será mais contínuo melhorando o
trânsito como um todo.
Essa faixa será um ganho da qualidade para as pessoas que estiverem no parque e, ou na ciclovia. Isto porque o trânsito de alta velocidade será direcionado para ficar afastado do parque. Ficando contínua ao parque a
faixa marginal de menor velocidade de circulação, desta forma gerando segurança e conforto as pessoas, uma vez que a o ruído também será menor. No detalhe abaixo é visível a área principal, com os acessos necessários e o
esquema do fluxo.

Figura 152. Detalhe do fluxo.

As normas de dimensionamento de tráfego preveem que a faixa de tráfego adicional ofereça um comprimento mínimo suficiente para que o veículo possa acelerar e atingir velocidade do ramo principal ou desacelerar com
segurança até a parada de forma gradativa. As faixas são denominadas faixas de aceleração e desaceleração e devem ter largura constante de mínima de 3,0m e ideal com 3,5 ou 3,6m, conforme detalhado na apostila de
interseções rodoviárias disponíveis no site ebah.com.br.
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Figura 153. Comprimento do trecho de largura variável em função da velocidade diretriz. Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias

Os comprimentos das faixas de aceleração e desaceleração variam com a velocidade de projeto e com o tráfego (Tabelas 26 e 27).

Tabela 26. Comprimento das Faixas de Aceleração - Caso I – Rodovias de Trânsito Intenso

Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias
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Tabela 27. Comprimento das Faixas de Desaceleração.

Fonte : http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXWYAD/intersecoes-rodoviarias
No Manual de Projeto de Interações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa, Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, podemos
pelos dados expostos na sequência, verificar de forma prévia o dimensionamento das faixas.
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Figura 154. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

Figura 155. Tabela 48 – comprimentos das faixas de Mudança de Velocidade. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.
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Figura 156. Comprimento da faixa de aceleração. Fonte: Manual de projeto de interseções. 2.ed. - Rio de Janeiro, 2005.

Sendo a velocidade limite da via a velocidade diretriz de 80 km/h, temos então a definição das seguintes medidas mínimas:


Taper (transição) de desaceleração no início: 160m



Faixa de desaceleração: 160m



Faixa de aceleração: 230m



Taper (transição) de aceleração no fim: 70m



Comprimento total da marginal: 1350m
Este comprimento total da faixa marginal, incluindo as faixas de aceleração e desaceleração correspondem a um aumento de 400m no total das vias atuais existentes, desta forma fazendo a interligação entre as vias faixas

marginais existentes e criando uma melhoria no fluxo do trânsito da região, evitando a confluência e em seguida o retorno para a desaceleração. Esta área também será de importância para a segurança e conforto das pessoas,
uma vez que o transito de alta velocidade será direcionado para ficar afastado do parque.
Acrescenta-se ainda uma ressalva: será mantida por este projeto a possibilidade de, após a entrada/saída do estacionamento, o veículo volte à beira mar e faça o retorno no primeiro sinaleiro, como já acontece hoje com
quem sai do primeiro bolsão onde existe a elevatória de esgoto, conforme apresentado na imagem da sequência. Caso contrário o veículo precisa ir até a o retorno em frente ao terminal Rita Maria e dessa forma prejudicaria
ainda mais o setor já complicado.
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Figura 157. Imagem do Google maps com trajeto possível com retorno próximo entrando na rua Rulfino José da Silva.

Figura 158. Imagem do Google Maps mostrando o primeiro retorno na frente do Rita Maria.
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O projeto como está sendo elaborado também prevê as formas de acesso com a instalação do BRT, uma vez que a faixa marginal é mantida e inclusive melhorada, criando mais espaço para as futuras modificações que
serão necessárias. Pode-se ver pelas imagens que conforme o projeto conceitual (Floripa BRT) a própria ciclovia e calçada tem seus espaços prejudicados pela necessidade de aumento das faixas para a instalação do BRT.
Porém com este projeto da marina e parque os espaços públicos serão preservados, dando preferência as ciclo faixas e aos usos dos pedestres, que serão alargados. E o espaço para o retorno, conforme o projeto conceitual, terá
seu espaço garantido sem prejudicar o parque.

Figura 159. Imagem de implantação do BRT. Fonte: projetos de mobilidade Urbana – Floripa BRT. Projeto Conceitual elaborado pela Prosul para a Secretaria de Obras.

Estacionamento
O Artigo 211 relata: “O número de vagas de estacionamento para veículos motorizados e não motorizados, suas dimensões, esquemas de acesso e circulação obedecerão as tabelas partes integrantes desta Lei
Complementar”, com o parágrafo 1°: “Na hipótese de ampliação de edificações de qualquer tipo de uso ou atividade, prédios e instalações com aumento da densidade e superfície construída ou modificação de uso e atividade, o
número de vagas de estacionamento deverá ser ampliado proporcionalmente à ampliação e aumento da demanda”. Por sua vez, o Artigo 209 no seu parágrafo 2º afirma: “As estruturas de apoio a embarcações, quando destinadas
a esporte, lazer ou turismo, ainda que privadas, deverão manter pelo menos vinte por cento de vagas náuticas rotativas para uso público, e uma vaga de carro para cada vaga de barco”. Por fim, o edital da PMI deixa claro, no
item 6.6m: “Prever um percentual mínimo de 10% das vagas molhadas para uso público”, e no item 6.4: “Locar a quantidade necessária de:
a. Sanitários;
b. Paraciclos;
c. Bancos;
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d. Lixeiras (materiais inservíveis, orgânicos e recicláveis);
e. Postes de Iluminação;
f. Pontos de embarque e desembarque de ônibus turísticos;
g. Ponto de Táxi.”.
Assim, a marina comportará XX vagas de barcos e XX vagas públicas. O estacionamento comportará XX vagas de carros, com XX de ônibus e um ponto de táxi com 8 vagas. Utilizando as tabelas foi possível
dimensionar as vagas de estacionamento de acordo com o ângulo, considerando os requisitos mínimos. Haverá também ponto de embarque e desembarque e XX vagas para bicicletas.

Figura 160. Disposições de vagas para veículos. Fonte: Plano Diretor.

Identificação dos Fluxos de circulação
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Conforme o sistema viário atual da região, o acesso ao empreendimento se dará pela Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, uma das três avenidas de trânsito rápido que compõem a estrutura viária que contorna a
orla da baía norte, conhecida, convenientemente, como Avenida Beira Mar Norte. O acesso ao empreendimento se dará, para quem trafega no sentido Trindade-Centro, da seguinte forme: deverá permanecer na faixa de direita e
utilizar a via planejada no interior do empreendimento, que funcionará como uma marginal de aceleração e desaceleração. O acesso através de transporte público municipal também é facilitado, sendo que a área do
empreendimento se localiza a aproximadamente 5.000 metros do Terminal de Integração da Trindade – TITRI (valor calculado a partir do software Google Earth).
Para os que vêm da porção continental, no sentido Centro-Trindade, o acesso se dará a partir da Ponte Pedro Ivo Campos, que dista aproximadamente 2.500 metros do local escolhido para o Parque Beira Mar. O acesso
através de transporte público a partir do Terminal de Integração do Centro – TICEN também é facilitado, pois é um local provido com número adequado de linhas cujo percurso inclui a Avenida Beira Mar Norte (embora
existam sérios problemas no que tange aos horários disponibilizados ao atendimento da população).
Para sair do empreendimento e seguir no sentido Trindade-Centro, basta o usuário utilizar a via marginal planejada e acessar a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos.
O desequilíbrio na distribuição das atividades urbanas, com a concentração de empregos e serviços em Florianópolis, gera um padrão de transporte pendular. 138 mil pessoas atravessam a ponte, todos os dias, para
trabalho ou estudo (equivalente a 85% das viagens para a ilha) 73 mil viagens são por transporte individual (~50% das viagens). Os volumes de veículos identificados em algumas vias indicam que alguns dos principais
corredores já apresentam altos níveis de saturação.

Figura 161. Volume de veículos. Fonte: Plamus

Aproximadamente 172.200 veículos e 24.500 motocicletas cruzam as Pontes Ilha/Continente por dia, sendo 7.660 veículos e 1000 motocicletas somente na Hora Pico da Tarde. Na Região Metropolitana de Florianópolis,
identificou-se uma utilização de veículo particular muito acima da média nacional e de outras regiões.
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Quadro 2. Distribuição de Viagens de Carros/Motocicletas.

Distribuição

de

viagens

de

carros/motocicletas
(%)
Florianópolis

48

São Paulo

32

Curitiba

25

Rio de Janeiro

21

Belo Horizonte

25

Brasil

32

Grande concentração de deslocamentos para Florianópolis, notadamente no centro da ilha.

Figura 162. Concentração de deslocamentos. Fonte Plamus
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Deslocamentos trabalho e escola têm estruturas bem diferentes. Viagens motivo escola menos concentradas.

Figura 163. Linhas de desejo. Fonte: Plamus

Viagens de motocicleta são nitidamente maiores na ligação continente ilha e no continente.

Figura 164. Linhas de desejo. Fonte: Plamus
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Carregamento da Rede viária
Hora pico manhã

Hora pico tarde

Figura 165. Carregamento da rede viária. Fonte: Plamus

Distribuição Direcional do Tráfego

Figura 166. Tabela de distribuição direcional do tráfego. Fonte: Plamus
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Análise de Capacidade das vias: volumes por sentido ‐ Pontos Mestre

Figura 167. Volume de tráfego por sentido. Fonte: Plamus

c) Indicação dos bens tombados e de projetos de melhorias em execução e aprovados na área de influência;

O Município de Florianópolis apresenta um diversificado elenco de contribuições culturais que engloba povos pré-cabralinos, índios descendentes dos Tupi-guarani, bandeirantes vicentistas, imigrantes açorianos e
escravos africanos bem como alemães, poloneses, italianos, gregos e libaneses. O panorama cultural manteve certa estabilidade até os anos 70, quando os fenômenos da urbanização e da cultura de massas provocaram alterações
significativas nas expressões culturais materiais e imateriais.
A questão açoriana influenciou de forma decisiva na feição dos padrões socioculturais da região, percebendo-se estas características até a atualidade, manifestada num modo próprio de viver os seus costumes, por
exemplo nas cantorias, danças e folguedos, na linguagem oral e escrita, na religiosidade, na mitologia, lendas e crendices, nas festas populares, no artesanato, na medicina e ciência popular (IPUF, 2004).
Nas manifestações diversas da arte popular e de técnicas de produção destacam-se o artesanato (trançados de redes, rendas e produção destacam-se o artesanato (trançados de redes, rendas e culinária (pratos à base de
peixes, moluscos e crustáceos e o uso da farinha de mandioca. Destacam-se ainda o folguedo boi-de-mamão, dança do pau-de-fita (IPUF, 2004),
Dentre as principais festas religiosas ainda em prática, estão a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Festa de São Sebastião, a Procissão do Senhor Jesus dos Passos e a de Corpus Christi, a Festa de Nossa Senhora
da Lapa e a Festa do Divino Espírito Santo. Outra festa muito importante já foi a festa da Santíssima Trindade, hoje conhecida como a festa da Laranja (IPUF, 2004).
Entre os pontos culturais destacam-se:
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Casa da Memória localizada ao lado Catedral Metropolitana, construído na década de 1920 e que serviu para abrigar naquele tempo a sede do Partido Republicano Catarinense;
Casa Natal de Victor Meirelles sobrado oitocentista, implantado sobre a rua, quase sem calçada e com largas alvenarias de pedras, tijolos e estuques.
Museu do Homem do Sambaqui: Uma visita ao Colégio Catarinense é programa obrigatório a quem chega à Florianópolis. É impossível ficar imune à imponência do centenário edifício;
Museu Histórico de Santa Catarina: localizado no Palácio Cruz e Souza, onde se encontra o Museu Histórico de Santa Catarina;
Teatro Álvaro de Carvalho: construído em 1854, ocupa hoje lugar de destaque não só como peça arquitetônica, mas como legítimo patrimônio cultural de todos os catarinenses, merecidamente tombado desde 1988,
sob guarda da Fundação Catarinense de Cultura.
Centro Cultural Bento Silvério: Em 1912 foi construído no Distrito da Lagoa da Conceição um conjunto arquitetônico composto por duas construções; uma reservada para a estação radiotelegráfica e a outra destinada
a abrigar a casa de máquinas. Em 1914, com a chegada da primeira Guerra Mundial, coincidentemente ou não, a rádio foi desativada;
Centro Integrado de Cultura: O Centro Integrado de Cultura Prof. Henrique da Silva Fontes, foi inaugurado em 1982 com a função de abrigar num mesmo local diversas formas de manifestações culturais e artísticas.
Eco-Museu do Ribeirão da Ilha: Um Eco-museu tem por finalidade preservar e mostrar um bem, identificando sua concepção, guardando todas as linhas originais, seja numa construção material, seja na relação com o
ecossistema, ou em sua função sociocultural;
Museu de Armas Major Antônio de Lara Ribas: localizado junto Forte com fardamento de diversas épocas e o singelo carro-pipa de combate a incêndios.
Entre as Fortalezas destacam-se a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Forte Santa Bárbara e Forte Santana.
Atuando no âmbito da cultura de todo o município, a Fundação Cultural de Florianópolis - Franklin Cascaes, voltada às diferentes manifestações artísticas e culturais, estabelece importantes parcerias para que a cultura
autêntica, tanto material quanto imaterial, seja valorizada, preservada, difundida e projetada para o futuro.
O lazer, hoje, é visto como uma necessidade na vida urbana para reabilitação da saúde física, mental e moral humana. ORTH e CUNHA (2000) apud PEREIRA (1998) avaliam o tempo livre fora das obrigações do
trabalho e espaço existente nas cidades para sediar as práticas de lazer como elementos básicos para suprir a necessidade de equilíbrio nas relações sociais em ambientes densamente povoados como as cidades. Os espaços de
lazer constituídos por praças, parques, largos e outros destinados ao encontro, convívio, descanso e/ou recreio da população possuem uma importância acentuada em áreas onde a densidade predial (manifestação do crescimento
urbano) alcança limites máximos de ocupação do solo, sendo a alternativa para agregar qualidade ao ambiente construído e qualidade a vida das pessoas que nele habitam (IPUF, 2004).
Em termos gerais, tem-se praças urbanas entremeadas à malha urbana tradicional da cidade complementadas pelas áreas de lazer construídas sobre os aterros (ORTH, 2000). Entre as praças destacam-se:
Largo da Alfândega: caracteriza por abrigar um comércio de apelo turístico, estando próximo a edificações históricas muito visitadas (o Velho Mercado e o Edifício da Alfândega). Além de circulação, tem uma função
amenizadora paisagística, possuindo muitos elementos arquitetônicos que enaltecem a cultura local. A área agrega muitos eventos culturais, feiras e festas de cunho regional e folclórico. Aos Domingos, funciona um comércio
informal de artesãos e camelôs que expõem suas mercadorias sobre o chão para atrair o público que vem passear (ORTH, 2000).
Largo Fagundes, uma área que abriga uma garagem subterrânea sobre a qual recebeu um trabalho paisagístico, transformando-a em praça. Quase não é frequentada nos fins de semana, já que seus pontos de atração são
as lanchonetes que só abrem em dias comerciais (ORTH, 2000).
Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça dos Bombeiros, é uma grande opção de lazer da área residencial imediata, aos domingos e feriados, sendo principalmente o parquinho e seus brinquedos o polo de
atração de pais com crianças pequenas. Seu jardim com canteiros arborizados oferecendo densa sombra e caminhos de terra largos e sinuosos convidam seus usuários para o passeio, o namoro ou o simples descanso. Nos dias
úteis, a Praça serve principalmente de passagem, mas também de área de convívio para estudantes em folga nos horários de recreio dos colégios próximos (ORTH, 2000).
Praças Esteves Júnior e dos Namorados, semelhantes em porte e em função, paralelas à Avenida Beira Mar são bastante utilizadas pelos moradores locais para o passeio e as brincadeiras das crianças e para a conversa
e o passeio com cães, podendo ser caracterizadas como pracinhas de vizinhança (ORTH, 2000).
Praça Governador Celso Ramos, também na mesma avenida é maior que as já citadas e dividida por uma pista de veículos que compartimenta suas funções: um espaço abriga jardins e área de passeio com bancos e
outro um Play-Ground com brinquedos e extensa área coberta de areia (ORTH, 2000).
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Quanto aos bens tombados, segue uma relação destes extraída da página da Fundação Catarinense de Cultura8.

Figura 168. . P.T. nº 002/84: Palácio Cruz e Sousa - Museu Histórico de Santa Catarina. Decreto nº 21.326 de 26 de janeiro de 1984.

Figura 169. nº: 008/86: Estação de Elevação Mecânica - Museu do Saneamento. Decreto nº 31.255 de 31 de dezembro de 1986.

8

Disponível em: http://www.fcc.sc.gov.br/patrimoniocultural//pagina/4388/benstombados. Acesso em: 17 de maio de 2016.
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Figura 170. P.T. nº: 009/87: Teatro Álvaro de Carvalho. Decreto nº 1.304 de 29 de janeiro de 1988

Figura 171. P.T. nº: 010/87: Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Decreto nº 1.303 de 29 de janeiro de 1988.

Figura 172. P.T. nº: 012/91: Antiga residência do Governador Hercílio Luz. Decreto nº 4.232 de 15 de março de 2002
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Figura 173. . P.T. nº: 013/92: Antiga Escola Normal Catarinense. Decreto nº 1.291 de 29 de outubro de 1996.

Figura 174. P.T. nº: 097/98: Capela do Menino Deus. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.
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Figura 175. P.T. nº: 098/98: Igreja de Nossa Senhora do Desterro - Catedral Metropolitana. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

Figura 176. P.T. nº: 014/92: Academia do Comércio, antigo Instituto Politécnico. Decreto nº 1.292 de 29 de outubro de 1996.

Figura 177. P.T. nº: 082/96: Ponte Hercílio Luz. Decreto nº 1.830 de 13 de maio de 1997.
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Figura 178. . P.T. nº: 293/01: Sede do BADESC - Rua Almirante Alvin, 491. Decreto nº 182-A de 31 de julho de 1986.

Figura 179. . P.T. nº: 109/98: Igreja de Nossa Senhora das Necessidades. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.

Figura 180. : P.T. nº: 102/98: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Decreto nº 2.998 de 25 de junho de 1998.
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Foram realizadas consultas as três instancias de órgãos responsáveis pelo patrimônio, ou seja, nos níveis Municipal, Estadual e Federal, conforme apresenta-se os imóveis abaixo relacionados de maior relevâncias para o
projeto:
De acordo com as informações fornecidas pelo SEPHAN, os imóveis tombados municipais localizados na área de influência do empreendimento são:


Antiga Inspetoria Rios e Portos, Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1280. Atualmente o prédio comporta a casa noturna Sete Night Club.



Prédios principais do Colégio Catarinense, Rua Esteves Júnior, 711.



Casarios próximos à Praça Esteves Júnior, Rua Almirante Lamego, números 1460, 1480, 1440, na Rua Esteves Júnior números 749, 733, 748, 734, 728 e 724 e na Rua Bocaiúva, 748.



Residência Oswaldo Cabral, Rua Esteves Júnior, 546.



Praça dos Namorados e a Estação Elevatória Mecânica nela localizada.



Largo São Sebastião e a Igreja São Sebastião nele localizado.



Casa na Rua Bocaiúva, 1686, esquina com a Avenida Othon Gama d’Eça.



Casa na Avenida Othon Gama d’Eça, 900, esquina com a Rua Bocaiuva, utilizada atualmente pelo Banco Itaú.



Casas na Rua Bocaiuva, número 1761, atualmente o estabelecimento Pizza Hut, número 1792 e número 1858, atualmente o Comando da 14ª Brigada da Infantaria Motorizada.



Casarão na Avenida Trompowski, número 475, esquina com a Bocaiuva.

Dentre os tombamentos estaduais, de acordo com dados fornecidos pela Fundação Catarinense de Cultura, na área de influência estudada, temos:


Acervo Antropológico do Pe. João Alfredo Rohr S.J., na qual o proprietário é a Sociedade Pe. Antônio Vieira – Colégio Catarinense.



Ponte Hercílio Luz, na qual o proprietário é o Governo do Estado de Santa Catarina.

Na escala federal, as edificações tombadas na área de influência do empreendimento, de acordo com o IPHAN-SC, são:


Forte de Santana, Centro.



Ponte Hercílio Luz

d) Descrição das unidades de paisagem;

De acordo com (AMORIM e OLIVEIRA, 2008), a categoria de análise das Unidades de Paisagem é definida como geossistemas. O conceito mais completo para geossistemas é dado por (PENTEADO, 1983, falta
página), “definimos geossistemas como formações naturais que experimentam o impacto dos ambientes: social, econômico e técnico”.
Para (GUERRA e MARÇAL, 2006) os geossistemas são definidos como fenômenos naturais (aspectos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e fitogeográficos) que englobam os fenômenos antrópicos (aspectos
sociais e econômicos). Somados representam a paisagem modificada ou não pela sociedade. O estudo sobre geossistemas requer o reconhecimento e a análise dos componentes da natureza, sobretudo através das suas conexões.
Entendidos os geossistemas, como unidades naturais integrais, pode-se distinguir suas modificações e transformações como resultantes das ações dos diferentes tipos de ocupação.
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Por tratar-se de categoria de sistemas “interações mútuas entre elementos e seus atributos” (THORNES e BRUNSDEN, 1976), a delimitação dos geossistemas pode ser complexa. Para delimitar um geossistema
(PENTEADO, 1983, p. 156) diz assim:

Num Geossistema, como num sistema qualquer, a separação entre as diversas escalas de observação e análise é sempre arbitrária. Ao definir um Geossistema, o importante é, antes de tudo, distinguir os
elementos que serão analisados e as suas relações, para depois procurar delimita-los no espaço e identificar os sistemas ambientais controladores que atuam sobre o geossistema específico, através de
relações exteriores.
Penteado (1983) também diz que, para análises regionais, o princípio funcional é critério básico para unidade espacial mínima do geossistema.
Diante do exposto, propõe-se neste estudo a definição de unidades da paisagem com base nos seguintes princípios:
1)

O relevo terrestre é o geossistema que engloba em si todos os geossistemas ambientais endógenos e exógenos atuantes na superfície da Terra.

2)

No relevo terrestre (elemento natural) está presente o elemento socioeconômico.

Assim sendo, intenta-se desenvolver uma abordagem integrada entre o relevo, através da categoria dos modelados terrestres, e a sócio-economia, através da categoria do uso do solo. O princípio funcional básico adotado
é o da morfogênese “componente mais importante da dinâmica da superfície terrestre” (TRICART, 1977), e os elementos que compõe as Unidades de Paisagem aqui analisadas são o relevo e o uso do solo. Entende-se que esta
metodologia possa englobar os aspectos naturais e antrópicos, como se viu anteriormente, além da categoria funcional-sistemática da paisagem, ou seja, os geossistemas. Trata-se de uma integração entre a Geografia Física e
Humana, uma abordagem física no sentido de “território usado” (SANTOS, 1990).
As unidades da Paisagem foram delimitadas na junção da AID do meio físico com a AID do meio socioeconômico e analisadas de forma integrada, como se explica no Quadro 1 a seguir.

Quadro 3. Unidades de Paisagem (Geossistemas).

MODELADO

USO DO

GEOSSISTEMA

GEOMORFOLÓGICO SOLO
Área
Aterro

Dissecação

em

Montanha

Dissecação
Montanha
Dissecação
Morraria

Urbana

Tecnogênico

Consolidada

Urbanização Consolidada

Área
Urbana

Morro
Sub- com

normal
em

Depósito

Urbanização

Morro

Urbana

com

Consolidada

Consolidada

Área
Urbana

Residual
Sub-

normal
Área

em

c/

Urbanização

Morro
com

Residual

Residual
Urbanização
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Consolidada

Dissecação

em

Morraria

Consolidada

Área
Urbana

Morro
Sub- com

normal

Rampa Colúvioeluvional

flúvio-

marinha

Área
Urbana

Encosta

Área

Planície

Consolidada

Consolidada

D'água
em

Arbustiva

Morraria

Floresta
Arbustiva

Dissecação

em

Morraria

Floresta
Arbórea

Rampa Colúvioeluvional
Planície

Floresta
Arbórea

Flúvio-

marinha

Floresta
Arbórea

Planície Marinha

Floresta
Arbórea

Rampa Colúvioeluvional
Planície
marinha

Mangueza
l

Flúvio-

Urbanização

Consolidada
Depósito

Morro

Residual

Arbustivo
Morro

Residual

Arbustivo
Morro

Residual

Arbóreo
Rampa

Colívio-

eluvional Arbórea
Planície

Flúvio-

marinha Arbórea
Planície

Marinha

Arbórea
Encosta
c/Manguezal

Mangueza
l

Marinha

Tecnogênico
Floresta

em

Planície
c/

Corpo

Dissecação

Flúvio-

marinha c/ Urbanização

Consolidada

Montanha

c/

Urbana

Planície Marinha Urbana

Dissecação

Sub-

Urbanização Consolidada

Área

Aterro

Urbanização

normal

Consolidada

Planície

Residual

Manguezal
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Dissecação

em

Montanha

Dissecação

Pastagens
e

Campos

Naturais
em

Morraria

Rampa Colúvioeluvional

Planície Flúviomarinha

Pastagens
e

Campos

Naturais

Residual

Herbáceo

Morro

Residual

Herbáceo

Pastagens
e Campos

Encosta Herbácea

Naturais
Pastagens
e Campos
Naturais
Pastagens

Planície Marinha

Morro

e Campos
Naturais

Pasto e Campo
Flúvio-marinho

Pasto e Campo
Hidromórfico

Para facilitar o entendimento das Unidades de Paisagem é necessário utilizar técnicas de Geoprocessamento e de Cartografia Temática a fim de representar no espaço geográfico os Geossistemas propostos na área de
estudo e fazer análises espaciais.
O uso de Sistemas de Informação Geográfica permite a realização de análises espaciais entre os elementos naturais e antrópicos e também, através de modelagens virtuais, investigar e analisar com base em diferentes
algoritmos os resultados gerados. Pode-se chegar ao conhecimento integrado das atividades humanas sobre os sistemas ambientais. Propõe-se, portanto, uma continuação deste item d, durante o processo de elaboração do EIARIMA do proposto edital Nº 836/SMA/DLC/2015 para a implantação do Parque Beira Mar, a realização de modelagens virtuais das Unidades de Paisagens por meio do uso de Geotecnologias e técnicas de Geoprocessamento.

e) Identificação dos equipamentos urbanos presentes na região

Neste item são analisados os equipamentos urbanos ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento, a fim de identificar o estágio de consolidação da ocupação urbana na localidade. As informações que
subsidiaram as análises da infraestrutura urbana existente foram obtidas através de levantamentos de dados secundários, assim como de dados primários obtidos diretamente em campo.
São considerados equipamentos urbanos as estruturas urbanas destinadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, rede de drenagem pluvial, rede de energia elétrica, rede de telecomunicações
e sistema viário e acessos. Estas instalações podem ser agrupadas em três sistemas: sistema de saneamento básico; sistema de energia e telecomunicações e sistema de transporte e mobilidade.
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é a empresa responsável pelo abastecimento de água à população residente no município de Florianópolis com uma abrangência de aproximadamente 93%, o
que a torna a principal operadora local. A CASAN é uma empresa estadual de economia mista criada em 1971 e tem como missão prestar os serviços de água e esgoto à população catarinense.
Desta forma, o abastecimento de água no município de Florianópolis, a cargo da CASAN, se faz atualmente através de quatro sistemas independentes:
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Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS);



Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São João do Rio Vermelho (SSJRV).

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF) é responsável pelo suprimento de cinco municípios situados na área conturbada de Florianópolis, sendo eles: Florianópolis, Biguaçu, São
José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. No município de Florianópolis as áreas supridas pelo SIF correspondem aos distritos sede Ilha, sede continente, Santo Antônio de Lisboa, parte da região norte da Ilha de Santa
Catarina (região do trevo de acesso aos Balneários Daniela e Jurerê e ao distrito de Ratones) e parte da região leste/sul da Ilha de Santa Catarina (área a partir da região central até a localidade de Carianos). Este Sistema possui
como mananciais de abastecimento os Rios Vargem do Braço (Figura 14), localizado na região denominada Pilões no município de Santo Amaro da Imperatriz, e Cubatão do Sul (Erro! Fonte de referência não
encontrada.15), localizado nos municípios de Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz.

Figura 181. Captação no Rio Vargem do Braço. Fonte: CASAN, 2011

Figura 182. Manancial do rio Cubatão do Sul. Fonte: CASAN, 2011

O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte – SCN atende toda a região norte da Ilha de Santa Catarina por meio de dezenove poços artesianos localizados na Região do Capivari dos Ingleses. O
manancial que abastece este sistema é o Aquífero Ingleses, que abrange cerca de 30 km² abarcando as praias de Ingleses, Santinho, Moçambique e o distrito de São João do Rio Vermelho.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS) atende as localidades de Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera, Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa, Carianos e Aeroporto Internacional de Florianópolis. Este Sistema tem como mananciais as águas da Lagoa do Peri (Figura 183), após passarem por tratamento completo, e poços profundos existentes na região.
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Figura 183. Captação na Lagoa do Peri.Fonte: CASAN, 2011.

O Sistema de Abastecimento Sub-distrito de São João do Rio Vermelho, atende por meio de poços artesianos o distrito de São João do Rio Vermelho.
Além dos Sistemas supracitados, o município conta ainda com sete pequenos sistemas, também operados pela CASAN, todos situados na ilha, e que se encontram atualmente conectados ao SIF e ao SCN. Existem ainda,
em Florianópolis, Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) independentes que não são operados pela CASAN:


SAA da Praia de Jurerê Internacional;



SAA de Monte Verde;



SAA do Costão do Santinho;



SAA do Pântano do Sul;



SAA da Costa da Lagoa;



SAA de Naufragados.

Quanto às áreas de influência do empreendimento, estas são abrangidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF). O SIF conta com, aproximadamente, 41.829 ligações e
105.362 economias cobrindo todas as categorias.
Conforme dados do Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), ligado ao Ministério da Saúde, em dezembro de 2010 a abrangência de distribuição de agua tratada era de 94,27% (Erro! Fonte de referência
não encontrada.28).
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Tabela 28. Abastecimento de água – dez./2010.

Número de

Atendidas por

famílias

Rede geral

121.386

114.434

Poço ou
nascente
6.508

% atendimento
rede geral
94,27%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.

O serviço de coleta e tratamento de esgotos domiciliares em Florianópolis também é de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os esgotos domésticos são coletados por onze
sistemas públicos, sendo que nove destes são operados pela CASAN; 1 (um) por empreendedor privado (Sistema de Esgoto Sanitário – SES – do Balneário de Jurerê Internacional) e 1 (um) por entidade pública federal (SES da
Base Aérea) (Tabela 29).

Tabela 29. Sistemas de esgotamento sanitário.

Sistema

Operadora

Início de Operação

SES do Balneário de Jurerê Internacional

HABITASUL

1981

SES da Base Aérea de Florianópolis

INFRAERO

1982

SES do Balneário da Lagoa da Conceição

CASAN

1988

SES de Florianópolis Continente

CASAN

1994

SES do Balneário de Canasvieiras

CASAN

1995

SES do Parque Tecnológico PARQTEC

CASAN

1996

SES de Florianópolis Insular

CASAN

1997

SES do Balneário da Praia Brava

CASAN

1997

SES de Vila União

CASAN

2000

SES do Balneário da Barra da Lagoa

CASAN

2006

SES de Saco Grande

CASAN

2006

Fonte: CASAN, 2011.
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Nas áreas onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, que consistem no lançamento dos esgotos gerados na unidade habitacional em um dispositivo de tratamento
primário (fossa séptica) e outro de infiltração no solo (sumidouro). Porém, devido à falta de controle, fiscalização e orientação técnica, estima-se que há um número expressivo de fossas sépticas e sumidouros implantados de
forma irregular, sem o atendimento das normas da ABNT, aumentando o risco de contaminação dos recursos hídricos.
A rede coletora de esgoto existente no município ultrapassa a casa dos 540.000m de extensão, observando-se que mais de 98% são dos sistemas de esgotamento sanitário operados pela CASAN. Existe atualmente
conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que 82% destas economias são residenciais.
Em novembro de 2010, informações geradas pelo Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), indicaram que 53,30% das famílias florianopolitanas cadastradas no sistema contavam com serviço de coleta de
esgoto, conforme demonstra a Tabela 30.

Tabela 30. Destinação final dos efluentes domésticos – Nov./2010.

Número de famílias

121.386

Atendidas por

Fossa séptica

rede de esgoto
64.706

53,30%

54.824

45,16%

Céu-aberto

1.442

1,18%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.

Atualmente o sistema de rede coletora de esgotos no município está em fase de expansão, igualmente com a ampliação do número de fossas sépticas no meio rural por meio de programas socioambientais.
A área de influência direta recebe cobertura do Sistema Florianópolis Insular, sendo que a ADA não é atendida pelos Sistemas de Esgotos Sanitários existentes no município (Figura 177).
A distribuição de energia elétrica no município de Florianópolis é efetuada por meio da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC). A Grande Florianópolis é dependente de importação de energia
gerada por Itaipu, ELETROSUL e Furnas. Segundo informações da CELESC, todas as subestações apresentam disponibilidade de energia para atender as cargas existentes na atualidade, com capacidade para atender novas
demandas. Os indicadores numéricos relacionados ao consumo e respectivas classes estão dispostos na Tabela abaixo.
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Figura 184. Croqui dos Sistemas de Esgoto Sanitário do município de Florianópolis. Fonte: PMISB Florianópolis, 2011.

Tabela 31. Classes e consumo de energia elétrica em 2008.

Classes de Residenci Industri Comerci
consumo

Nº de

al

172.570

al

2.451

al

20.201

Rural

122

Poder
público

1.185

Iluminaç
ão
Pública

01

Consu
Serviço

mo

público própri

Total

o
160

20

196.710

consumidor
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es
Consumo
(kWh)

462.998.9 31.199.4 366.409.6 638.9 84.841.3 30.954.7 23.972.1 5.639.6 1.006.654.
10

53

28

15

01

13

84

35

739

Fontes: Secretaria de Estado do Planejamento/SC e CELESC, 2011.

Dados do SIAB indicam que a abrangência deste serviço beneficiava até o final do mês de novembro de 2010, 98,8% das famílias cadastradas no sistema (Erro! Fonte de referência não encontrada.32).

Tabela 32. Número de consumidores de energia elétrica – Nov./2010.

Número de famílias

Contavam com energia elétrica

Abrangência

121.386

120.896

99,60%

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB 2011.
Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no município de Florianópolis, em grande parte são realizados pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), empresa de economia mista criada em
1976, que tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos sólidos na Capital conta, também, com a participação da empresa privada (PROACTIVA Meio Ambiente
Brasil Ltda.) e da sociedade civil, especialmente no que se refere à realização dos serviços de tratamento e disposição final dos resíduos e coleta seletiva, respectivamente.
Os serviços prestados pela COMCAP são: (I) coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (II) coletas especiais; (III) coleta seletiva; (IV) varrição de ruas; (V)
capinação e raspagem; (VI) instalação e manutenção de lixeiras; (VII) limpeza dos locais de eventos e praias; (VIII) limpeza de valas; (IX) remoção de animais mortos; (X) operação do Centro de Transferência de Resíduos
Sólidos (CTRes); (XI) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (XII) controle de roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
A coleta de resíduos sólidos é composta por vários tipos de coleta: (I) convencional (comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (II) seletiva, dos resíduos recicláveis selecionados pelos
moradores; (III) em áreas críticas; (IV) com caixas brooks; e (V) infectantes, dos serviços de saúde municipal.
Quanto à caracterização dos resíduos gerados no município de Florianópolis, a mesma baseou-se no estudo realizado pela COMCAP através de parcerias com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa
Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual utilizou metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Para esta caracterização, o Município foi subdividido, de acordo
sua posição geográfica, em 5 (cinco) regiões: (i) continente; (ii) centro; (iii) norte; (iv) sul; e (v) leste.
A partir do estudo supracitado foi possível, também, caracterizar fisicamente os resíduos sólidos gerados no município de Florianópolis. Em 2010 a quantidade de lixo coletada em Florianópolis, somando-se o lixo
convencional e seletivo, esteve entre 12.500 t/mês. Sua composição é variável de acordo com o local, uma vez que é função dos diferentes hábitos e costumes da população, da atividade econômica dominante, dos padrões de
vida e outras condições locais variáveis.
Em 2010 foram coletadas pelo sistema porta-a-porta 155.123,82 toneladas de resíduos sólidos. Do referido montante, 149.020,26 toneladas foram recolhidas pela coleta convencional e destinadas ao aterro sanitário
(96%), e 6.103,56 toneladas foram recolhidas pela coleta seletiva e destinadas às associações de catadores de materiais recicláveis do município e, posteriormente, à indústria da reciclagem (COMCAP, 2011).
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A taxa de geração per capita de lixo refere-se à produção de lixo diária por pessoa de determinada região.
Em Florianópolis, de uma forma simplificada, é calculada regularmente na Companhia responsável pela gestão dos resíduos a produção per capita de resíduos sólidos urbanos, dividindo-se a quantidade produzida pela
população residente no município.
A partir dos valores de resíduos sólidos coletados e considerando a população do município de Florianópolis em 2010, igual a 421.240 habitantes, a geração anual per capita de resíduos sólidos foi de 368,25 kg por
habitante.
Na tabela abaixo estão expostos dados relacionados a coleta e disposição dos resíduos sólidos gerados no município.

Tabela 33. Coleta de resíduos sólidos – dez./2010.

Número de

Atendidas por

Lixo enterrado

Lixo a céu

Atendimento serviço de

famílias

serviço de coleta

ou queimado

aberto

coleta %

121.386

120.044

418

524

98,90

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB, 2011.
A Coleta convencional por áreas da cidade atende a AID com frequência mínima de 3x por semana.
Segundo PNUD (2013), no município de Florianópolis, 96,35% da população vive em domicílios com água encanada, 99,96% da população vive em domicílios com energia elétrica, 99,84% da população vive em
domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo, e apenas 0,08% da população vive em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados.
O crescimento urbano tem influenciado diretamente no sistema viário de Florianópolis, especialmente na área de influência do empreendimento, por caracterizar-se como uma área central, o que pode ser percebido
através dos crescentes níveis de congestionamentos e grande número de usuários dos serviços de transporte coletivos, alternando os picos de agravamento entre as temporadas de veraneio com afluxo de turistas e os períodos de
atividades escolares.
As vias que compõem a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, bem como àquelas que funcionarão como possíveis alternativas de acesso à região do empreendimento correspondem a:


Avenida Governador Irineu Bornhausen (Avenida Beira Mar Norte), no bairro do centro;



Rua Almirante Lamego, bairro centro;



Rua Bocaiúva, bairro centro;



Avenida Mauro Ramos, bairro centro.

O transporte público em Florianópolis é realizado, principalmente, através de ônibus. O Sistema Integrado de Transporte do Município é formado por seis Terminais de Integração:


Terminal de Integração Centro (TICEN);



Terminal de Integração Trindade (TITRI);



Terminal de Integração Lagoa da Conceição (TILAG);



Terminal de Integração Rio Tavares (TIRIO);



Terminal de Integração Santo Antônio (TISAN);
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Terminal

de

Integração

Canasvieiras

(TICAN).

Este sistema baseia-se em um sistema tronco-alimentador em rede, onde as "linhas alimentadoras" conectam os bairros aos terminais regionais, que por sua vez se ligam ao terminal central (TICEN) pelas "linhas
principais".
Destes, os terminais de passageiros que atendem às áreas de influência do empreendimento são, especialmente, o Terminal de Integração Centro e o Terminal de Integração Trindade.
O transporte marítimo não é muito explorado no Município como transporte coletivo, exceto para o turismo. Existem linhas regulares de transporte lacustre apenas na Lagoa da Conceição, as quais ligam a localidade da
Costa da Lagoa — isolada por terra — à sede do distrito e à margem oposta da Lagoa.
Florianópolis conta ainda com um aeroporto internacional, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, localizado no bairro Carianos. O mesmo possui capacidade para 980 mil usuários por ano, sendo que recebeu 2.080
milhões de passageiros em 2008. O aeroporto Hercílio Luz é o 14º mais movimentado do país e está na listados que mais recebem vôos na temporada de verão. Porém, o atual terminal de passageiros ficou modesto para o
crescimento de Florianópolis. Por isso, a cidade ganhará um novo terminal com capacidade para atender 2,7 milhões de passageiros por ano. O projeto do aeroporto está orçado em R$ 420 milhões, com recursos vindos do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC), e a previsão do término é em 2014.
Os serviços de telefonia fixa, móvel e acesso à Internet (banda larga e rádio) são abrangentes no município. Os serviços são operados pelas empresas Oi - Brasil Telecom S.A., GVT, e a NET através do NET fone. A
Brasil Telecom (atual Oi) está no mercado catarinense desde abril de 1998 e a GVT ingressou no mercado em novembro de 2000. Mais recentemente a operadora TIM e a NET operadora de TV a cabo estão oferecendo o
serviço de telefone fixo. Desde então, a concorrência entre as empresas favoreceu o atendimento devido ao considerável plano de expansão da rede telefônica incentivado pela redução dos valores de instalação de um telefone
fixo.
As prestadoras de serviço de telefonia móvel são a TIM (Telecom Itália Móbile), Claro, a Vivo e a Oi Telecom. Com o advento do telefone pré-pago, tornou-se impossível estimar o número de telefones celulares em
operação devido ao elevado número de aparelhos e linhas em uso.
Os jornais de maior circulação na região de Florianópolis são Diário Catarinense, Notícias do Dia, Hora de Santa Catarina. Sediado em Joinville ainda se dispõe do jornal AN Capital.
O município conta com um site mantido pelo poder público municipal, disponibilizando informações sobre as ações públicas sociais e dados referentes às características socioeconômicas e manifestações culturais.
Os sinais das principais emissoras de televisão do país são captados no município, de forma análoga aos sinais de radiodifusão. Florianópolis conta com dezesseis emissoras de rádio – oito AM e oito FM – e cinco
emissoras de televisão.

e.1) Equipamentos específicos

A Beira-Mar Norte é considerada atualmente um parque linear e amplamente utilizada pela população residente. Os equipamentos presentes na orla se complementam aos usos desta por parte da população. Como a
prática desportiva é uma das principais atividades desenvolvidas no local, a grande maioria dos equipamentos é destinada a esse fim.
Por toda a Beira-Mar Norte, há uma pista de caminhada e ciclovia, na qual são amplamente utilizados pela população para caminhadas, andar de bicicleta, patins e skate e também para passear. Ao longo da orla, em diversos
pontos temos bancos, mesas, gramados, árvores, decks de madeira, lixeiras, postes de iluminação, algumas placas informativas, academias ao ar livre, locais para alongamento, entre outros.
Dentre o trecho que engloba o projeto da Marina e Parque Urbano, a partir da Praça do Sesquicentenário até o trapiche da Beira-Mar, serão citados mais especificamente os equipamentos encontrados atualmente. Na
Praça do Sesquicentenário há a Estação Elevatória da CASAN. Ao lado desta, temos uma academia ao ar livre e logo ao lado um pequeno local coberto destinado a alongamento. Nesta praça, podemos encontrar alguns
bancos e mesas para convívio da população e um gramado, utilizado pelos visitantes para apreciar o pôr do sol e descansar. A frente da praça há estacionamentos e um ponto de ônibus.
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Partindo desta praça, mais precisamente do local de alongamento, andando aproximadamente 40m em direção ao trapiche da Beira-Mar, podemos encontrar um deck de madeira, com quatro bancos e um pergolado de
madeira e duas lixeiras posicionadas nos dois lados. Andando aproximadamente 215m na mesma direção, temos mais um deck de madeira com as mesmas características. Entre os dois decks podemos observar três placas de
concreto referentes ao “Projeto Helios”, dois bancos de madeira e duas lixeiras, distribuídas ao longo dos 215m, assim como árvores distribuídas espaçadamente pela costa, ao lado da pista de caminhada.
Seguindo na mesma direção por aproximadamente 60 m há uma escada de madeira ligando a pista de caminhada à areia da praia. Nesses 60m entre o deck e a escada, há uma placa do “Projeto Helios”, uma lixeira e as
árvores já citadas. A partir da escada, em 175m temos outro deck com as mesmas características dos anteriores e neste trajeto pode-se observar duas lixeiras e uma placa de concreto do “Projeto Helius”. A frente desse deck
há um painel eletrônico medidor de raios ultravioletas da radiação solar e uma faixa de pedestre e um semáforo com faixa de pedestres atravessando a avenida. A partir deste ponto, inicia-se novamente uma via adicional,
com espaço para estacionamento de veículos.
Seguindo novamente por aproximadamente 100m há uma rampa pública de concreto para embarcações, conectando o mar a pista de caminhada. Logo ao lado da rampa, temos outras instalações de academia ao ar livre e
alongamento, dois paraciclos de metal, bancos e mesas de concreto, uma estrutura de concreto com quadro elétrico, lixeiras e alguns vasos de plantas.
Logo ao lado, temos o trapiche da Beira-Mar Norte, com 70,7m de comprimento, 5,5m de largura. No final, há uma bifurcação em “T”, com 22m de comprimento e 5,7m de largura, posicionado mais a esquerda. O
trapiche possui oito postes de iluminação, quatro lixeiras e duas placas informativas na entrada. Nas proximidades dos trapiches, em terra, podemos encontrar outros bancos e mesas de concreto, bancos de madeira, lixeiras e
quadros de eletricidade. A frente do trapiche há um estabelecimento com mesas e cadeiras, um ponto de ônibus e uma escultura.
Do outro lado da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, no trecho citado, há diversos estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, lojas, hotel, edifícios residenciais e públicos e duas praças, a Praça
Esteves Júnior e a Praça dos Namorados. Toda a região na qual a Avenida Beira-Mar Norte está inserida é bastante diversa quanto aos estabelecimentos e equipamentos presentes.

f) Caracterização, descrição e localização do empreendimento nas fases de implantação e operação indicando:

O empreendimento Parque Urbano e Marina envolve a implantação de uma série de infraestruturas que compõem o empreendimento dentre as quais se destacam: Marina, Estacionamento e áreas recreativas.
A área indicada para a execução do empreendimento localiza-se na Avenida Rubens de Arruda Ramos, Beira Mar Norte, bairro Centro em Florianópolis, entre as coordenadas 27°35'10.27"S e 48°33'13.31"O,
correspondente a área onde hoje encontra-se a Praça de Portugal estendendo-se até a Praça do Sesquicentenário.
Em sua totalidade o projeto compreenderá uma área de 225 mil mteros quadrados, sendo aproximadamente 80.000m² em terra e 145.000m² em agua.
A construção da Marina será destinada a atracação de embarcações e com o objetivo de reduzir a ação das ondas marítimas nas embarcações atracadas o projeto prevê a construção de um break water de concreto
flutuante de tamanho 12x5x1,80 metros.
A adequação da profundidade da área destinada a Marina, etapa a ser realizada na fase de implantação, será viabilizada pela dragagem do material do fundo, totalizando um volume de 167.700m³ de material dragado.
Tendo em vista a dimensão da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas áreas adjacentes a marina, o volume dragado deverá ser utilizado na construção destas áreas. O aterro será construído com material
transportado por fluxo de água, aterro hidráulico, com tratamento para aproveitar o material grosso, totalizando 133.800m³. Para o atenuador submerso serão usados 20.000 m³, e 16.900 m³ poderão ser usados para alargamento
de praia anexa. Desta forma possivelmente será dispensada a necessidade de mapeamento e licenciamento de áreas de bota fora.
Em função da já existente infraestrutura na área de localização do empreendimento será priorizado o uso do píer para atracar os barcos de passeio turístico compreendendo 100m² (total) destinado ao atendimento de
scunas e informações turísticas. Tendo em vista o comprimento dos moles serão previstas torres para fornecimento de energia elétrica e água.
O projeto estrutural da área do Parque Urbano e Marina será dividido em Marina, estacionamento subterrâneo e área destinada ao parque.
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Para a adequação da área com infraestruturas já existentes no local, ao projeto do empreendimento, serão realizadas demolições ocasionando a geração de entulhos. Serão demolidos 165 m² de área de contra piso de
concreto, 3000 m² de área de pavimentação da ciclovia, 5600 m² de área do pavimento da pista de caminhada, além da retirada de 4250 metros de comprimento de meio fio. O volume total de entulho gerado será de 2.000 m³,
sendo todo material retirado de entulho reaproveitado como parte do aterro. Também será realizada a retirada de 175 m² de deck e 6500 m² de cobertura vegetal.
Em sua fase de operação o empreendimento tem o objetivo de atender 3 mil pessoas no parque aos finais de semana e cerca de 100 usuários da marina por dia. Esta estimativa parte da premissa de que a densidade
populacional média das áreas de ponderação utilizadas é de 9103,58 habitantes por m². As áreas utilizadas para estimativa compreendem o Centro, Altos da Felipe Schmidt, Mauro Ramos e Maciço Norte.
A marina contará com uma estrutura de apoio náutico com objetivo de atracar cerca de 500 barcos a motor ou não de no máximo 120 pés em vagas molhadas, sendo previsto um percentual mínimo de 10% das vagas
molhadas para uso público. As estruturas para apoio às embarcações da marina serão preferencialmente flutuantes nas conexões com o espaço insular. As vagas molhadas serão providas de abastecimento com medição
individual de água e energia elétrica e acesso sem fio à Internet. A área ainda contará com rampa de acesso pública para barcos e posto de abastecimento de combustível não privativo.
A área destinada ao estacionamento subterrâneo compreenderá uma área de 15.037,12 m², possibilitando, durante a fase de operação, a disponibilização de 606 vagas para veículos, sendo prevista a destinação de vagas
para motos, idosos e pessoas com deficiência (PCDs).
O estacionamento fica cerca de 20 cm acima do nível d’agua do lençol freático. A laje superior será construída com 50cm de espessura para que a parte de cima do estacionamento possa ser aproveitada com áreas de
lazer. A laje inferior possui 20cm de espessura e o pé direito será de 2,2m. Haverá um caimento e drenagem, levando as águas de chuva para uma caixa separadora de água e óleo antes de destiná-las ao mar.
A entrada e saída de veículos no estacionamento será feita por meio de uma rampa de 6m de largura e o acesso à marina será feito por meio de 4 escadas em L localizadas em pontos estratégicos e uma saída de acesso ao
deck. Com objetivo de facilitar os acessos ao parque será priorizada a integração do projeto ao calçadão e a ciclovia existentes na avenida.
Por toda a extensão do estacionamento serão disponibilizados guarda-volumes. Através de uma rampa, que parte do estacionamento, será possível o acesso à sede da marina que será provida de uma recepção, copa, sala
de marinheiro, sala de administração, banheiros, vestiário, salas de reunião, de rádio, de ensino, além de cerca de 184 boxes para guarda de material e um acesso ao deck. Sobre os píer flutuantes serão instalados boxs para cada
embarcação que necessitar.
A área destinada ao parque, acima do estacionamento, contará com diversas estruturas destinadas ao público visitante como restaurantes com vista para o mar e com diferentes faixas de preço, cafeteria, floricultura, lojas
de conveniência, banca de revistas, três bicicletários, espaço para palco e anfiteatro, três parques infantis e um parque infantil inclusivo, e um espaço de recreação para oficinas de atividades ligadas ao mar.
A prática de esportes também será estimulada por meio de suportes para a instalação de slackline, duas quadras de vôlei de praia e uma de futevôlei, além pista para prática de skate.
Objetivando integrar o novo empreendimento aos espaços e atividades já existentes, as atividades de remo, tão tradicionais em Florianópolis, serão mantidas com o mínimo de impacto. Haverá espaço para aulas de
navegação, espaço de busca e salvamento e aluguel de equipamentos náuticos como Jet Skys e pedalinhos, além de espaço para aulas de vela.
Serão destinadas áreas às feiras, que já ocorrem na beira mar, para que possam se estabelecer também no Parque. As academias ao ar livre, bem como o local destinado à locação de bicicletas serão mantidos, sendo
previsto para este último a ampliação do número de bicicletas disponíveis.
Complementarmente serão considerados os serviços de gastronomia, já existentes nos entornos, buscando somente complementá-los com os estabelecimentos similares propostos, fortalecendo os empreendedores locais.
O espaço contará ainda com estacionamento para ônibus de turismo. O ponto de ônibus será com eficiência energética, com ponto para carregamento de celular, assim como o ponto de táxi. Serão utilizados telhados
verdes ou com a maior refletância solar (telhados brancos) com o objetivo de manter temperaturas agradáveis.
Após a definição do local de implantação do Bus Rapid Transit (BRT) que será possivelmente construído na Avenida Beira Mar Norte prevendo conexões, será projetada uma passarela coberta e/ou a instalação de um
túnel para passagem de pedestres.
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i.

Volumes de movimentos de terra (cortes/aterros) e de geração de entulhos;

Levantamento Topográfico e levantamento batimétrico
Para definição de cotas de projeto, cálculos de volume de corte, aterro e dragagem, definição de posicionamento de trapiches e atracação de embarcações, tona-se evidente a necessidade de conhecimento prévio do relevo
atual da região. Destaca-se desta forma a necessidade da execução de batimetria de categoria B e levantamento topográfico minucioso na fase de projeto executivo.
Para os presente estudo e projeto da PMI, utilizam-se dados previamente existentes conforme indicado pela prefeitura em edital e reunião. Desta forma para topografia utilizam-se fontes conhecidas e dados públicos
disponíveis, desta forma destaca-se: levantamento realizado pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU), cartas náuticas da Marinha do Brasil, Descrição de Estação Maregráfica do Porto de Florianópolis (2007)
DHN/CHM Marinha do Brasil e levantamento batimétrico disponibilizado no edital desta PMI.
A estação maregráfica Porto de Florianópolis foi instalada pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) em 1960 no local onde funcionava a Portobrás e havia o antigo trapiche antes da execução
da atual avenida beira-mar. Os marcos foram sendo sucessoriamente substituídos com a construção da avenida e a substituição do trapiche, conforme a descrição de nível.

Figura 185. Imagem da Descrição da Estação Maregráfica. Fonte Marinha do Brasil

O marco atual RN3-DHN foi executado em 2007 e coincide com o nível da ciclovia, próximo ao trapiche e está a 3,001m acima da linha do zero DHN, ou seja, a linha de referência das cartas náuticas e da batimetria e é
o nível da maré mais baixa na sizígia, conforme visível na página da Descrição da Estação.
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Figura 186. Imagem da Descrição da Estação Maregráfica. Fonte Marinha do Brasil

Com base nos levantamentos topográficos do SPU temos as informações com nível de referência no zero IBGE, conforme apresentado a seguir, onde podemos notar que o nível da ciclovia onde está o marco RN3-DHN é 2,3m
em relação ao zero IBGE.

Figura 187. Imagem de relevo topográfico. Fonte spu
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Desta forma podemos concluir fazendo a comparação e marcando comparativamente os georreferenciamentos e dessa forma organizar uma planta esquemática com os níveis e também uma planta com esquema em corte
“amarrando” a batimetria com a topografia.

Figura 188. Esquema dos níveis e georreferenciado.
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Figura 189. Esquema de planta em corte.

Dragagem

Para definição do volume de dragagem é preciso o levantamento batimétrico total da área, executado de acordo com as diretrizes da Normam. Este cálculo aproximado de dragagem foi estabelecido com os materiais
prévios existentes conforme indicação da prefeitura para realização deste estudo. Desta forma utilizou-se a batimetria anexa ao Edital, realizado pela CBI intitulado “Relatório técnico do levantamento geofísico, batimétrico e
geotécnico (jet-probe) realizado na baía norte da Ilha De Santa Catarina – Marina Beira-Mar” que não abrangem toda a área necessária e através de interpolação completado com base nas Cartas Náuticas elaboradas pela marina
do Brasil. A planta abaixo representa a profundidade estimada para a região.
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Figura 190. Planta Básica com superposição da área da marina.

Com base nesta planta básica e com a superposição da área da marina foi possível traçar um plano básico de dragagens e aterros. O aterro foi verificado para completar os volumes e níveis conforme detalhamento
arquitetônico do Parque. Para a Marina foi necessário verificar diversos itens para definição da profundidade como segue:
- Profundidade de 4m para melhor funcionamento dos atenuadores flutuantes;
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- Profundidade de 3m para as embarcações de médio tamanho;
- Profundidade de 2m para as embarcações menores dimensões.
Nota-se que estas profundidades são em relação ao zero DHN, ou seja, tanto as cotas batimétricas quanto as profundidades definidas para dragagem são aproximadas a maré mais baixa, dessa forma as medias seriam
superiores as indicadas, permitindo fácil acesso a marina mesmo para barcos de calado de 3,5m durante as cheias, ou seja tamanho limite de calado para a maior parte das embarcações que conseguem entrar na baia norte. Na
sequência apresenta-se o plano de dragagem e aterro, com as hachuras conforme as áreas e profundidas indicadas.

Figura 191. Marina Beira Mar
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Na tabela abaixo são apresentados os volumes de dragagem preliminares conforme o mapeamento realizado, adotamos então o valor de 167.700m³ de dragagem.
Tabela 34. Volumes de dragagem preliminares conforme o mapeamento realizado.

Profundidade
(m)

corte (m)

area (m²)

volume (m³)

4

1,5

78120,5131 117180,7697

3

0,5

38241,2355 19120,61775

3

1

13300,8045

13300,8045

2

0,5

36150,1794

18075,0897

TOTAL

167677,2816

Importante ressaltar ainda que haverá a necessidade de derrocamento conforme batimetria previa realizada pela CBI já apresentou. Neste interim é importante ressaltar ainda a necessidade de retirada da laje de pedra que fica ao
lado do trapiche público existente, pois o mesmo já foi motivo de acidentes, impossibilitando que grandes embarcações parem no lado leste deste píer.
Aterro e Corte
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Figura 192. Seção tipo s/escala.

Com base no desenho arquitetônico do Parque Urbano é possível calcular e analisar os volumes de corte e aterro. Com base no perfil da seção tipo abaixo representada, comas cotas de projetos chegou-se ao volume de
133.800m³ de aterro e o volume de corte em 3.000 m³. Desta forma pode-se destinar o volume de corte para o aterro, faltando ainda 130.800m³ de aterro. Conclui-se então que o volume de empréstimo da dragagem para o aterro
será de 130.800m³ completando toda a necessidade de volume com este material. Esse volume poderá ser usado para se aterrar de diferentes formas, sendo que se for um solo com características impróprias para o seu uso direto,
será possível a sua utilização através de formas têxtis, diminuindo assim os custos do bota-fora e sendo ambientalmente correto. Esta definição dependerá de uma sondagem complementar. Para este levantamento preliminares
utilizou-se sondagem da região cedida gentilmente pela Sotepa. Fica claro que o volume da dragagem é superior ao aterro, sobrando 36.900 m³.
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Figura 193. Imagem de sondagem a percussão cedida gentilmente pela Sotepa.

Bota-fora - Atenuador submerso

Este projeto traz como inovação na área de marinas no Brasil, mas um método já consolidado nas costas do mundo, bem como amplamente utilizado na área de rodovias e portos no Brasil. Trata-se da utilização de
formas têxteis em forma de bolsa para criar um atenuador de ondas artificial, reaproveitando o volume excedente da dragagem, ou seja, não há bota fora, pois o mesmo pode ser todo utilizado. Outra vantagem é a possibilidade
de utilizar tipos especiais de tecido com capacidade de reter partículas finas e matérias indesejáveis, sendo inclusive um fator de melhora ambiental uma vez que pode reter possíveis elementos contaminados dentro da forma.
Esta forma também ficará rente ao solo, no fundo do mar, sinalizado conforme a Normam 17 e permitirá o fluxo da agua. Ou seja, o seu baixo nível não afetará a circulação hídrica como é o caso de enrocamento (molhes fixos).
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Outra vantagem é que se trata de uma estrutura que pode ser retirada, tornando seu impacto ambiental do tipo reversível. O volume estimado para este atenuador é da ordem de 20.000 m³ a 36.900 m³. O seu detalhamento
encontra-se no anexo.

ii.

Atividades previstas com número de usuários;

Quadro 4. Atividades previstas com número de usuários (Parque).

Atividades previstas

Número de usuários

PARQUE
Local para show

10.000

Rinque de patinação

50

Local para eventos e feiras temporárias

5.000

Feira de artesanatos - fixa

100

Anfiteatro

200

Praça de alimentação

1.000

Cafés

500

Quiosque de alimentação

100

Restaurantes

1.000

Informação turística

-

Posto policial federal

-

Bilheteria

-

Enfermaria

2

Quadras de vôlei e futevôlei na praia

30

Utilização da faixa de areia para cadeiras de praia

100

Pergolados para descanso

40

Aluguel de equipamentos náuticos

100

Pista de skate

5

Parque Infantil

50

Parque Infantil itinerante

5

Academia ao ar livre

50
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Academia ao ar livre itinerante

5

Ponto de Taxi

15

Ponto de ônibus

2

Embarque e desembarque de ônibus

2

Estacionamentos de ônibus

3

Estacionamentos de carro, motos, idosos e deficientes

600

Área de Slackline

10

Jardim Botânico

50

Rampa publica

-

Vagas públicas para carro e reboque

5

Mirante

10

Espaço de recreação para ensino ligado ao mar

50

Banca de revista

20

Sorveteria

50

Floricultura

20

Banheiros públicos

30

Paraciclo

100

Aluguel de Bicicletas

20

Quadro 5. Atividades previstas com número de usuários (Marina).

Atividades previstas

Número de usuários

MARINA
Parada para passeios de escunas

1

Parada de tender de cruzeiro

2

Parada para transporte aquaviário

1

Vagas públicas de embarcações

50

Parada para embarcação dos bombeiros

1

Parada para embarcação da polícia federal

1

Parada para embarcação da receita federal

1

Parada para embarcação Ambiental

1
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Aula de vela

5

Aluguel de caiaque

5

Aluguel de jetski

5

Aluguel de pedalinho

10

Área de recreação náutica

50

Heliponto

1

Vagas de pernoite

-

Abastecimento da marina e ao publico

6

Vagas de embarcações

457

Embarque e desembarque de embarcações

1

Loja de conveniência

1

Aluguel de guarda-volumes

184

Escola Náutica

50

Sede da marina (adm, sala radio, reunião, recepção,

50

copa, vestiário e bwc masculino e feminino)

iii.

Áreas, dimensões e volumetria do empreendimento;

Os empreendimentos foram dimensionados de acordo com as normas exigidas, devido aos equipamentos serem quase todos ligados a alimentação a norma NDC 50 da vigilância sanitária foi considerada, dimensionando
os espaços de DML e sanitários.
Quadro 6. Estabelecimentos/m2.

Estabelecimento

m²

Marina

Aproximadamente 17 mil

Restaurante 01

259,37

Restaurante 02

280,75

Restaurante 03

259,37

Praça Alimentação

412,23

Sorveteria

96,43

Floricultura

67,73
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Café 01

176,71

Café 02

96,43

Quisque 01

32,19

Quisque 02

13,69

Quisque 03

13,69

Banca Revista

67,73

Feira Artesanato 01

119,46

Feira Artesanato 02

119,46

Enfermaria

12,81

Policia Federal

25,50

Bilheteria

25,50

Informação Turística

15,54

Aluguel de Equipamentos Náuticos

46,73

Loja de Conveniência

18,63

A volumetria dos empreendimentos é de estrema importante para o conforto visual, com pé direito de 3,5m de altura para não poluir os espaços, foi optado por formas limpas, retas, e com a utilização de vidros para
buscar leveza com a transparência, além de fachadas verdes amenizando o impacto visual, conforme nas imagens a seguir temos uma composição das volumetrias no projeto.
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Figura 194. Imagem: desníveis na praia, anfiteatro, praça e restaurantes fazendo com que amenize poluição visual com todos os equipamentos em um mesmo nível horizontal.
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Figura 195. Imagem: Centro de eventos, praça de alimentação e posto de atendimento com bilheteria, informação, enfermagem e policia federal.
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Figura 196. . Imagem: volumetria baixa e com utilização de vidros e geometria vazada.
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Figura 197. Imagem: fachada dos restaurantes.
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Figura 198. Imagem: Estação elevatória englobada no projeto, buscando a mesma linguagem estética na cobertura na praça, com vazados geométricos e vegetações altas, evitando poluição visual dos muros existentes no local.

iv.

Entradas, saídas, geração e distribuição de viagens;

Para a entrada e saída da Marina haverá um ponto localizado nas proximidades da atual estação elevatória da CASAN. Optou-se por apenas um ponto porque assim minimiza-se a interferência na ciclovia e nos pedestres.
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O estudo da inserção de um edifício ou atividade na malha urbana consolidada permite avaliar os impactos causados à vizinhança, mensurá-los e corrigi-los. A exigência de elaboração do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) vem, portanto, ao encontro da necessidade de vincular ao projeto as justificativas, as compensações e as correções dos impactos gerados pelo empreendimento, inclusive durante as obras. São itens de análise
obrigatória do EIV, conforme determina o Estatuto da Cidade:
I - adensamento populacional;
II - equipamentos urbanos e comunitários;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - ventilação e iluminação; e
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Para a definição e estudo de polo gerador de tráfego foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diversos materiais disponíveis emitidos por órgãos federais, estaduais e de diversos municípios. Pode se citar que o
Município de Curitiba considera gerador de tráfego o empreendimento com área superior a 5.000 m²; já São Paulo utiliza desde 1987 o número de vagas de estacionamento para classificar um empreendimento como polo
gerador de tráfego, sendo considerado gerador de tráfego aquele ponto com mais de 200 vagas exigidas pelo código de obras. O decreto 35.329/92 apresenta a tabela abaixo com outros critérios para enquadrar como polo
gerador de tráfego, conforme aponta a publicação “Polos Geradores” emitida pelo Denatran.

Figura 199. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

A mesma fonte apresenta ainda uma tabela com possíveis medidas mitigadoras, como segue:
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Figura 200. Medidas Metigadoras para Pólos Geradores de Tráfego. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

As gerações de viagens são determinadas pelo modelo abaixo. Pode-se estimar que a instalação da Marina e Parque Urbano da Beira Mar terá o impacto semelhante ao de um shoping center, pois será um local com prestação de
serviços como restarantes, e será ponto de encontro para lazer, desta forma temos diversas equações:
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Figura 201. Modelos de Geração de Viagens. Fonte: http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

Va6= 433,1448 + 0,2597 area bruta de serviços
Vas= 2057,3977 + 0,308 area bruta de serviços
Vas = 1732,7276 + 0,3054 area bruta de serviços
Vas = 2066+0,3969 area bruta de serviços

Sendo:
Va6 = o número médio de viagens por automóvel atraídas na sexta-feira e,
Vas = o número médio de viagens por automóvel atraídas no sábado.
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Resulta então:
Quadro 7. Área bruta de serviços/Viagens.

Área bruta de serviços

3.633 m²

Va6

1.377 viagens

Vas

3.176 viagens

Vas

2.842 viagens

Vas

3.508 viagens

Assumimos então as piores hipóteses sendo o incremento de tráfego gerado: na sexta feira 1.377 viagens e, no sábado, domingo e feriados 3.508 viagens
Como na região o volume no horário de pico é em torno de 6.241 de veículos por hora, sendo que o horário de pico pode ser representado na sexta-feira por volta das 18:00, e estimando que o o pico de usuários indo para
o parque seja no mesmo horário, podemos verificar o incremento como segue:
1.377 viagens na sexta distribuídos em 12 horas mais movimentadas do dia, temos 114,75 veículos por hora. Assumindo que o volume seja 30% maior as 18:00, temos então 149 viagens no pico, totalizando:
6241+149 = 6390 veículos
Desta forma temos que o parque pode representar um máximo de 2% do atual.
Ressaltamos em contrapartida que a Marina em si não oferece aumento significativo, pois mesmo que 25% dos proprietários de embarcações fossem a marina no mesmo horário com um veículo cada um, isto
representaria 125 automóveis. Ou seja, apenas 2% do total de veículos no horário de pico.
Outro fator a ser considerado é uma possivel diminuição de trânsito nos horários de pico das pontes. Ou seja, ao ser criado novas áreas de lazer comunitárias como o parque e também a área de marina na beira mar,
podemos afirmar que parte do movimento será redirecionado para exercer seu momento de lazer ainda na ilha, diminuindo por consequência o trânsito para a ponte neste horário de pico, que representa a transição do horario
comercial para o período de lazer.

g) Identificação e avaliação hierarquizada dos impactos positivos e negativos do empreendimento ou atividade na área de influência relacionada durante as obras de implantação e após a entrada em operação,
considerando os seguintes conteúdos:

i.

Nova estruturação e modificação na dinâmica da mobilidade urbana, no que se refere às condições de acessibilidade e segurança, à geração de tráfego e demanda por transporte público, inclusive a
suficiência e influência do setor de carga e descarga no sistema viário existente ou projetado;

Ao considerar a implantação do empreendimento, por certo interessam ao planejador urbano o incremento do fluxo de veículos em suas imediações e seus desdobramentos na malha urbana, a reformulação viária
necessária à adequação ao tráfego e, em consequência, as possíveis desapropriações imobiliárias nas áreas lindeiras. Certamente, o grande desencadeador deste impacto é o tipo de atividade a ser desenvolvida pelo
empreendimento. Conforme Menegassi e Osório (2002), os impactos de vizinhança não decorrem apenas da geração de tráfego, mas também da adequação da acessibilidade local, incluídos aí os incômodos das modificações
viárias.
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A depender do número de funcionários e do público estimado para o empreendimento, a demanda por transporte público exigirá a implementação de linha específica de transporte público, além dos equipamentos
urbanos necessários, como paradas de ônibus, semaforização específica e sinalização viária.
A avaliação dos possíveis impactos causados no sistema viário deve considerar o estudo de soluções técnica e economicamente viáveis e o aprimoramento das ações de controle e fiscalização das obras, com o mínimo de
interferências nos meios físico e social. A análise de questões específicas de engenharia de tráfego deve ser feita com base na planta baixa detalhada de implantação do empreendimento, contendo os acessos de veículos e
pedestres. Localização, dimensões e raios de curvatura de cada um dos acessos determinarão a quantidade e velocidade de veículos ao acessar ou deixar o imóvel e, consequentemente, definirão o impacto nas vias e
entroncamentos próximos. Assim, poderá ou não ser prevista a utilização de elementos obstaculizadores, como semáforos, quebra-molas, tachões e cancelas.
Em razão da indução de vibrações no solo motivada pelo aumento do tráfego viário após a implementação do empreendimento, bem como pela movimentação de veículos pesados durante a execução das obras, deve-se
analisar a estabilidade das construções vizinhas, em especial as mais antigas, detentoras de interesse histórico, a fim de avaliar as restrições de tráfego necessárias.
O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é um documento de análise urbanística e ambiental específico para mensurar e corrigir os impactos gerados pela inserção de um edifício ou atividade na malha urbana
consolidada, de modo que se destina a verificar sua compatibilidade com a infraestrutura, paisagem e desenho urbanos, atividades humanas vizinhas e recursos naturais remanescentes da urbanização. Sua exigência de
elaboração vem ao encontro da necessidade de vincular ao projeto as justificativas, as compensações e as correções dos impactos gerados pelo empreendimento, inclusive durante as obras.
A implantação de empreendimentos que trazem maior desenvolvimento econômico a uma determinada região tem como consequência a atração de contingentes populacionais, motivados pelas maiores ofertas de
emprego e renda. Para o caso do Parque e Marina, o impacto de atração de população também faz referência ao maior fluxo de pessoas no local em virtude da instalação de estabelecimentos comerciais e infraestrutura de lazer.
A quantidade prevista de usuários para o parque é de mil pessoas por dia durante dias úteis e 3000 pessoas aos finais de semana, enquanto aproximadamente 100 pessoas devem utilizar os serviços de marina diariamente
Embora seja priorizada a absorção de mão de obra local nas fases de instalação e operação do empreendimento, há uma natural atração de pessoas de outras cidades e regiões do país, que, mesmo não sendo absorvidas
pelo empreendimento, acabam se estabelecendo na região, na esperança de vagas em novos estabelecimentos.
Em resumo, a divulgação de informações sobre a construção do Parque/Marina e a oferta de novos postos de trabalho poderá ampliar o fluxo de migrantes, não só pela oferta dos postos de trabalho, como em face da
atração gerada pela expectativa criada em relação ao futuro.

IMPACTO SOBRE O SISTEMA VIÁRIO
O impacto sobre a infraestrutura viária ocorre em dois momentos distintos: na fase de implantação do empreendimento que envolve a circulação de veículos pesados para o transporte de máquinas e equipamentos/
materiais de construção e, na fase de operação.
O empreendimento situa-se em uma das estruturas viárias mais importantes da região central de Florianópolis, a Avenida Beira Mar Norte. Esta via caracteriza-se como via coletora de grande fluxo e permite o acesso a
um número significativo de ruas da região central do Município, servindo também de ligação entre a sede da cidade e as praias da Ilha.

Medidas recomendadas
- Efetivação da medida prevista em projeto, que corresponde à construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao empreendimento;
- Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de pico;
- Promover ações educativas para reduzir o fluxo de veículos.
- Sinalizar com limitações de velocidade a circulação de veículos na área do empreendimento, como também apresentar indicativas de entrada e de saídas de veículos durante a execução da obra;
- Implantar redutores de velocidade.
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AUMENTO DE CONGESTIONAMENTOS NA AV. BEIRA MAR NORTE
Assim como descrito no impacto Aumento de congestionamentos no tráfego intermunicipal, a sobrecarga na estrutura viária também impactará as vias internas do município, especialmente a Avenida Beira Mar Norte,
estrada de acesso ao empreendimento.
Este impacto, no entanto, tem potencial de ocorrência em todas as fases do empreendimento, ocorrendo na fase de instalação do empreendimento por conta do transporte de material, primordialmente, e na fase de
operação, por conta da operação propriamente dita do empreendimento – utilização dos parques e marina.
Para os moradores de Florianópolis, o maior impacto da intensificação do tráfego será sobre a Avenida Gov. Irineu Bornhausen (Beira Mar Norte), a qual se caracteriza em via de fluxo instável, onde a demanda de
ultrapassagem é elevada, mas a capacidade de efetuar a manobra se aproxima de zero.

Medidas recomendadas
- Efetivação da medida prevista em projeto, que corresponde à construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao empreendimento;
- Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de pico;
- Promover ações educativas para reduzir o fluxo de veículos.

AUMENTO NO RISCO DE ACIDENTES
O tráfego de veículos pesados durante a fase de implantação se deverá principalmente à demanda para o transporte de funcionários, insumos e equipamentos. Já na fase de operação, o tráfego será decorrente do
funcionamento das estruturas do Parques e Marina.
Tomando-se como referência as projeções de tráfego mencionadas adiante, verifica-se que irão ocorrer alterações no nível de serviço das vias utilizadas, especialmente Av. Beira Mar Norte. Estudos especializados
demonstram que reflexos do aumento do nível de atividade econômica sobre o tráfego estão associados a uma maior acidentalidade (FRAIMAN e ROSSAL, 2007). Tal fato é recorrente e perdura enquanto não é revertido o
impacto do fluxo de veículos. Assim, mesmo restrita a um trecho rodoviário, a circulação de cargas, veículos e pessoas demandadas pela instalação e operação do empreendimento tende a produzir um aumento no número de
acidentes na via afetada.

Medidas recomendadas:
- A construtora do empreendimento deverá possuir um Plano, contendo os detalhamentos dos procedimentos relacionados com o planejamento e programa das obras. Deverá, ainda, executar os procedimentos necessários
que envolvem a sinalização das obras, o isolamento necessário, instalações de dispositivos de segurança, devendo, também, divulgar junta a comunidade as atividades que possam vir a causar interferência no tráfego.

ii.

Influência sobre o uso e ocupação do solo, considerando a relação com o entorno preexistente e níveis de polarização;

A área compreendida pelo projeto está inserida em uma área classificada como zona de amortecimento natural (áreas de lazer públicas ou privadas) pelo zoneamento estabelecido no Plano Diretor de Florianópolis.
O impacto de melhoria na infraestrutura pública de lazer na região central do município de Florianópolis se dará em consequência da realização de aterramento da área paralela à Avenida Beira Mar Norte, e implantação de
equipamentos de lazer, tais como ciclovias, estares, passeios de pedestres e equipamentos de ginástica, empreendimentos de lazer, vagas públicas, entre outros, com isso a implantação desta infraestrutura gerará um excelente
retorno à sociedade florianopolitana, dando, da mesma forma, continuidade à revitalização que o Poder Público Municipal realizou na Avenida Beira Mar Norte no ano de 2010.
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A instalação da nova infraestrutura proposta potencializara a atual consolidada na Beira Mar Norte, agregando mais equipamentos de lazer, infraestruturas não existentes hoje na cidade e atendendo ao anseio da população pela
disponibilização de mais áreas de lazer no município.
No que tange o quesito segurança, a criação do Parque e Marina, que ainda ganhará o aporte de restaurante, estacionamento e unidades comerciais, geraria mais movimento a área, melhorando a segurança dos usuários.
A instalação de um estacionamento com 606 vagas aumentará a possibilidade de guarda de veículos em toda a região da beira mar, essa situação é precária atualmente, pois em eventos esses automóveis se dirigem para áreas
centrais ou residenciais, melhorando assim a questão da mobilidade urbana no centro da cidade.

iii.

Identificar a valorização imobiliária local e municipal após a implantação do investimento;

A valorização imobiliária é um fator que deve ser considerado durante um estudo de impacto de vizinhança, pois esta pode alterar a dinâmica do bairro na qual o empreendimento está inserido e afetar a comunidade local. A
valorização imobiliária, apesar de benéfica para os proprietários, pode induzir a mudança de residentes locais daquela região, por não terem mais condições de bancar os novos preços praticados pelo mercado. Existem diversos
fatores que influenciam na valorização ou desvalorização de um imóvel, e uma estimativa precisa deve levar em consideração fatores bastante complexos. Neste projeto não foi analisado a fundo cada fator, por exigir um estudo
complexo do tema, não coerente com os objetivos nesta etapa do projeto.
Buscando estimar uma reação do mercado imobiliário diante do empreendimento, foi estudada uma tendência, baseado em estudos e análises já realizados sobre parâmetros que afetam os valores de imóveis e pela experiência
de corretores de imóveis.
Diversos estudos relacionam a presença de parques urbanos e valorização imobiliária, por conta do aumento da qualidade de vida da população residente. O parque urbano que será construído no local aumenta a oferta de lazer
da população e vai ao encontro dos fatores que afetam positivamente a valorização imobiliária. A presença da marina também amplia as possibilidades de locomoção da região e cria novas demandas para os estabelecimentos
localizados nas áreas próximas.
Especialistas afirmam que o valor de um imóvel está diretamente relacionado com a sua localização, influenciando em aproximadamente 25%, sendo a oferta de serviços e a infraestrutura do bairro os fatores preponderantes.
Além disso, a segurança e as ofertas de lazer estão entre os fatores de grande relevância para os compradores. O empreendimento analisado irá ampliar a oferta de serviços comerciais e de lazer no bairro, resultando em maior
atratividade perante os compradores de imóveis.
Os imóveis presentes na área próxima ao empreendimento são basicamente imóveis de alto padrão. A Beira-Mar Norte possui os valores de imóveis mais altos da capital, e os bairros próximos a este também possuem valores
acima da média municipal. O perfil populacional já traçado neste documento também mostra que a renda média mensal dos residentes da área é superior à média municipal. Sendo assim, pode-se concluir que os imóveis que
serão afetados diretamente pelo empreendimento são, em sua maioria, imóveis de alto padrão. Portanto, a valorização dos imóveis prevista no bairro não traria grandes alterações no perfil social dos moradores, visto que o
bairro já possui uma alta concentração de renda. Paralelamente, o empreendimento tende a gerar uma valorização imobiliária geral no município, por conta da ampliação da infraestrutura náutica e turística da cidade, podendo
resultar em ganhos não somente para aqueles que possuem imóveis na Beira-Mar Norte.
Um fator que poderia causar uma desvalorização dos imóveis próximos é a substituição da vista do mar por uma estrutura construída. Porém, apesar de alterar a paisagem natural da região, a experiência de outros projetos
mostra que no geral, a implantação de marinas no mundo resulta em valorização dos imóveis próximos, sendo, portanto os benefícios trazidos pelas estruturas superiores aos impactos negativos na visão do mercado imobiliário.
É importante reiterar que os dados estimados neste item possuem precisão restrita e visam auxiliar a análise de viabilidade do projeto. Para informações mais precisas deve-se realizar um estudo completo de impacto de
vizinhança.
A região de localização do imóvel é central, localizada próximo à região mais comercial do bairro Centro, que possui predominância da vocação comercial. Na região de localização do imóvel a predominância é de
vocação residencial multifamiliar e comercial.
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A perspectiva de evolução do local segue a tendência de continuidade e ampliação da vocação residencial multifamiliar e comercial, podendo haver um incremento na vocação comercial.
A infraestrutura local é de alto nível, possuindo: redes de energia elétrica, de iluminação pública, de água potável, de esgotamento sanitário, coletora de águas pluviais, guias e sarjetas, coleta de lixo, pavimentação
asfaltada em todos os logradouros, vias para pedestres e ciclovias.
Os equipamentos comunitários de atendimento à cidade e capital do estado estão presentes, sendo constituídos de: transporte coletivo, comércio diversificado, instituições financeiras, organismos públicos, escolas,
centros de saúde, praças, hotelaria, templos religiosos, centros comerciais e lazer.
Predominam no entorno edifícios comerciais e residenciais multifamiliares, de até 16 pavimentos, além de casarões antigos, com destinação comercial e/ou residencial unifamiliar.
Os zoneamentos urbanos existentes no entorno são: Área Mista Central – AMC-16.5, Área Mista Central - AMC-12.5, Área Residencial Mista - ARM-12.5, Área Comunitário Institucional - ACI, Área Verde de Uso
Limitado - AVL.
Especificamente para o terreno objeto do empreendimento o zoneamento incidente é Áreas do Projeto Orla – APO. As Áreas do Projeto Orla (APO) são áreas especiais abrangidas por programas de gestão integrada da
orla marítima e de gerenciamento estabelecidos pela União ou pelo Estado. Nã existe no Plano Diretor do município de Florianópolis Lei complementar N. 482/2014 restrições urbanísticas específicas nas do Projeto Orla –
APO. Entende-se que o poder público possa realizar uma análise particular, e definir os potenciais de aproveitamento e as limitações de uso.
O comércio mais forte e a área de maior circulação de pedestres da cidade de Florianópolis gravita em torno das ruas Felipe Schmidt (a principal), Conselheiro Mafra, Tenente Silveira, Sete de Setembro, Álvaro de
Carvalho, Jerônimo Coelho, Deodoro, Trajano e a Praça XV de Novembro. Nessas vias públicas o movimento apresenta uma graduação de intensidade, com consequente impacto nos preços venais e dos aluguéis de lojas
comerciais, que também seguem variações. Estes logradouros distam cerca de 3.600 metros do terreno em comento.
Um segundo polo comercial de influência localiza-se no entorno do Shopping Center Beira Mar, que dista aproximadamente 500 metros do terreno em comento.
Na avenida Gov. Irineu Bornhausen (Av. Beira Mar), encontra-se em construção um grande conjunto de edifícios residenciais multifamiliares, além da existência de outras edificações desta vocação residencial
multifamiliar, já consolidadas.
O mercado de terrenos centrais possui baixa atividade em razão de haver pequena disponibilidade de imóveis para comercialização. O comportamento dos valores de mercado está atrelado ao desempenho da
comercialização de unidades novas comerciais ou residenciais (lojas, salas ou apartamentos).
O número de lançamentos de edifícios residenciais e comerciais centrais nos últimos dois anos foi equilibrado com a capacidade de absorção do mercado, existindo, no momento, uma oferta ligeiramente acima da efetiva
demanda.
A dinâmica da economia nacional faz com que haja criação e fechamento de novas empresas, em geral de pequeno porte. Estas, que podem ser potenciais adquirentes de imóveis para a instalação de escritórios, têm
dificuldade em adquirir unidades novas, face ao alto investimento necessário para sua absorção. Empresas de médio a grande porte, com estruturação financeira estabilizada, terão maiores possibilidades para aquisição de
imóveis novos.
Essa dinâmica apresenta consequências também no mercado de locação, por vezes com aumento do nível de vacância que poderá apresentar eventual diminuição dos preços dos aluguéis. Baixos aluguéis interferem nas
vendas de imóveis novos, pela simples análise da relação custo/benefício/risco, pois o número de potenciais locatários de imóveis novos é diminuto.
No mercado pulverizado de imóveis residenciais (formado por pequenos proprietários, pessoas físicas e/ou jurídicas, não incorporadoras) a oferta também é forte, havendo disponibilidade maior que a demanda.
A oferta de imóveis residenciais usados predomina sobre a procura, o grau de liquidez dos imóveis oscila conforme a dinâmica da economia nacional e os imóveis nas mãos de terceiros possuem menor preço do que os
das incorporadoras, mesmo corrigindo variações em razão da idade e padrão de acabamento.
A dinâmica do mercado imobiliário da grande Florianópolis, decorrente do significativo aumento populacional, seja por crescimento próprio ou por aumento da imigração, aliando-se os atrativos naturais da região, faz
com que os imóveis tenham crescimento constante, destacando-se como caso atípico para o estado e para o país.

342

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D190E

474

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Com relação ao mercado específico de terrenos para incorporação no Centro, continua a predominância da prática da permuta por área construída, atualmente em percentual médio em torno de 30%, podendo atingir até
35%. Os representantes de empresas incorporadoras indicam que a venda com pagamento a vista ou em curto prazo é negócio raro.
Nos últimos três anos os preços médios em oferta sofreram considerável aumento, fruto do interesse de investidores de fora do estado e de incorporadoras locais investirem em empreendimentos imobiliários com padrão
de acabamento diferenciado, tendo havido poucas transações. Terrenos com grandes áreas, que envolvem desembolsos financeiros mais elevados, são de difícil comercialização.
A tendência dos preços de venda de terrenos é de elevação, conforme pode ser visualizado na Quadro 2.

Quadro 8. Evolução do Valor Unitário Médio de Terrenos na Região Central de Florianópolis.

Valor Unitário Médio de Terreno na Região - R$/m²
nov/08
8.710,71 nov/10
12.131,73
mai/09
9.462,83 mai/11
13.179,24
nov/09
10.279,88 nov/11
14.317,18
mai/10
11.167,49 mai/12
15.553,38
Fonte: Banco de dados da empresa Avalisc.

Para a construção do empreendimento a área superficial atual será ampliada com a execução de um aterro hidráulico de aproximadamente 36.200m², totalizando a área do parque pronta em aproximadamente 80.000 m²
em terra.
O empreendimento localiza-se junto à via de trânsito mais movimentada da cidade e junto ao mar, propiciando facilidade de acessos ao centro comercial da cidade e às praias do norte e do sul da ilha.
No que se refere aos tributos imobiliários, de competência da municipalidade, destaca-se o impacto em dois tributos: o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e o ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis e de Direitos a Eles Relativos.
A legislação brasileira define que os organismos federais estão isentos de pagamento de IPTU e ITBI, razão pela qual a transferência de imóveis não gera receitas aos municípios.
Conforme o acordo de transferência realizado com a RFB, o terreno em questão e seus acessórios estão isentos de tributação pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, quanto ao laudêmio e à taxa de ocupação.
O IPTU possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, sendo este definido em legislação e extraído da Planta de Valores
Genéricos (PVG) do município.
Destaca-se que os recursos das receitas próprias, como o IPTU e o ITBI, são recursos com destinação livre, não vinculada, com condição de aplicação segundo as prioridades das políticas públicas e dos programas
sociais municipais.
O incremento no valor dos imóveis da região central, ocorrido ao longo dos anos, foi acompanhado da correção parcial dos valores da Planta de Valores Genéricos do município, provocando IPTU mais elevado.
Apenas para os casos de imóveis únicos e residenciais e de rendas familiares reduzidas, conforme legislação municipal, existe a possibilidade de isenção do tributo. Os demais proprietários tiveram um ônus provocado
pelo aumento do IPTU.
Em razão da legislação federal, os organismos federais estão isentos de pagamento de IPTU e ITBI, razão pela qual a transferência de imóveis não gera receitas aos municípios.
Para a área em estudo, sendo esta, destinada à iniciativa privada, estima-se que deverá haver valorização imobiliária, decorrente da transformação de um terreno nu para um terreno com características e vocação
comercial. Ainda, a simples atualização da Planta de Valores Genéricos pode provocar a elevação dos tributos para os imóveis do entorno.
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O valor atual cadastrado do terreno nu, na Planta de Valores Genéricos do município, encontra-se defasado para menor da realidade dos valores de mercado imobiliário praticados.
O incremento de receita de IPTU pode ser pequeno, em razão da desatualização da PVG do município, podendo ampliar em várias vezes a arrecadação da parcela territorial com a edificação.
O ITBI tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis ou de direitos sobre imóveis e a base de cálculo é o valor venal, declarado pelo comprador ou avaliado pelo município.
Via de regra, o valor declarado pelo comprador e/ou vendedor é abaixo do valor cadastrado na Planta de Valores Genéricos sendo, então, adotado este para o cálculo do ITBI.
Por outro lado, o poder público municipal deixa de arrecadar mais recursos em razão da desatualização da PVG. Quando os imóveis são financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, os valores declarados melhor
expressam a realidade do mercado imobiliário, pois são oriundos de um trabalho de avaliação realizado por profissionais habilitados e capacitados.
Semelhantemente, estima-se que o cálculo de ITBI para o caso de transferência do imóvel (terreno e edificação) para a iniciativa privada, deverá ter incremento significativo em comparação com a atual situação de
terreno nu.
O laudêmio (enfiteuse), o aforamento e a taxa de ocupação não são tributos, receitas derivadas, mas sim receitas originárias, às quais a União tem direito em razão do uso de seus bens imóveis por terceiros.
Correspondem à chamada "receita própria" do Estado, advinda da exploração de seus próprios bens, situação diversa dos tributos, que são receitas derivadas do patrimônio de terceiros (particulares ou outros entes). Portanto,
não estão sujeitos às normas do Código Tributário Nacional.
O Laudêmio é o valor pago pelo proprietário do domínio útil ao proprietário do domínio direto (ou pleno) sempre que se realizar uma transação onerosa do imóvel. É feito, por exemplo, na venda de imóveis que
originariamente pertencem à União, como todos os que se localizam na orla marítima. Quem paga o laudêmio é o vendedor ou ocupante do imóvel, correspondente a 5% do valor do domínio pleno do imóvel.
O laudêmio não é um tributo (este sim, cobrável na forma que a lei determinar, em razão da soberania do ente público), mas uma relação contratual, de direito obrigacional, na qual o ente público participa na condição de
contratante e, como tal, sujeito aos princípios gerais dos contratos.
Sua base de cálculo é o valor unitário do terreno, acrescido do valor unitário de área construída.
Para remunerar-se da enfiteuse administrativa sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos, cedidos para particulares, a União Federal, por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), realiza anualmente a
cobrança do chamado “foro”, calculado em 0,6% do valor do domínio pleno do imóvel (art. 101 do Decreto-Lei nº 9.760/1946).
No caso de um particular realizar simples ocupação de bem imóvel localizado em terreno de marinha ou seu acrescido, será dele cobrada anualmente a chamada “taxa de ocupação” (art. 127 do Decreto-Lei n.º
9.760/1946 cumulado com o art. 1.º do Decreto-Lei n.º 2.398/1987), também administrada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e calculada com alíquotas de 2% ou 5% sobre o valor do domínio pleno do terreno (base
de cálculo), a depender da data da inscrição da ocupação perante a SPU, se anterior ou posterior a 31/3/1988.
Em caso de o imóvel ser transferido para a iniciativa privada, entende-se que haverá um incremento no valor do laudêmio.
A Taxa de Ocupação tem como fato gerador a ocupação do bem imóvel, sendo o pagamento realizado anualmente. Sua base de cálculo é o valor unitário do terreno, acrescido do valor unitário de área construída.
Em caso de o imóvel ser transferido para a iniciativa privada, entende-se que haverá um incremento no valor da taxa de ocupação.
Estima-se a ocorrência de pequena valorização imobiliária decorrente da implantação do empreendimento, que pode ser entendido como aumento da riqueza da população local. Deverá, também, haver uma ampliação do
trânsito de pedestres e veículos pela região, que poderá impactar positivamente nos preços dos imóveis do entorno.
De modo geral, pode-se considerar positiva para a sociedade a implantação de um empreendimento na modalidade Parque e Marina, ocupando um terreno que se encontra com utilização parcial e sub-aproveitamento.
Maior potencial de construção sobre um terreno pode significar maior valor do imóvel e, com demanda crescente, incentivar o aumento dos preços de venda de unidades comerciais e habitacionais.
Com relação ao terreno nu e, posteriormente, com o empreendimento concluído, deverá haver significativo incremento de receita de IPTU e de ISS para o poder público municipal, face à legislação vigente.
Também deverá haver significativo aumento na arrecadação do aforamento e da taxa de ocupação, fruto da legislação sobre bens de patrimônio da união federal.
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A transformação do uso residencial para o uso comercial da região central de Florianópolis, especialmente o entorno da Avenida Beira Mar Norte, tem gerado a valorização muito grande desta localidade da cidade. A
localização privilegiada e o crescimento natural da cidade trouxeram para esta região da cidade: dois shoppings centers (Shopping Beira Mar e Iguatemi), um grande supermercado (Angeloni), o Centro Integrado de Cultura
(CIC), um sem-número de casas comerciais e escritórios de serviços.
A implantação do empreendimento significará a oferta de serviço especializado e de qualidade, o qual atenderá a demanda cada vez maior que a atividade de turismo vem gerando no Município. Cabe destacar também
que a região destinada à implantação do empreendimento (Av. Beira Mar Norte) é considerada, atualmente, um centro de irradiação da movimentação rodoviária para onde convergem os deslocamentos das partes mais
importantes dos segmentos urbanos de Florianópolis. Portanto, no local do empreendimento é natural sua transformação e consequente valorização.
O impacto de valorização imobiliária ocorre sistematicamente a partir das primeiras ações de divulgação da intenção de implantar o empreendimento, sendo que o mesmo tende a adquirir maior intensidade à medida que
se aproximam as fases do início das obras. Portanto, suas formas de ocorrência e ordem de precedência são:
- Na fase de planejamento e divulgação do empreendimento poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária na AID, que envolve a região central do município de Florianópolis;
- Na fase de execução das obras civis, poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária, afetando principalmente as comunidades da AID;
- Na fase de operação do Parque e Marina poderá ocorrer como impacto de segunda ordem decorrente da especulação imobiliária.
Este impacto está diretamente relacionado à tendência de crescimento na região e à especulação imobiliária, o que poderá ser incrementado pela implantação do empreendimento.

Medidas recomendadas
- Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que o empreendimento irá causar a região.

iv.

Relação do empreendimento ou atividade com o patrimônio ambiental natural e construído; patrimônio cultural histórico e artístico com seus entornos no que se refere à conservação e à valorização
dos bens já consolidados e os de interesse à preservação; ambiências urbanas criadas e consolidadas que formam o espírito e a identidade do lugar;

Fase de implantação:
Impactos negativos
•

Supressão de vegetação

Com relação à flora, os impactos negativos durante a fase de implantação são de baixa magnitude e relevância, uma vez que a área a ser empreendida (AID) possui poucos espécimes, e ainda com fins ornamentais e
paisagísticos, inseridos em uma área urbanizada, não havendo função ambiental relevante para a fauna e flora. Deve-se dar atenção à existência de manguezais e ecossistemas associados mais preservados na AII, onde há
potencial de ocorrência de impactos negativos (risco) se não observada a implantação de medidas de controle durante a fase de implantação da obra, escolha de local apropriado para dragagens e bota-fora e, durante a fase de
operação, controle junto às embarcações.
•

Modificação de habitats marinhos
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Com relação à fauna, a biota aquática será mais afetada, devido à modificação do habitat, que ocorrerá devido à construção aterro hidráulico e reconstrução da praia em avanço em relação a original e da possível
instalação de eco-estaqueamento da fundação de eventual píer. O aterro hidráulico é irreversível. No entanto, pelo fato de a beira mar norte já se constituir como um ambiente artificial, oriundo também de um aterro, e onde a
fauna ali existente se adaptou a esse ambiente, pode-se considerar como um impacto de baixa relevância.
As eco-estacas são reversíveis pois usam modernas técnicas de estacas metálicas protegidas da oxidação e que permitem a retirada, sendo atualmente utilizadas em marinas europeus construídas em áreas de preservação,
pois permitem a retirada da estacas e da estrutura flutuante da marina, fazendo o desmonte completo da marina..
A maior preocupação neste tópico seria com a adaptação da fauna ameaçada de extinção, de possível ocorrência na área de estudo, após a modificação do hábitat. Como informado, a beira mar norte já se constitui como
um ambiente antropizado. Assim, as espécies ameaçadas de maior possibilidade de ocorrência na área - Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Caretta caretta (cabeçuda), Epinephelus
itajara (mero-verdadeiro), Sotalia guianensis (boto-cinza) – estão adaptadas a esse tipo de ambiente já modificado (aterro e circulação de embarcações).
Além disso, os fatores que mais ameaçam as espécies indicadas neste estudo como espécies ameaçadas de extinção estão mais voltados para caça predatória (ex.: mero), pesca acidental por meio de redes de arraste
utilizadas pelos barcos pesqueiros (ex.: tartarugas e boto), a coleta de ovos e o abate de fêmeas de tartarugas, além da contaminação química.
Obviamente que o empreendimento ampliaria, em diferentes graus, esses dois aspectos (aterro e circulação de embarcações). Para isso, deverão ser previstas medidas mitigadoras e de controle para a fase de operação.
•

Afugentamento da fauna

Ocorrerá afugentamento da fauna, principalmente da aquática, por conta da movimentação durante a implantação do empreendimento, principalmente na construção do aterro hidraulico e estaqueamento da eco-estacas
de fundação de eventual píer.
As emissões sonoras provocadas pelas atividades rotineiras de implantação do empreendimento poderão ser uma fonte de estresse para a fauna aquática. As atividades, principalmente de estaqueamento para construção
da estrutura do píer, acarretarão em vibrações subaquáticas, que podem afugentar as espécies com maior mobilidade.
Esse impacto tende a ser maior durante a fase de implantação, e reduzir durante a fase de operação, momento em que as interferências no meio aquático já são menores. A tendência é que a fauna que possui maior
mobilidade retorne a área em questão, findado o período de implantação do empreendimento.

IMPACTOS POSITIVOS
Inexistente.

Fase de operação:
Impactos negativos
•

Modificação de habitats marinhos

Durante a fase de operação, o aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, modificarão o habitat marinho.
O desprendimento de tintas anti-incrustantes no meio aquático acarreta na possibilidade de contaminação da biota aquática pelo efeito residual das tintas anti-incrustantes. A tinta anti-incrustante é colocada nos cascos
das embarcações evitando o ataque de organismos incrustantes como cracas, mexilhões e algas. Após um período de tempo, a tinta se desgasta devido ao contato com a água do mar resultando em novas incrustações e na
diminuição significativa da eficiência operacional com consequente aumento nos custos, devido, principalmente, ao aumento no consumo de combustível. Assim, uma forma de reduzir esse impacto é não envolver a operação da
marina com atividades de pintura com tintas anti-incrustantes para manutenção dos cascos das embarcações. Outra solução já citada é estudar o uso de aparelhos eletrônicos que impeçam a incrustação sem utilização de
químicos.
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•

Afugentamento da fauna

Durante a fase de operação, o aumento do tráfego de embarcações, operação da marina e ocupação do complexo das áreas de lazer, poderão também afugentar a fauna.

IMPACTOS POSITIVOS
•

Disponibilização de novos habitats artificiais consolidados

•

Arborização com espécies nativas do meio terrestre

Já na fase de operação, os impactos sobre a flora poderão ser positivos, no caso de ser implantado um projeto paisagístico que contemple espécies nativas.
Este impacto poderá ocorrer durante o período de obras diretamente associado às intervenções físicas na área. No momento em que se realiza a limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo, necessárias à
instalação do empreendimento e suas áreas de apoio, poderão ser danificados vestígios arqueológicos não identificados nas fases preliminares de estudos.
Nas fases de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina poderá ocorrer como impacto de primeira ordem sobre o componente ambiental Patrimônio artístico, histórico e cultural,
associado às atividades de limpeza das áreas e remoção das camadas superiores do solo.
Porém devido ao histórico de aterros, acabou por criar uma área artificial considerável sem valor arqueológico.

Medidas recomendadas
- Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas.
- Ações de Educação Patrimonial.
- Realização de monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras.
- Salvamento dos sítios arqueológicos identificados, que seja atingido diretamente pela obra.
A Beira-Mar Norte atualmente se mostra bastante diferente de como era naturalmente. É um local antropizado, devido à presença de aterro e vias de grande circulação. Porém, não podemos esquecer-nos da importância
histórica e cultural do local onde ela está inserida, perto do centro da cidade e de importantes patrimônios históricos e artísticos. Dessa forma, é importante que o empreendimento traga uma melhoria na vida da população sem
causar prejuízos aos bens histórico-culturais da cidade, apenas ressaltando sua importância para a cidade.
Tratando-se dos impactos visuais, o empreendimento não irá causar grandes impactos na visibilidade dos bens tombados próximos, devido ao seu posicionamento. Considerando os principais bens a serem considerados no
impacto visual a Ponte Hercílio Luz e o Forte de Santana, ambos localizados dentro do canal da Baía Norte de Florianópolis. O empreendimento encontra-se fora deste canal, quase perpendicularmente, não sendo uma obstrução
da visão dos bens tombados e não causando interferências na visibilidade destes a partir dos principais pontos de observação. A partir da marina, no entanto, será possível ter uma visão privilegiada da Ponte Hercílio Luz.
Como já citado anteriormente, a baía norte de Florianópolis era frequentada por banhistas antigamente, e servia de praia para os moradores. Atualmente, pouco se utilizada da área além dos limites da calçada, e o resgate da
utilização das águas e areias da baía norte representa também um resgate na memória e nos usos do local.
O mar sempre foi um protagonista na história de Florianópolis, tanto para deslocamentos quanto no âmbito da pesca. No entanto, a utilização do mar pelos moradores da cidade foi reduzindo-se lentamente. A instalação de
estruturas náuticas na cidade pode incentivar e retomar os usos do mar pela população, representando um importante resgate do patrimônio cultural histórico e na memória cultural da cidade.
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Assim, o empreendimento apesar de impactar intensamente no visual da Beira-Mar Norte, influenciará apenas uma área já bastante antropizada, e não causará impactos visuais frente aos patrimônios históricos já consolidados.
Tratando-se da preservação da memória, o empreendimento contribui para o resgate de hábitos difundidos antigamente, como a vocação náutica de Florianópolis, e pretende priorizar o enaltecimento da cultura local.

v.

Nova qualidade espacial urbana, no que se refere a insolação, ventilação, privacidade, padrão arquitetônico e qualidade do espaço público locais

A implantação do Parque Urbano e Marina, consiste num cenário previsível e palpável de se traçar, pois depende majoritariamente do planejamento e do projeto desenvolvido criação e ocupação de um novo espaço.
Uma vez que se definem as metas a serem alcançadas e o conjunto de ações para sua realização, o resultado esperado torna-se mais concreto.
O local de intervenção será todo replanejado, com novo aterro para suprir as necessidades no projeto. A qualidade espacial urbana é uma das premissas do projeto.
Os espaços da praça terão insolação abundante por não possuindo volumetrias altas que bloqueariam o sol na praça, sendo 3,5m de altura o maior empreendimento no local, além dos grandes espaços de praça contribuem
com esse quesito.
Devido a utilização de níveis diferenciados foi possível ter um melhor aproveitamento da privacidade no local e também bloqueando correntes de ventos nordestes em direção à beira mar, sendo possível amenizar a
poluição visual e contribuir com a privacidade das pessoas que querem a praça como um local de lazer em meio a um centro urbano.
O projeto arquitetônico foi pensado no conforto visual, evitando grandes volumetrias e estruturas pesadas, priorizando a vegetação e amenizando a rigidez dos prédios existentes na beira mar, onde as pessoas
conseguiriam subir e descer em vários níveis diferentes na praça, não caindo em monotonia com um passeio horizontal.

vi.

Demanda gerada para a infraestrutura urbana, no que se refere a equipamentos e redes de água, esgoto, drenagem, energia, coleta e tratamento de resíduos sólidos, entre outras;

O empreendimento criará novas demandas de equipamentos públicos, por conta dos usos relacionados. Dentre eles incluem-se as redes de fornecimento de água e energia elétrica, redes de tratamento de efluentes, coleta e
tratamento de resíduos sólidos e drenagem. A Beira-Mar Norte já possui infraestrutura urbana disponível. O empreendimento utilizará a rede pública de fornecimento de água e energia, porém terá sua própria estação de
tratamento de efluentes, não gerando impacto na rede pública.
O fornecimento de água ocorrerá para diversos usos distintos dentro do empreendimento. Durante a construção, o fornecimento de água irá atender as demandas do canteiro de obras, incluindo o uso nos sanitários, bebedouros,
produção de argamassa, entre outros. Durante a operação, serão atendidos todos os sanitários do parque público, chuveiros, três restaurantes, dez pequenos estabelecimentos de alimentação, dois cafés, a administração da
marina, loja de conveniência, mangueiras para o jardim e distribuição de água para as embarcações através das torres náuticas. A demanda de operação será superior à demanda durante a construção.
A estimativa do fornecimento de água para as embarcações foi realizada baseada em dados públicos coletado em marinas que oferecem fornecimento de água por torre na região, proporcionalmente à sua capacidade. Para a
estimativa foi considerado o mês de maior demanda do ano, durante a alta temporada, visando obter a demanda gerada para a rede de água no mês crítico. Foi obtido o volume de 1,5m³ de água por mês para cada vaga
disponível. Dessa forma, temos uma demanda gerada de aproximadamente 760m³ de água por mês durante a alta temporada para o atendimento das embarcações.
O cálculo da demanda de água por dia para as instalações da marina e do parque público foi realizado considerando os meses de alta temporada e operando com capacidade perto do limite para cada estabelecimento e para o
parque. Foi estimada baseada em taxas de ocupação de empreendimentos e na infraestrutura projetada. Assim, é esperada uma demanda mensal aproximada de 2840 m³ para os estabelecimentos, irrigação de jardins e banheiros
públicos. Portanto, a demanda máxima total estimada para um mês durante a alta temporada é de 3600m³.
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O projeto prevê a utilização de um sistema de reaproveitamento de água pluvial, na qual coletará água da área verde acima do estacionamento e dos telhados dos empreendimentos. Esse sistema será capaz de reaproveitar um
volume estimado de 865.448 litros de água por mês no total, na qual será destinada para o uso em lavação de embarcações, descarga de vasos sanitários e para as mangueiras do jardim. A água será armazenada em três cisternas
diferentes e estima-se que seu uso será capaz de atender grande parte da demanda dos equipamentos.
Para o cálculo da demanda gerada de esgoto, foi utilizado o coeficiente de retorno indicado na NBR 9649/1986 igual a 0,8, na qual representa a média entre os volumes de esgoto produzidos e de água efetivamente consumida.
Dessa forma, a demanda de esgoto gerada pelo empreendimento é de aproximadamente 2880 m³ por mês, considerando os meses de pico. Foi fornecida pela empresa Módulo Verde Ambiental uma estimativa de Estação de
Tratamento de Efluentes (ETEs) para o empreendimento. A empresa propôs a construção de duas ETEs, e foi estimada pela empresa uma demanda diária de 38,48m³ para a primeira estação, na qual estará localizada próxima à
pista de skate, e uma demanda de 56,68m³ para a segunda estação, localizada ao lado dos tanques de abastecimento do posto de combustível. As ETEs realizarão um tratamento físico-químico por coagulação-floculação e
posterior decantação de efluentes domésticos.
O fornecimento de energia elétrica será demandado para a iluminação de todas as edificações construídas, assim como iluminação do parque público, píers e posto de abastecimento. Será necessária também para abastecer os
restaurantes e cafés em suas atividades e na administração da marina. Além disso, a energia elétrica será fornecida às embarcações através das torres náuticas. Estima-se que a demanda de energia elétrica de pico fornecida
somente para a marina seja de 836,73kW, incluindo a administração, o fornecimento para os píeres e iluminação da marina. A estimativa da demanda de energia elétrica de pico dos estabelecidos e iluminação pública somam
274kW. Assim, estima-se que a demanda total de energia elétrica de pico para todo o empreendimento seja de 1110,73kW.
A maior parte da área do parque será composta de área verde. Sendo assim, capaz de absorver e levar ao solo a água da chuva sem necessidade de um sistema de drenagem. Os locais que necessitariam de sistemas para drenar a
água pluvial são a área cima da estrutura do estacionamento e os telhados dos empreendimentos. No entanto, a água coletada por essas áreas será reaproveitada como já citado anteriormente. Dessa forma, a contribuição da área
de aterro construída no sistema de drenagem é ínfima, não representando um impacto significativo na rede de drenagem atual.
As saídas da rede de drenagem na área compreendida pelo projeto deverão ser alteradas. Essas saídas, caso fossem mantidas nos mesmos locais atuais, poderiam acelerar o processo de assoreamento da marina, devido à
presença de matéria orgânica. Além disso, em dias em que o sistema está operando com alta capacidade, durante e após períodos chuvosos, o despejo dessa água com alto fluxo poderia alterar as correntes dentro da área da
marina, e causar transtornos em seu funcionamento. A rede de drenagem será redirecionada para fora da área da marina para evitar a sua influência na operação do empreendimento.
Os resíduos sólidos serão todos coletados em recipientes adequados e encaminhados para a comcap ou para empresas de coleta de resíduos licenciada, conforme cada caso e cada tipo, uma vez que todo lixo é separado pelo seu
tipo. Ou seja, na marina e no parque as lixeiras estarão distribuídas estrategicamente em pontos de coleta, e cada lixeira terá identificação por cor e por escrito paar ajudar no redirecieonamento correto. Progrmas ambientais e
placas de infroamção ajudarão a conscientizar os usuários sobre a forma correta de disposição dos resíduos.

Energia Elétrica
A distribuição de energia elétrica no município de Florianópolis é feita através das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC. Atualmente, a CELESC opera, na região, sete subestações (SE) e uma usina.
Assim distribuídas:
• Florianópolis: na Ilha de Santa Catarina - Centro, Trindade e Norte; no continente – Coqueiros.
A Grande Florianópolis é dependente de importação de energia gerada por Itaipu, ELETROSUL e Furnas. Segundo histórico da CELESC e com base em projetos anteriores, observa-se que as subestações apresentam
disponibilidade de energia para atendimento as cargas hoje existentes, bem como para atender a demandas futuras, verificadas e suas áreas de influência, advindas do desenvolvimento dos setores secundário e terciário da
Região.

Coleta de Resíduos Sólidos
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Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no município de Florianópolis em grande parte são realizados pela Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP, uma empresa de economia mista criada
em 1976, que tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos na capital conta ainda com a participação de empresa privada e participação civil, principalmente no
que se refere a tratamento e disposição final de resíduos e coleta seletiva.
Os serviços prestados pela COMCAP são: (i) coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (ii) coletas especiais; (iii) coleta seletiva; (iv) varrição de ruas; (v)
capinação e raspagem; (vi) instalação e manutenção de lixeiras; (vii) limpeza dos locais de eventos e praias; (viii) limpeza de valas; (ix) remoção de animais mortos; (x) operação do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos
(CTRes); (xi) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (xii) controle de roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
A coleta de resíduos sólidos no Município é composta por vários tipos de coleta: (i) convencional (comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (ii) seletiva, dos resíduos recicláveis selecionados
pelos moradores; (iii) em áreas críticas; (iv) com caixas brooks; e (v) infectantes, dos serviços de saúde municipal.
Para uma análise prévia da demanda gerada pela infraestrutura do Parque Urbano Marina Beira Mar foi analisada a área de influência indireta composta pelo município de Florianópolis.
A caracterização dos resíduos gerados no município tem como base o estudo realizado pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) através de parcerias com o Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual utilizou metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 1997).
A ausência de trabalhos similares realizados nos últimos anos faz com que este ainda seja considerado o estudo oficial mais de caracterização dos resíduos urbanos do Município, tendo sido elaborado no período de
abril/2001 a março/2002.
Com base no estudo supracitado, a quantidade de lixo coletado em Florianópolis, entre o lixo convencional e seletivo, fica em torno de 10.500 t/mês, sendo 10 mil t/mês para a convencional e 500 t/mês para o seletivo
(soma da coleta formal feita pela PMF, por meio da COMCAP, e informal pelos catadores).
Na mesma pesquisa o município de Florianópolis foi subdividido em cinco regiões em função da logística de coleta e prestação dos serviços de limpeza pública realizados pela COMCAP, sendo uma região na área
continental da cidade, e as outras quatro na Ilha de Santa Catarina, dividida em Centro, Norte, Sul e Leste (Figura 202).

Figura 202. Quantitativo de geração de resíduos sólidos urbanos no município de Florianópolis, por macrorregião. Fonte: COMCAP, (2002).
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Da mesma forma, foi possível, através da pesquisa realizada pela COMCAP, quantificar a geração de resíduos nas cinco macrorregiões do Município (Continente, Centro, Norte, Sul e Leste) e a taxa per capita de lixo do
Município. Os resultados obtidos quanto a quantificação da geração de resíduos considerando esta divisão estão demonstrados na Tabela 35.

Tabela 35. Quantificação dos resíduos sólidos coletados no Município. Fonte: COMCAP (2002)

Região do Município

População (hab)

Total de Resíduos
Coletados (t/mês)

Região Norte

48.445

1.351,53

Região Sul

53.749

1.191,95

Região Leste

19.280

762,80

Região Central

108.698

2.669,68

Região Continental

88.926

1.803,47

Em Florianópolis, de uma forma simplificada, a taxa de geração per capita de lixo que se refere à produção de lixo diária por pessoa de determinada região, é calculada regularmente na Companhia responsável pela
gestão dos resíduos a produção per capita de Resíduos Sólidos Urbanos, dividindo-se a quantidade produzida pela população residente no município.
No período da pesquisa, a quantidade média diária de Resíduos Sólidos produzida no município foi de 332.219 toneladas/dia, sendo a população de 342.315 habitantes (IBGE, 2000), resultando assim em uma estimativa
de produção per capita neste período de 0,97 kg/hab/dia. Porém, percebe-se que 0,97 kg/hab/dia não retrata a produção per capita da população da cidade, e sim um valor ampliado, devido à influência da população flutuante
uma vez que a pesquisa incluiu o período de férias. Calculando-se a produção per capita por roteiro de coleta, chegou-se ao valor de 0,77 kg/hab/dia, o que confirma a influência da população flutuante. Considerou-se como
resultado mais representativo sobre a quantidade de resíduos sólidos urbanos para a cidade de Florianópolis a média entre os dois valores obtidos, isto é, a produção per capita geral e a produção per capita por roteiro de coleta
(0,87 Kg/hab/dia).
Uma causa possível, apontada pelo estudo, para o aumento da produção per capita observado é o aumento na geração de resíduos sólidos, devido ao maior poder de compra dos turistas.
Com base no senso 2010 a população do município de Florianópolis é de 421.240 habitantes (IBGE, 2010) e a geração de resíduos determinada pelo sistema porta-a-porta no mesmo ano foi 155.123,82 toneladas, o que
representa uma geração per capita de aproximadamente 1,01 kg/hab/dia. Se considerada a coleta e geração total de resíduos no município (podas, varrição, lixo pesado, etc), o valor anual de geração sobe para 167.759,84
toneladas representando uma geração per capita de 1.09 kg/hab/dia. Isso indica a responsabilidade com que o assunto deve ser tratado, não apenas pelo poder público, mas por toda a sociedade, incluindo especialmente os
fabricantes de manufaturados.

Esgotamento Sanitário
O serviço de coleta e tratamento de esgotos domiciliares em Florianópolis também é de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os esgotos domésticos são coletados por 11 (onze)
sistemas públicos, sendo que 9 (nove) destes são operados pela CASAN, 1 (um) por empreendedor privado (Sistema de Esgoto Sanitário – SES – do Balneário de Jurerê Internacional) e 1 (um) por entidade pública federal (SES
da Base Aérea).
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Nas regiões onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, que consistem no lançamento dos esgotos gerados em uma unidade habitacional em um dispositivo de
tratamento primário (fossa séptica) e outro de infiltração no solo (sumidouro). Porém, devido à falta de controle, fiscalização e orientação técnica, estima-se que há um número expressivo de fossas sépticas e sumidouros
implantados de forma irregular, sem o atendimento das normas da ABNT, aumentando o risco de contaminação dos recursos hídricos.
A rede coletora de esgoto existente no Município, segundo o Plano municipal integrado de saneamento básico, possui extensão de 540.011 m, observando-se que 98,36% são dos sistemas de esgotamento sanitário
operados pela CASAN. Existe atualmente conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que 82% destas economias são residenciais.
O empreendimento em análise embora esteja localizado na região de abrangência dos Sistemas Florianópolis Insular, não será atendida pelo Sistema de Esgotos Sanitários existente no município. Desta forma o
empreendimento contará com duas estações de tratamento de esgoto (ETE) próprias. Para o esgoto gerado pelos sanitários das embarcações, sugere-se a utilização de uma bomba pump-out (Figura 19), destinada a recolher
águas sujas e/ou contaminadas produzidas pelo uso comum das embarcações, bem como a água oleosa acumulada no fundo das mesmas.

Figura 203. Exemplos de Bomba pump-out utilizada em marinas.
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Figura 204. Esquema de bomba pump-out.

A estimativa de geração de esgoto da marina, baseando-se em marinas com capacidade superior a 100 vagas, é de 32 litros por vaga por dia. No eventual caso de utilização de um reservatório, considera-se 18.000 litros
para atender 300 barcos.

Abastecimento de Água
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é a empresa responsável pelo atendimento com serviços de água de 95,36% da população residente no município de Florianópolis, o que a torna a principal
operadora local. A CASAN é uma empresa estadual de economia mista criada em 1971 e tem como missão prestar os serviços de água e esgoto à população do Estado de Santa Catarina.
Desta forma, o abastecimento de água no Município de Florianópolis, a cargo da CASAN, se faz atualmente através de 4 (quatro) sistemas independentes, quais sejam:


Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN);



Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS);



Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São João do Rio Vermelho (SSJRV).

No município de Florianópolis a área suprida pelo SIF corresponde aos distritos sede Ilha, sede continente, Santo Antônio de Lisboa, parte da região norte da Ilha de Santa Catarina.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte – SCN atende toda a região norte da Ilha de Santa Catarina através de 19 (dezenove) poços artesianos localizados na Região do Capivari dos Ingleses.
O Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina (SCLS) atende as localidades de Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera, Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa, Carianos e Aeroporto Internacional de Florianópolis.
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O Sistema de Abastecimento Sub-distrito de São João do Rio Vermelho, por sua vez, atende através de poços artesianos, a localidade São João do Rio Vermelho, na região Norte da Ilha de Santa Catarina.
A figura abaixo ilustra a disposição dos Sistemas de Abastecimento de Água pelo Município.

Figura 205. Mapa Geral do Abastecimento de Água no Município de Florianópolis/SC.

Além dos Sistemas supracitados, o Município conta ainda com 7 (sete) pequenos sistemas também operados pela CASAN, todos eles situados na ilha, e que se encontram atualmente conectados, 6 (seis) deles ao SIF e 1
(um) ao SCN. Existem ainda, em Florianópolis alguns Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) independentes que não são operados pela CASAN, sendo eles:


SAA da Praia de Jurerê Internacional;



SAA de Monte Verde;



SAA do Costão do Santinho;



SAA do Pântano do Sul;



SAA da Costa da Lagoa; e



SAA de Naufragados.
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Quanto às áreas de influência do empreendimento, estas são abrangidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis (SIF). O SIF conta com, aproximadamente, 41.829 ligações e
105.362 economias cobrindo todas as categorias. No município de Florianópolis, o número de ligações e economias registradas no ano de 2008, segundo cadastro da CASAN, são mostradas na Tabela 36.

Tabela 36. Ligações e economias das localidades de Florianópolis atendidas pelo SIF.

Localidade

Ligações

Economias

Sede Ilha + Saco Grande

26.352

70.593

Sede Continente

15.477

34.769

Total SIF em Florianópolis

41.829

105.362

Sistema de Drenagem
O serviço de drenagem do município de Florianópolis é administrado pela prefeitura. Por se tratar de uma obra particular, a construtora deverá ficar responsável pelas obras de drenagem em seu terreno, cujo destino
final, provavelmente, será a Baía Norte.

vii.

Interferências na paisagem;

A paisagem atual da área de estudo é de uma área já completamente urbanizada, adjacente à Avenida Beira Mar Norte e à Baía Norte. É um ambiente artificial, construído com infraestruturas tais que suportam certas
necessidades da cidade. O empreendimento em questão também se trata de um ambiente artificialmente construído, seguindo o conceito de utilidade para a cidade e dentro do conceito paisagístico urbano.
Haverá uma ampliação horizontal da área onde hoje ocorre a ciclovia e canteiros. Assim, a criação do parque público, devidamente arborizado com vegetação nativa e planejado, impactará positivamente na paisagem,
uma vez que ampliará a textura paisagística urbana verde e de lazer.
Um elemento novo que se insere na paisagem é a permanência das embarcações nas 500 vagas molhadas disponíveis, que se somarão a algumas embarcações que já são observadas na Beira mar.
Embora atualmente o ambiente da Beira Mar Norte seja artificial e completamente urbanizado, o meio aquático atual contribui para uma feição mais “natural” da região. A implantação das garagens náuticas impactará
negativamente neste aspecto, uma vez que contribuirá para uma feição de maior antropização da área.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a paisagem será transformada pela modificação do uso do solo. O local onde atualmente temos um calçadão para atividades físicas dará lugar a um parque e uma marina
de elevado padrão construtivo. Ao longo da instalação, a paisagem será gradativamente alterada para um espaço urbano provido de edificações, áreas verdes e espaços náuticos.
As formas de ocorrência e ordem de precedência deste impacto são:
- Na fase de montagem do aterro, execução das obras civis do Parque e execução da Marina, como impacto de primeira ordem sobre o componente Geografia-Geologia-Paisagem, em decorrência das mudanças no uso do solo.
O terreno hoje ocupado por calçadão receberá obras de urbanização e de infraestrutura para a instalação de um Parque Público, áreas verdes e de lazer com replantio de vegetação nativa e marina.
Segundo dados do empreendedor, estima-se que serão gerados cerca de 2000 m³ de entulho durante a construção do Parque Beira Mar, oriundos de demolição de contra piso de concreto (165 m²) e pavimentação da
ciclovia (3.000 m²), retirada do meio-fio (4.250 m), demolição do pavimento da pista de caminhada (5.600 m²) e remoção de cobertura vegetal (6.500 m²). No entanto, todo o material retirado será reaproveitado como parte do
aterro.
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As alterações na paisagem provocadas pelas obras de construção do Parque e Marina gerarão impacto na percepção visual, sobremaneira, dos moradores e usuários do entorno da área afetada. Destaca-se, porém, que o
transtorno visual gerado pela acumulação de entulho na área será temporário. Ademais, considera-se que a implantação das infraestruturas do empreendimento provocará interferências visuais que modificarão a configuração
cênica da paisagem local definitivamente, constituindo um ambiente inovador que se transformará em um atrativo para visitação pública, quando concluído.

Medidas recomendadas
- Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto paisagístico muito a contribuir na recuperação de
paisagem;
- Implementação dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social.

viii.

Poluições visual e sonora decorrentes da atividade;

A poluição visual e sonora gerada pelo empreendimento deve ser dividida em duas fases, por conterem características bastante distintas. A fase de implantação e a fase de operação do empreendimento.
A fase de implantação será aquela que causará um impacto mais intenso, pois haverá necessidade de bloquear o acesso às futuras instalações, e consequentemente irá atrapalhar parcialmente a visão do mar em certos pontos
locaizadosl, pela presença de tapumes. Para aqueles que transitam em áreas próximas na Beira-Mar Norte, ou que observam por edifícios próximos será possível perceber a execução de alguns serviços, principalmente aqueles
situados em mar, como dragagem e construção de píeres. A estrutura atual de caminhada também será bloqueada parcialmente e temporariamente, para a locação de estruturas importantes do canteiro de obras.
A poluição sonora durante essa fase também será bastante intensa, porém sendo restrita ao período diurno. A operação de máquinas e equipamentos de construção contribuirá para o aumento da poluição sonora do local, além da
poluição sonora gerada pela própria operação do canteiro de obras em si. Importante ressaltar que os materiais e equipamentos deverão ser transportados para dentro e fora da obra constantemente, ampliando os impactos visuais
e sonoros do bairro. Dentre as etapas que causarão maiores ruídos, merece destaque a etapa de estaqueamento, etapa que terá uma duração curta. As demais etapas não serão muito superiores à poluição sonora já causada
atualmente pela Avenida Beira-Mar Norte. Essas alterações visuais e sonoras são especialmente desconfortáveis para aqueles que utilizam o local diariamente, porém possuem caráter temporário, e são essenciais para alcançar a
conclusão e operação do empreendimento.
O projeto possui várias áreas de lazer, e uma composição visual pensada para trazer conforto aos usuários. Apesar de se sobrepor visualmente ao mar em alguns pontos, o empreendimento não pretende substituir o protagonismo
do mar e sim apresentar à população novos usos e maneiras de contemplá-lo.
A poluição sonora gerada pela operação da marina é baixa, considerando que atualmente o tráfego na malha viária local já contribui substancialmente para a interferência no conforto acústico da área. Os ruídos da marina se
limitarão basicamente ao período diurno, pela entrada e saída de barcos do local, mais intensamente durante a alta temporada e finais de semana e os ruídos naturais dos dias com fortes ondas e ventos. Os estabelecimentos
comerciais poderão gerar ruídos durante sua operação, por conta da movimentação de pessoas.
A ocorrência de ruído em função das atividades a serem desenvolvidas para a implantação do empreendimento pode causar incômodos na população localizada no seu entorno.
No caso do empreendimento Parque/Marina, as formas de ocorrência deste impacto e sua ordem de precedência são:
- Na fase de montagem do aterro, assim como na fase de execução da marina e de execução das obras civis do Parque, este impacto é considerado de primeira ordem, atuante sobre o componente ruídos, sendo decorrente
da utilização de equipamentos e maquinas ruidosas, como bate-estacas, retroescavadeiras, motoniveladora, tratores, caminhões e outros;
- Na fase de operação do Parque e operação da Marina, é considerado impacto de primeira ordem, atuante sobre o componente ambiental Infraestrutura Pública, estando associado à operação do Parque e Marina.
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Durante as obras a principal fonte de ruídos será a movimentação de máquinas e veículos pesados nas frentes de obras, estradas e acessos. Outras fontes de produção de ruídos serão as atividades de aterro, construção das
estruturas e urbanização.
Já na fase de operação, os ruídos serão provenientes do funcionamento dos equipamentos da Marina. Há que se considerar, ainda, inconvenientes quanto ao nível de pressão sonora proporcionados por eventuais festas
nas embarcações da Marina.
Em relação à geração de ruídos na fase de obras, é importante estabelecer os níveis máximos aceitáveis, a fim de possibilitar a realização do monitoramento futuro e permitir os ajustes nos horários de operação, de modo
a minimizar os efeitos negativos e inconvenientes gerados.
No que diz respeito aos ruídos, os critérios em vigor, segundo a legislação brasileira, são dados através da Resolução Conama n° 001/90, a qual estabelece que “são prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos
com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151, da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), que trata da avaliação do Ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. A Tabela
37, a seguir, apresenta os níveis definidos como limites máximos admissíveis para cada tipo de área nos períodos diurno e noturno.
Tabela 37. Nível Critério (Ruído Máximo Admissível) – NBR 10.151/2000. Fonte: ABNT, 2000.

Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

A localidade onde está pretende-se instalar o Parque Urbano e Marina não possui um zoneamento específico, porém está próximo a Área Mista Central (AMC-12.5), Área Mista Central (AMC-16,5) e Áreas Verdes de
Lazer (AVL).
Durante a fase de implantação, a geração de ruídos resulta da realização dos serviços de terraplanagem, construção do canteiro de obras e edificações, montagem e instalação de equipamento e pela construção de
infraestruturas e sistemas de utilidades (canais de drenagem, rede de esgoto e ETE, abastecimento de água e energia, etc.).
Para a previsão dos níveis de ruído que poderão ocorrer durante a implantação do empreendimento, foram utilizados os valores medidos durante três campanhas de campo realizadas na fase de diagnóstico no entorno do
local previsto para o empreendimento, como representativos dos efeitos sonoros ocasionados pela futura obra.

ix.

Riscos geomorfológicos, entre outros;
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Silva (2013) estudou a influência dos Depósitos Tecnogênicos sobre a costa da Ilha de Santa Catarina. Nesta nova classificação é sugerida a influência das atividades humanas na alteração da geomorfologia. Para fins de
caracterização da região da beira mar norte, será utilizado o exemplo do aterro da baía sul devido a sua proximidade com a área de estudo e a similaridade com o que será proposto.
A construção do aterro da Via Expressa Sul ocorreu entre 1995 e 2004. Foram dragados 7,8Mm³ de sedimentos do banco arenoso da Tipitinga, na baía Sul, resultando em 1,3km² de acréscimo na área de marinha
(AMBONI, 2001). É composto predominantemente por material dragado (TEC 03) com grãos de tamanho areia fina, muito bem selecionados e coloração amarela amarronzada. Observou-se o recobrimento do material dragado
(TEC 03) por material espólico (TEC 3.1), este constituído por grãos de tamanho areia média, pobre seleção e coloração avermelhada. Os depósitos tecnogênicos espólicos são materiais escavados e redepositados por operações
de terraplanagem. O aterro foi construído sobre os sedimentos submersos do fundo da baía Sul, denominados Depósito de Fundo de Baía (NAT 03) de tamanho areia fina, boa seleção, coloração amarela acinzentada e presença
considerável de carbonato de cálcio.
O Depósito Tecnogênico Dragado (Aterro da Via Expressa Sul) se mostrou bastante prejudicial e tem promovido, dentre outros impactos, alteração da linha de costa, alteração do transporte. Dentre os impactos
ambientais verificados está a alteração da Geologia, que é a transformação de depósitos costeiros inalterados em depósitos tecnogênicos. A alteração da Geomorfologia constitui outro impacto ambiental identificado, sendo um
de seus indícios a elevação nas altitudes indicando deposição de materiais antrópicos sobre os depósitos naturais. A tabela 38 evidencia tais impactos ao expor os depósitos tecnogênicos (TEC) que se encontram sobrepostos aos
depósitos naturais correlatos (NAT) e apontando alterações nas altitudes de sedimentos, redução dos animais aquáticos e de atividades extrativistas.
Depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina e depósitos naturais correlatos

Tabela 38. TEC.

Silva (2013) representou em uma matriz de correlação os impactos ambientais potenciais relativos aos depósitos tecnogênicos estudados. O aterro da baía sul é indicado pela sigla TEC03.

Tabela 39. Matriz de correlação de impactos ambientais potenciais dos depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina..
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A tabela 40 sintetiza quantitativamente os impactos ambientais potenciais negativos, positivos e totais correlacionados a cada depósito.
Tabela 40. Quantificação dos impactos ambientais potenciais dos depósitos tecnogênicos estudados da Ilha de Santa Catarina.

O quadro 08 contém os impactos ambientais potenciais correlacionados ao Depósito Tecnogênico Dragado, resultando em dez impactos negativos contra três positivos.

Quadro 9. Impactos ambientais potenciais correlacionados ao Depósito Tecnogênico Dragado.
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Ao comparar os histogramas texturais dos depósitos Tecnogênico Dragado e de Fundo de Baía e seus dados estatísticos, a alteração da geologia não se mostra significativa, pois se mantiveram grãos de tamanho areia
fina, bem selecionados e com porcentagens semelhantes de matéria orgânica e carbonato de cálcio. Entretanto, o recobrimento do material dragado com sedimento espólico de tamanho areia média, pobre seleção e coloração
avermelhada, distinto do Depósito de Fundo de Baía, conferiu a esse ponto a contabilização do impacto e alteração da Geologia. A Geomorfologia original da área constituía-se basicamente pela encosta do morro da Represa à
beira da baía Sul. A dragagem dos sedimentos e sua deposição proporcionaram o desenvolvimento de uma planície costeira artificialmente construída e de uma nova praia com granulometria semelhante à de outras praias da
Ilha. A altitude média do aterro é de 2m, atingindo altitude máxima de 6m em alguns locais, estando antes a baía no nível 0m.
Outro notável impacto está em evidência na figura da sequencia, resultado dos estudos de Lisbôa (2004) acerca da alteração da linha de costa do distrito sede decorrente da implantação de depósitos tecnogênicos. Nessa figura,
percebe-se a alteração da linha de costa causada pela instalação desses aterramentos, que modificaram o traçado natural da Ilha. Considerou-se também como impacto a alteração no transporte de sedimentos pelo fato do banco
arenoso da Tipitinga ter sido utilizado como suprimento para o aterro.
No meio biótico, parte do manguezal do Rio Tavares localizada junto à Costeira do Pirajubaé foi degradada em razão da construção do aterro. Portanto, houve supressão de vegetação nativa e com isso interferência sobre a
fauna local, impactos amenizados pela recuperação de área degradada que transferiu o manguezal para junto da baía novamente.
Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis denominados pela autora de “aterros”.
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Figura 206. Mapa do Depósito Tecnogênico Dragado do município de Florianópolis.

A redução de organismos aquáticos ocorreu por conta da mobilização do fundo da baía Sul que soterrou espécies e modificou o meio físico comprometendo as condições favoráveis para o desenvolvimento de algumas
espécies. Esse depósito gerou aumento de área útil e de área de interesse social, impacto positivos considerando que parte do aterro tem sido destinado à construção de quadras de esporte e pista de skate para a comunidade. Os
aterramentos para ampliação e melhorias no sistema viário caracterizaram um impacto positivo. Houve redução de atividades extrativistas, uma vez que na Costeira do Pirajubaé e no manguezal do Rio Tavares são
desenvolvidas atividades pesqueiras pelos habitantes locais. Vizinho &Tognella-de-Rosa (2010) constataram através de entrevistas com os pescadores que após a construção do aterro houve perda de berbigão (Anomalocardia
brasiliana), antes encontrado em abundância no Baixio da Tipitinga (banco arenoso), e de camarão na baía sul. A redução da qualidade estética da paisagem se deu pela substituição de uma paisagem natural por uma paisagem
urbanizada, poluída visualmente por conta do fluxo contínuo de veículos e pouca arborização. O aumento do tráfego de veículos foi uma consequência proposital do aterro, que visava justamente a ampliação do sistema viário.
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h) Indicação e detalhamento das medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias para resolver os impactos negativos.

A etapa de dragagem, incluindo a remoção e a deposição do material dragado, causa grandes impactos no ecossistema marinho. O processo gera sedimentos em suspensão na água, alterando sua qualidade e impactando
sobre os organismos marinhos. Visando reduzir o impacto da deposição de sedimentos de dragagem, o projeto considera a utilização da tecnologia de formas têxteis tubulares, para reaproveitar o material dragado na estrutura do
aterro e do quebra-mar. Essa tecnologia também permite o tratamento de sedimentos contaminados, caso haja necessidade. Importante ressaltar a necessidade de planos de controle e monitoramento ambientais, já citados nesse
relatório. Durante essa etapa é importante acompanhar o nível de pressão sonora na região, através de um Plano de Monitoramento de Ruído e executar o processo dentro do planejamento da obra, para evitar incômodos
adicionais à população. Por fim, deve-se realizar um Programa de Gerenciamento de Riscos, voltado à prevenção de acidentes que possam ocorrer durante a atividade de dragagem.
Devido à confluência do estacionamento com a beira-mar, haverá impacto na faixa mais a direita no sentido Trindade-Centro, especificamente quando houver algum evento público. Deve-se então propor semaforização
adequada, faixas de pedestres, entre outros modos de organizar o trânsito, de acordo com o Estudo de Impacto de Vizinhança posterior.
Nas imediações da obra há diversas edificações históricas e tombadas e é importante que haja um controle das interferências sobre essas edificações. Recomenda-se a realização de um levantamento dos possíveis riscos de
acidentes e prejuízos ao patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, nas vias terrestres e nas operações marítimas e que sejam tomadas medidas de prevenção, visando proteger o patrimônio da cidade.
Quanto ao impacto na infraestrutura urbana da cidade, ressalta-se que o empreendimento prevê o aproveitamento de água da chuva e a geração de energia através de painéis fotovoltaicos, visando reduzir a demanda
necessária das respectivas redes públicas. Essas medidas não descartam a necessidade de análise da capacidade operacional dos sistemas já existentes por parte do empreendedor e das respectivas concessionárias. Por outro lado,
a geração de esgoto não será minimizada e é especialmente importante que seja analisado, juntamente com a concessionária responsável (CASAN), se há capacidade operacional por parte da atual rede de tratamento de efluentes
para atender a nova demanda. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento serão separados entre recicláveis e não-recicláveis e as subdivisões dos tipos de recicláveis (vidro, papel, plástico, metal, etc) pelos usuários
através de lixeiras identificadas com diferentes cores, buscando reduzir a quantidade de resíduos que serão descartados. Os recicláveis deverão ser encaminhados para o respectivo ponto de triagem e os resíduos não recicláveis
deverão ser destinados corretamente para os aterros sanitários.
Devido às variadas interferências na vida da população, deve-se estabelecer um sistema de comunicação social eficiente, visando manter a população informada durante a implantação do empreendimento sobre a obra e os
transtornos temporários que serão causados no cotidiano da população, visando inclusive reduzir as expectativas criadas perante o projeto.
Por fim, visando ampliar os impactos positivos gerados na cidade, recomenda-se priorizar a contratação de mão-de-obra local e regional, durante a implantação e operação do projeto, principalmente para aquelas funções
que não necessitam de qualificação ou que podem ser treinadas no próprio ambiente de trabalho.
As medidas mitigadoras, compensatórias e os programas ambientais recomendados constituem-se no principal instrumento indutor de ações proativas e reativas para a mitigação dos impactos. Cabe lembrar que, o artigo
1º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, disciplinadora dos Estudos de Impacto Ambiental, considera impacto ambiental: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas, a biota,
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.”
A partir da identificação, descrição e avaliação dos impactos ambientais foram estudadas e propostas medidas que deverão ser implementadas durante todas as fases do empreendimento. Essas medidas propostas
possuem sinergia com os programas ambientais. Deste modo as medidas foram divididas em quatro grupos:
Medidas mitigadoras: conjunto de ações a serem executadas visando reduzir os impactos negativos do empreendimento
Medidas compensatórias: conjunto de ações a serem executadas aos impactos não mitigáveis e sem prevenção.
Medidas Potencializadoras: conjunto de ações de valorização dos impactos positivos.
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Medidas de Controle: são os processos, operações e equipamentos utilizados no controle da poluição.
Com o objetivo de permitir uma visualização mais eficiente das inter-relações entre os impactos ambientais identificados, com as medidas e programas ambientais recomendados, elaborou-se o quadro a seguir. Cada
medida foi classificada de acordo com alguns atributos:
Natureza: mitigadora, potencializadora, compensatória ou controle ambiental.
Fase do empreendimento em que deverão ser executadas: planejamento, implantação e/ou operação.
Fator ambiental a que se destina: socioeconômico;
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Tabela 41. Correlação entre os Impactos, Medidas e Programas Ambientais.

 Plano de Supervisão
Ambiental da Construção;
 Plano de Gestão ambiental
 Programa de Comunicação
 Realização de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o projeto

Social;
 Programa de Educação

executivo, visando harmonizar o empreendimento com a região local, tendo o projeto
Alteração na
paisagem

paisagístico muito a contribuir na recuperação de paisagem;
 A implantação do Parque Beira Mar será construída considerando o mínimo de altura

 Mitigadora

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

das edificações, permitindo ampla visão da costa.

Ambiental;
 Programa de controle e
monitoramento de ruídos
 Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas;
 Programa de Controle e
Preservação das
Características Costeiras
 Plano de Supervisão
Ambiental da Construção;
 Plano de Gestão ambiental

Dinamização das
atividades

sugere-se que o empreendedor, através da destinação das medidas de compensação

econômicas

social, invista em programas de apoio às atividades produtivas locais.

 Programa de treinamento e

 Planejamento

 Como medida potencializadora da dinamização das atividades econômicas locais,
 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

 Operação

priorização da contratação
de mão-de-obra local
 Programa de Valorização
da Cultura Local;
 Programa de Comunicação
Social;

 Implantação de um empreendimento turístico de acordo com as diretrizes de uso do
Valorização dos
Imóveis

 Programa de Comunicação

solo do município.
 Disciplinar o uso e ocupação do solo através de uma fiscalização rigorosa por parte do
poder público em virtude da atratividade de nova demanda por comércio e serviço que
o empreendimento irá causar a região.
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 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.
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 Desenvolver o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, inclusive
voltado para serviços e comércio a fim de dar ciência a respeito da construção do
Parque Beira Mar e promover ações de divulgação da oferta de postos de trabalho.
 Tendo em vista que as maiores expectativas e incertezas causadas pela instalação do
empreendimento são baseadas nas oportunidades de emprego e capacitação técnica dos
moradores, sugere-se que, após capacitação dos trabalhadores, sejam contratados,
preferencialmente, os moradores do entorno do empreendimento e região.
 Divulgação de informações à comunidade local sobre as atividades integrantes da obra.
Geração de

Para tanto, se recomenda, caso seja do interesse da Comunidade e aprovado por suas

expectativas e

Lideranças, que a empresa responsável pela Gestão Ambiental da Obra contrate

incertezas

membros da Comunidade para integrar sua equipe de Comunicação Social;

 Programa de Comunicação
 Mitigadoras

 Planejamento

 Socioeconômico

Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.

 Divulgar informações sobre o andamento das atividades da obra, próximas fases
previstas, interferências no cotidiano da população e dos Programas Ambientais por
meio de boletim informativo;
 Preparar material didático (folders e panfletos) explicativo de forma a manter o público
informado sobre o projeto e as mudanças de uso de ocupação de solo (a médio e longo
prazo) nas áreas diretamente afetadas pelas obras;
 Divulgação intensiva de todos os aspectos do empreendimento de interesse das
comunidades;

 Plano de Supervisão
Geração de
emprego e renda

Ambiental da Construção;

 Na fase de planejamento deve-se contratar equipe técnica especializada, habilitada e

 Plano de Gestão ambiental

reconhecidamente capacitada para a discussão e a elaboração do projeto Parque Beira
 Deve-se priorizar a contratação de mão-de-obra local, a partir de programas de

 Programa de treinamento e

 Planejamento

Mar;
 Potencializadora

 Implantação

 Socioenconômico

 Operação

capacitação e qualificação profissional. Assim, será reduzido o número de

priorização da contratação
de mão-de-obra local
 Programa de Valorização

trabalhadores externos, no intuito de evitar o deslocamento de pessoal e produzir menor

da Cultura Local;

impacto sobre o cotidiano da população local.

 Programa de Comunicação
Social;

Melhoria na

 Manutenção constante das áreas de lazer;

infraestrutura

 Instalação de infraestrutura acessível aos portadores de deficiências especiais
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 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Apoio ao
Turismo;
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pública de lazer

 Paisagismo de acordo com a orla da Baía Norte.

 Programa de Valorização

 Segurança nos locais ao ar livre.

da Cultura Local;
 Programa de Comunicação

 Articulação junto ao Poder Público para prover policiamento e fiscalização no local do

Social;

parque público, de modo a garantir a segurança dos usuários.

 Plano de Gestão
Ambiental.
 Divulgação de informações à população local e aos pescadores sobre as atividades
integrantes da obra;
 Divulgação intensiva de normas de conduta social aos trabalhadores para evitar
conflitos com moradores da Agronômica e usuários da Avenida Beira Mar Norte;
 Fornecimento de informações às comunidades sobre alterações previstas no tráfego de
veículos, principalmente os pesados;
 Implantação de elementos de sinalização e redutores de velocidade na entrada e saída
Alteração no
cotidiano da
população

do acesso ao Parque Beira Mar;
 Divulgação aos motoristas de veículos envolvidos nas obras (de empreiteiras e subempreiteiras) de normas para prevenção de acidentes nas ruas, avenidas e rodovias

 Programa de Comunicação
 Mitigadora

 Implantação

 Potencializadora

 Operação

 Socioeconômico

Social;
 Plano de Gestão
Ambiental.

próximas ao empreendimento.
 Na fase de operação, como forma de potencializar os efeitos deste impacto, uma vez
que se trata de impacto positivo, sugere-se que o empreendimento mantenha uma
agenda anual de eventos públicos destinados à vivência da população com o seu
entorno, fomentando a organização de apresentações e feiras de arte, livros, música,
artesanato, etc.;
 Haverá anfiteatro e palcos para apresentações artísticas e culturais.
Implantação
 Utilização de equipamentos de racionalização de energia elétrica e água, evitando o
Pressão sobre a
infraestrutura
urbana

 Plano Ambiental de

desperdício na obra;
 Respeitar as normas técnicas quanto ao projeto e execução da rede de distribuição de
água do empreendimento;
 Implantar sistema de reuso de água, principalmente, para jardinagem e descargas das
bacias sanitárias.
 Construção de uma via de aceleração e desaceleração para o acesso ao

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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Construção;
 Mitigadora

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Gestão
Ambiental.
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empreendimento;
 Viabilização de espaços internos no empreendimento para estacionamento dos veículos
prestadores de serviços;
 Priorização o transporte de cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários
de pico;
 Determinação de horários de funcionamento no canteiro de obras, com horários de
início e término das atividades, relacionando os horários para a circulação dos veículos
pesados e o planejamento dos horários para a execução dos serviços, visando reduzir o
aporte de veículos em horários de pico e amenizar o incômodo ocasionado pela
emissão de ruídos;
Operação
 No que se refere a redução do consumo de energia elétrica, é importante que o
empreendimento se utilize de métodos de aquecimento de água que sejam sustentáveis,
como aquecimento solar por exemplo (com suporte pelo gerador movido a gás natural),
utilização de equipamentos de racionalização, sensores de presença, etc.;
 Nos períodos de pico, a energia deve ser provida por um gerador próprio como
alternativa para não sobrecarga da rede de fornecimento nestes horários;
 Deve ser efetuado, ainda, o aproveitamento do calor proveniente do sistema de ar
condicionado para atividades que requerem aquecimento;
 A utilização de equipamentos de redução de consumo de água pode contribuir para a
utilização racional deste recurso natural;
 Implantar equipamentos de redução do consumo de água, tais como: aeradores,
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas comuns, etc.;
 Com relação ao abastecimento de água, o empreendimento deve prever métodos de
aproveitamento da água da chuva em atividades como água para sanitários, rega de
jardim, lavação de calçadas etc.;
 Para alguns desses fins recomenda-se, também, a utilização do efluente do esgoto
tratado;
 Com relação ao sistema viário, deve-se construir uma via de aceleração e desaceleração
para o acesso ao empreendimento;
 Implantação de redutor de velocidade que permita dividir a travessia da rodovia em

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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duas etapas, utilizando Faixa de Pedestres iluminada;
 Reforço na sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa;
 Reforço na sinalização horizontal;
 Priorizar o transporte cargas e materiais no período noturno ou fora dos horários de
pico;
 A construtora do empreendimento deverá elaborar manual com os detalhamentos dos
procedimentos relacionados com o planejamento e programa das obras bem como
plano emergencial em caso de acidentes de trânsito. Deverá, ainda, executar os
procedimentos necessários que envolvem a sinalização das obras, o isolamento

 Plano Ambiental de

necessário, instalações de dispositivos de segurança, devendo, também, divulgar à

Construção;

população de Florianópolis as atividades que possam vir a causar interferências no
Risco de acidentes

trânsito;

 Controle

 Os ciclistas e pedestres terão acesso facilitado ao parque mediante a ciclovia e passeios,

 Implantação
 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Comunicação
Social;
 Programa de Gestão

respectivamente. Haverá o mínimo de conflito entre os carros e os pedestres e ciclistas

Ambiental.

nas conexões;
 Sinalização na área da marina. Realizar estudo de balizamento náutico e sinalização de
acordo com as normas vigentes, visando o ordenamento do tráfego aquaviário e a
segurança da navegação abrangendo o traçado do canal de acesso e entorno da marina.
Aumento da
arrecadação
tributária

 Priorizar a contratação de mão-de-obra local para que os impostos dos serviços fiquem
no município.

 Planejamento
 Potencializável

 Implantação

 Socioeconômico

 Operação

 Prospecção arqueológica e levantamento de áreas de interesse arqueológico antes da
Risco de

 Salvamento arqueológico de evidências porventura encontradas;

patrimônio

 Ações de Educação Patrimonial;

histórico, artístico

 Monitoramento arqueológico ao longo de todo o período de obras;

e cultural

 Salvamento dos sítios arqueológicos identificados que sejam atingidos diretamente

Ambiental;

 Programa de Resgate,

implantação das obras civis;

interferência em

 Programa de Gestão

Preservação e
 Mitigação

 Implantação

 Socioeconômico

Monitoramento do
Patrimônio Histórico,
Cultural e Paisagístico.

pelas obras.
Incremento da
atividade náutica

 Como forma de potencializar a ocorrência deste impacto, podem ser promovidos
eventos que aqueçam o turismo náutico, como competições e regatas;
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 Operação

 Socioeconômico

 Programa de Apoio ao
Turismo;
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 Haverá espaço para aulas de navegação e espaço de busca e salvamento.

 Programa de Gestão

 Píer para atracar os barcos de passeio turístico - 100m² (total) para atendimento as

Ambiental.

escunas e informações turísticas
 Desenvolver o Cadastramento e apoio aos Pescadores Tradicionais, através do

atividade

 Programa de Valorização

Programa de Valorização da Cultura Local;

Risco de perda de

 Incentivar a cultura para que seja mantida a atividade pesqueira tradicional após a
realocação dos pescadores;

pesqueira

 Controle

 Implantação

 Socioeconômico

 Prestar apoio aos Pescadores Tradicionais, através do Programa de Valorização da

da Cultura Local;
 Programa de Gestão
Ambiental.

Cultura Local.
Consolidação da

 Implantação de um empreendimento que atenda os padrões estabelecidos no Plano

ocupação urbana

Diretor Municipal e a demanda turística da Região Metropolitana de Florianópolis.

 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

Não aplicável
 Programa de Valorização
da Cultura Local;

Alteração das
 Apoio à organização da comunidade pesqueira.

relações sociais

 Compensatória

 Operação

 Socioeconômico

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de Educação
Ambiental.

Aumento na
circulação de

 Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos

ambulantes

vendedores ambulantes que atuam no local.

 Controle

 Operação

 Socioeconômico

 Não aplicável

PRODUTO 4 –ASPECTOS LEGAIS
a) Indicar as cessões, autorizações e permissões especiais (Secretaria de Patrimônio da União, Marinha do Brasil), procedimentos e estimativas, exceto ambientais;

A Marina e o Parque precisam estar regulamentados de acordo com as legislações existentes, desta forma uma serie de analises e ajustes devem ser feitas para poder exercer todas as atividades previstas. É importante
ressaltar que toda analise deve ser bem assessorada por meio jurídico e técnico. As autorizações podem ser enumeradas pelos órgãos, conforme exemplos que seguem:
- Preventivo – corpo de bombeiros
- Posto de abastecimento – Agencia Nacional de Petróleo
- Licença Ambiental – Floram/Fatma/Icmbio

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 41DAB

SDS

501

3
1

2
Temperaturas sobre a carta solar de
Florianópolis, para o período até 21
de junho (PROGRAMA ANALYSIS SOLAR, LABEEE/UFSC)

1

TBS <=10OC
10OOC
C
10

<
<

TBS<=14OOC
C
TBS<=14

14OC < TBS<=20OC

Temperaturas sobre a carta solar de
Florianópolis, para o período após
21 de junho (PROGRAMA ANALYSIS
SOL-AR,.LABEEE/UFSC)

O < TBS<=25O
O
20
20OC
C < TBS<=25 C
C

TBS > 25OC

Sombras - Solsticio de Inverno das 09 as 16h

3

1

CARTA PSICROMÉTRICA PARA FLORIANÓPOLIS.
Temperaturas horárias ao longo de um ano de referência para o período
diurno com zona de conforto e estratégias bioclimáticas recomendadas.
(Analysis Bio LABEEE/UFSC)

2

Desconforto (78,9%): Frio (40,8%) | Calor (38,2%)
Conforto (20,1%)
Estratégias Verão: Ventilação mais sombreamento
Estratégias Inverno: Uso de massa térmica para aquecimento (ou inércia)
junto com aquecimento solar

3

2
Sombras - Solsticio de Verão das 09 as 17h

MASCARAS SOLARES COM SOMBREAMENTO DO ENTORNO NO LOCAL DE IMPLANTAÇAO

ENTORNO
A análise climática do local realizada com relação à ventos predominantes, insolação e
condicionantes de acústica urbana deu pautas para a abordagem inicial do projeto e
proposta de implantação. Para a análise de ventilação foram usados dados disponiveis da
estação metereológica mais próxima do local. Igualmente foram usados dados de temperatura anual de Florianópolis considerando todas as horas do ano e analisados com relação à carta solar de Florianópolis. Considerações de acústica urbana tomaram como base
dados com relação à geração de ruido ambiental. A implantação do projeto previu também
estratégias para incentivo ao transporte alternativo, manutenção do grau de permeabilidade do solo, redução do efeito de ilha de calor e redução da poluição de luz.

O desenvolvimento do projeto foi pautado por meio de diretrizes que tiveram como objetivo a busca por um desenho mais sustentável para o projeto considerando o seu local de implantação na Ilha de Santa Catarina. Com a aplicação das diretrizes de sustentabilidade no projeto se busca um impacto positivo do projeto no local, assim como um uso racional dos recursos. As diretrizes
tomaram como base requisitos exigidos em metodologias de avaliação para empreendimentos presentes no pais: Programa
Brasileiro de Etiquetagem de Energia para Edificações Comerciais, sistemas de certificação Aqua e LEED e na certificação Bandeira Azul; tendo como princípio o conceito do ciclo de vida na construção civil. Sustentabilidade abarca diversas áreas, considerando entre elas questoes referentes ao entorno, eficiência energética, uso racional de água, materiais e recursos, qualidade ambiental interna e aspectos socio-economicos. Foram incorporadas estratégias de ação consideradas relevantes ao projeto, relativas ao
tipo, características e uso, usuários e contexto.

Estação climática considerada para
análise de dados de ventos

Ventos no Verão

Ventos no Outono

FREQUENCIA E VELOCIDADE DOS VENTOS NO LOCAL DURANTE AS ESTAÇOES

Ventos no Inverno

Ventos na Primavera

Condições climáticas ao longo de 1 ano:
temperaturas (vermelho) zona de conforto
(verde), radiação direta (amarelo cheio) e difusa
(amarelo pontilhado). Fonte: arquivo climático
de Florianópolis (TRY – Ano Climático de
Referência)

-

Mapa acustico do local

CONDICIONANTES CLIMÁTICAS DO LOCAL
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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Vento Norte

Vento Sul

Vento Nordeste
Vento Nordeste

Vento Sul

Na implantação foi considerada a necessidade de incorporar/reduzir a ventilação conforme a estação e ventos predominantes levando em consideração as características urbanas do entorno. Ánalises de ventilação serviram para o
desenvolvimento do projeto.
A analise das condicionantes do local permitiram direcionar
as estratégias de implantação e um melhor posicionamento
dos espaços desejados e necessários para o projeto.
Considerou-se aspectos relacionados a posição do local
para o projeto e ao entorno das edificações, necessidades
de visuais e destaque das caracteristicas climáticas do
local. Para isso foi proposto espaços que levassem em
consideração o acesso aos ventos nas estações favoraveis
e espaços com proteção aos ventos de inverno.
Com relação à insolação foram colocadas pautas iniciais de
forma a privilegiar o uso da insolação no inverno e proteção
no Verão e Meias estações tanto no desenvolvimento do
projeto do Parque quanto das edificações

Palcos (Palco em terra itinerante)
Área com sombra (vegetação)
Área protegida dos ventos de inverno
Espaço de Food Truck intinerante

Espaço de apoio ao turista//loja de covenicencia equiosques
Espaço para feira de artesanato
Esportes radicais e skete
Sugestão de áreas de extensão Parque na Beiramar ‘Parklets”
Áreas para apreciar eventos no palco flutuante

Vento Norte

ANÁLISE DE VENTOS DO ENTORNO
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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10

02
06
09

09

02

01
06

05

03

03

03

Implantação do edificio de apoio a Marina buscou minimizar a obstrução
visual na paisagem mantendo as áreas de maior permanência considerando uma adequada orientação solar.

a
Máscara sombreamento Acesso prédio
apoio Marina

b
Máscara sombreamento Restaurante fachada Leste sem
brises (a) e com os brises móveis propostos (b)

04

08

04

07

01 COBERTURA VERDE COMO REGULADOR DA TEMPERATURA INTERNA 02 TELHADO PARA MICROGERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL 03
ORIENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS AMBIENTES DE PERMANÊNCIA NA MELHOR ORIENTAÇÃO 04 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE
SOMBREAMENTO CONFORME A NECESSIDADE DE CADA FACHADA 05 PAINEIS/BRISES MÓVEIS NA FACHADA NOROESTE E LESTE
PERMITEM BLOQUEAR O SOL NAS HORAS DO FINAL DA TARDE (FACHADA NOROESTE) E NAS HORAS DA MANHÃ (FACHADA LESTE)
CONFORME NECESSIDADE POR ESTAÇÃO PERMITINDO VISUAL 06 ÁTRIO INTERNO GARANTE ACESSO À ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NOS
AMBIENTES DE PRINCIPAL OCUPAÇÃO INCLUINDO AS ÁREAS LOCALIZADAS NO SUBSOLO. O TRATAMENTO NA PÉRGOLA DA COBERTURA DO
ÁTRIO E FACHADAS INTERNAS DO MESMO RESPONDE ÀS NECESSIDADES COM RELAÇÃO À INSOLAÇÃO 07 ACESSO DE ILUMINAÇÃO
NATURAL DIFUSA NA ÁREA DOS VESTIÁRIOS ATRAVÉS DE RECUO DA EDIFICAÇÃO E ESPELHO DE ÁGUA 08 PAREDES LESTE E OESTE DO
TÉRREO COM COBERTURA VEGETADA NO SEU LADO EXTERIOR PARA MENOR CONDUÇÃO DO CALOR AOS AMBIENTES INTERNOS 09
PROTEÇÃO COM FACHADA DUPLA VENTILADA NAS FACHADAS LESTE E OESTE, PERMITE VISUAIS E CONTROLA O GANHO DE CALOR SOLAR
NOS AMBIENTES 10 CAPTAÇAO DE AGUA DA CHUVA NAS EDIFICAÇOES PARA USOS NAO POTÁVEIS

Máscaras de sombreamento
Lojas- anexas Edif. Marina
Máscara sombreamento Lojas fachada leste
com árvores como sombreamento natural

SOL NO VERÃO
SOL NO INVERNO

DESEMPENHO ENERGETICO DAS EDIFICAÇOES
O desempenho da envoltória nas edificações foi pensado em termos de otimização no balanço
entre menor consumo de condicionamento ambiental com adequada iluminação natural considerando as componentes especificadas como paredes, coberturas e vidros de alto desempenho
quando necessário.
Os principais consumos energéticos de edificações comerciais se encontram no sistema de condicionamento artificial e na iluminação, conseqüências diretas do desempenho da envoltória, sendo
nesses pontos que foram concentrados os esforços nos projetos arquitetônicos para as poupanças
energéticas.
A envoltória das edificações foram pensadas em termos de eficiência energética considerando as
premissas colocadas pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem de Energia no Nível A, conciliando
o contexto onde está incorporado o projeto, de forma a manter visuais externas e permitir um menor
impacto na paisagem.

Máscara sombreamento restaurante Marina fachada Noroeste

Máscara solar sombreamento conveniência – Marina
Fachada Sudeste

c

a
b

c
a

A iluminação natural foi uma das prioridades para o projeto, em especial nos espaços de maior permanência. O projeto buscou o equilibrio entre ganho solar admitido, iluminação natural e manutenção das visuais
externas. Para isto foram buscados condições adequadas de iluminação conforme as necessidades dos
ambientes.
De outro lado, a relação de vistas ao exterior é importante em especial considerando-se a localização do
empreendimento. Para isto foi considerado a maioria dos espaços regularmente ocupados com vistas ao
exterior. Por questões de menor uso no solo da edificação e menor obstrução da paisagem foi criada uma
parte da edificação de apoio à Marina no subsolo. Entretanto, o espaço foi tratado de forma a garantir a
iluminação e ventilação natural, para o qual foi considerado um atrio interno com paisagismo que garante
o contato externo com o meio natural aos ambientes. Igualmente e em especial nestes ambientes foi
proposto o uso de cores claras nos materiais internos para uma maior reflexão da luz.
No ambiente do subsolo foi buscado no possível acesso à iluminação natural através de aberturas no
Parque e integração com elementos como o mobiliário urbano.
Com relação à iluminação artificial, a potência instalada máxima nas edificações deve atender às especificações da Etiqueta Brasileira de Energia no nível A, assim como aos pre-requisitos da mesma. E a iluminação exterior das edificações está focada nos elementos construidos para não ser dispersa no ambiente
evitando a poluição de luz externa.

Partiu-se da premissa de não
ter-se ganho de radiação solar
direta nas áreas comerciais
como lojas. O sombreamento
necessario para as horas da
manhã nas lojas anexas ao
edificio da marina foi criado
com sombreamento natural
integrado com o paisagismo. A
implantação da edificação
comercial responde a possibilidade de garantir ventilação
cruzada entra as unidades
minimizando o uso de refrigeração mecanica nas estações
propicias.

b

Máscara solar de sombreamento em três pontos no pátio interno - Edificio Apoio Marina

ANÁLISE DE VENTOS DO ENTORNO
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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RESTAURANTE

09

02

01

02

01

08

06

07
06

05
03
04

SOL NO VERÃO
SOL NO INVERNO

01 COBERTURA VERDE COMO REGULADOR DA TEMPERATURA INTERNA 02 TELHADO PARA MICROGERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL 03 ÁREAS COM MAIOR GERAÇÃO DE CALOR AO SUL 04 CONTATO COM O SOLO E PISO, EFEITO DE MASSA TÉRMICA 05 ORIENTAÇÃO E POSICIONAMENTO DE ESQUADRIAS PERMITE CAPTAÇÃO DOS PRINCIPAIS VENTOS NO VERÃO 06 PAINEIS/BRISES
MÓVEIS PARA BLOQUEAR O SOL NAS HORAS DA MANHÃ (FACHADA LESTE) E TARDE (FACHADA OESTE) CONFORME NECESSIDADE DA FACHADA PERMITINDO VISUAL SEM OBSTRUÇÃO NO PERIODO INVERSO 07 PERSIANA HORIZONTAL MÓVEL SOB O PERGOLADO PERMITE FLEXIBILIDADE AO ESPAÇO E BARRA A INCIDENDÊNCIA DO SOL DIRETO NAS ÁREAS INTERNAS 08 PAINÉIS EM
MADEIRA CERTIFICADA COM ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ACÚSTICO E TÉRMICO DA EDIFICAÇÃO 09 CAPTAÇAO DE ÁGUA DA CHUVA NA EDIFICAÇAO PARA USOS NAO POTÁVEIS

Máscara sombreamento Fachada Leste restaurante mostrando entrada do sol da manhã durante
todo o ano

Na cobertura e na fachada oeste onde ocorrem os maiores ganhos térmicos da
edificação foram especificados materiais e sombreamento de forma a obter
um desempenho adequado e garantir menor ganho térmico na edificação.
Para isto o sombreamento foi calculado considerando as necessidades
conforme cada fachada.
Os elementos transparentes da edificação também são um dos que apresentam uma maior transmissividade da energia solar ao interior da edificação, o
que não é favorável no Verão e uma das maiores perdas de calor, o que não é
favorável no Inverno. Ao mesmo tempo são os elementos que permitem um
ganho solar passivo no Inverno e o contato visual com a paisagem externa
permitindo o acesso da iluminação natural. Contudo devem ser evitados ofuscamentos em espaços comerciais conforme o uso. Para isto foram pensadas
estratégias no conjunto janela/sombreamento, como elementos flexíveis que
permitem adaptação as diversas mudanças do clima ao longo do ano e o
desfrute de visuais em determinadas horas do dia e da iluminacao natural
durante o dia, para o que em alguns casos foram pensados o uso de elementos externos móveis. A especificação de pergolados e beirais especificados
no projeto apresentam um ótimo grau de sombreamento, considerando cada
orientação de forma a permitir barrar o sol no Verão e o aceso ao mesmo em
horas adequadas no Inverno nos ambientes em que isto foi considerado desejavel sem comprometer a iluminação natural.

ESCOLA DE VELA

02
03

01
03

A edificação também foi pensada para albergar aulas de educação ambiental que
venham ser disponibilizadas para os usuários e pessoal da marina considerando
uma maior difusão dos conceitos de sustentabilidade.

Máscara sombreamento Fachada Leste restaurante mostrando a possibilidade de barrar o sol
da manhã no Verão e Meias Estações com o uso dos painéis móveis projetados

Análise de insolação Restaurante

A edificação que alberga a escola de vela considerou um maior contato visual
com o mar com possibilidade de proteção da radiação solar direta nas horas da
manhã através de elementos móveis difusores. Aberturas zenitais permitem alternativas diferenciadas de iluminação natural com controle do ganho solar e possibilitam ventilação cruzada nos ambientes quando necessário proporcionando
maior conforto aos usuários.

01- TELHADO PARA MICROGERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL
02- COBERTURA VERDE COMO REGULADOR DA TEMPERATURA INTERNA
03- ABERTURA ZENITAL PARA GARANTIR VENTILAÇAO CRUZADA NOS AMBIENTES
POSSIBILITA ILUMINAÇAO NATURAL CONTROLADA

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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Análise quiosques Apoio Parque
A ARQUITETURA BIOCLIMATICA permite uma maior integração
com o contexto tirando partido das condições climáticas do local
e permitindo maior adaptação à mudanças climáticas. Ao menos
tempo promove menor dependência no consumo de energia no
ciclo de vida da edificação desde o ponto de vista operacional
proporcionando igualmente maior conforto ao usuário. Foram
estas as premissas de desenho que nortearam o desenvolvimento do projeto com relação à eficiência energética, tanto na definição das estratégias de implantação dos diferentes espaços urbanosquanto no desenvolvimento dos projetos arquitetônicos.
Conforme a NBR 15220-3 (2005) Florianopolis encontra-se na
zona bioclimática 3, portanto foram consideradas as principais
estratégias bioclimáticas para esta zona: uso da ventilação natural associada ao sombreamento para Verão e o uso da massa
térmica para aquecimento ou da inércia térmica junto ao aquecimento solar passivo para inverno. Estas diretrizes foram consideradas para a implementação dos espaços públicos e das edificações.
Igualmente as edificações buscaram conciliar o atendimento a
orientação solar mais adequada com um menor impacto na
paisagem e manutenção de visuais.
Os espacos criados no Parque permitem acesso ao sol e sombra
nas diferentes estações.

Solstício inverno – 21 Junho

Vista do parque – sombras ao longo do dia
Solstício Verão – 21 Dezembro

Vista do parque – sombras ao longo do dia
Elementos de 50cm
para proteção do sol
circulação protegida
da tarde

Vista do Mar – sombras ao longo do dia
brises/persianas/elementos
móveis
ORIENTAÇAO SOLAR RECOMENDADA

Planta baixa Quiosques Apoio Parque - Våos entre as unidades permitem visuais para a paisagem e possibilitam maior ventilação
quando necessária.

Vento Norte quiosques fachada Noroeste

Efeito da aplicação de estratégias bioclimáticas

Média diária do total de horas do sol no mês de janeiro

Máscara sombreamento Fachada
Noroeste quiosques Apoio Parque

No local em que está sendo implantado o projeto é possível o uso da ventilação natural em boa parte dos meses
do ano, o que poupa grandes gastos energéticos com
condicionamento artificial nas edificações e garante um
maior conforto do usuário nas áreas externas.
A análise inicial da ventilação no entorno forneceu subsidios para a implantação da proposta. Análises posteriores
individuais nas edificações propostas buscaram garantir/barrar a ventilação quando considerado necessário.
Desta forma nas edificações, o projeto buscou alcançar
uma ventilação cruzada na maioria dos espaços de
permanência prolongada, de forma que o fluxo atinja o
nível do usuário para melhorar a sensação de conforto do
mesmo. Para a efetividade desta estratégia as aberturas
foram localizadas numa posição favorável aos ventos
especialmente de Verão da Ilha e quando possível de
forma a existir uma diferença de pressão entre as
mesmas, obtido através da diferença de alturas ou temperaturas. Foi tambem considerada a proteção ao vento
Sul-Sudeste, tanto nas edificações quantos nos espaços
abertos, por apresentar-se mais no Inverno.

Média diária do total de horas do sol no mês de junho
Vento Norte quiosques fachada Suldeste

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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USO DE ENERGIA RENOVÁVEL

USO RACIONAL DA ÁGUA

CISTERNA

LOCALIZAÇÃO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS NO PROJETO

Com relação ao uso racional de água foram propostas estratégias
visando a redução do uso de água potável.
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Paisagismo sem água potável:
O paisagismo especificado considerou espécies nativas e sem
necessidade de irrigação. Com isto está sendo reduzida em 100% a
quantidade de água potável usada em irrigação.
Uso de água pluvial
As lajes tanto do subsolo quanto das principais edificações estão
adotando sistema de coleta de água de chuva. Para tal fim, foi locada
no subsolo uma cisterna de aproximadamente 200 mil litros que
ajuda a cobrir as necessidades de uso de água não potável como
limpeza do subsolo e das embarcações. Foi estimada uma economia ao redor de 70% das necessidades de usos não potáveis o que
pode gerar economia de água potável em torno de 22%.
Redução do uso de água:
Além do uso de água pluvial, considerou-se no projeto a adoção de
outras medidas para redução do consumo de água potável com relação ao cálculo base para a edificação para o que estão sendo adotados no emprrendimento equipamentos de baixo consumo com relação às bacias sanitárias, mictórios, chuveiros e torneiras.

ÁREA DE CAPTAÇÃO PRINCIPAL NA LAJE DO SUBSOLO E NAS COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Radiação Solar Diária
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Além de minimizar o consumo com o desempenho das edificações foi buscado a geração de energia
renovável no local para atender parte dos usos necessários do Parque e Marina. Desta forma está sendo
considerado um total de 558 módulos de 310Wp com potência instalada de 172,98 kWp que geram em
média 220.980 kWh/ano. Os módulos fotovoltaicos estão integrados nas edificações de forma a garantir
um ótimo desempenho e minimizar o seu impacto na paisagem. Está sendo estimada uma possível economia em torno de 20-25% do consumo de energia elétrica com o uso do sistema proposto.
Para os banheiros e demais dependências de uso comum da Marina que precisem de água quente é
previsto o uso de energia renovável.

Radiação solar diária em kWh/m2 para o local considerando o Norte
e inclinação de 3 graus.

A idéia foi promover a máxima infiltração possível e o máximo de
captação de água da chuva possível para garantir um bom sistema de drenagem mantendo o encaminhamento natural das
águas. Para isto o grande espelho de água proposto contribui
para este fim, além de proporcionar uma grande área de lazer em
contato com o Mar. No Parque os materiais usados são na sua
maioria permeáveis, considerando grandes área de vegetação,
grama e pisos permeáveis quando adequado ao uso. Igualmente
foi considerado este conceito nas áreas construídas. Desta forma
a maior parte das lajes da cobertura ajudam neste sentido por
terem sido consideradas como teto jardim com captação de água
pluvial.

Edificações mais isoladas com captação de água pluvial direta no telhado e uso de cisternas horizontais
enterradas

FONTES ALTERNATIVAS
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
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ESTRUTURAS MODULARES PROPICIAM MENOR
DESPERDICIO DE RESÍDUOS.

CONJUNTO
DO
VIDRO/ELEMENTOS
DE
PROTEÇÃO QUE PROPICIAM UM ADEQUADO
DESEMPENHO TÉRMICO E
TRANSMISSAO LUMINOSANO INTERIOR DOS
AMBIENTES

MATERIAIS COM MAIOR
EXPOSIÇAO SOLAR TEM
ACABAMENTOS
COM
ABSORTÂNCIA
SOLAR
MAIS BAIXA.

USO DE MADEIRA/MATERIAL RENOVÁVEL EM
ALGUMAS EDIFICAÇOES
DE APOIO.

TELHADOS COM VEGETAÇÃO.
REDUÇÃO
DO
EFEITO DE ILHA DE CALOR
E RETARDO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS.

PAREDES VEGETADAS NAS
FACHADAS LESTE E OESTE –
ELEMENTOS NATURAIS QUE
AJUDAM NA TERMOREGULAÇÃO NO INTERIIOR E
EXTERIOR

Através dos materiais usados pode-se ter um maior ou menor impacto ambiental. A análise do ciclo
de vida é uma ferramenta que permite a seleção de materiais com menor impacto em diversas categorias, entretanto a base de dados nacionais ainda é escassa. Contudo a aplicação deste conceito
é possível para a seleção de materiais e fornecedores. Portanto, os materiais para o projeto foram
selecionados com relação ao desempenho, funcionalidade, baixa manutenção, longa vida útil,
manufatura regional e quando disponível baixa emissão e energia incorporada.
Uso de madeira certificada ou de fontes sustentáveis:
As madeiras especificadas no projeto consideraram caracteristicas de baixa manutenção, durabilidade, manejo adequado dos recursos e que não incorporassem elementos potencialmente nocivos
a saúde. Para tanto os elementos em madeira apresentam certificação pelo selo FSC e sistema Cerflor, podendo ser usados também elementos de madeira composta com conteúdo reciclado. O uso
da madeira está presente em componentes como decks, pérgolas, pisos e alguns fechamentos das
edificações.
Os sistemas construtivos especificados para as diferentes edificações seguem critérios de modulação para um melhor aproveitamento do material e menor geração de resíduos. Ao igual foi pensado
na reutilização/desmontagem quando necessário, para o que, o uso dos materiais nos projetos
respondeu a premissas de maior ou menor permanência/mobilidade dentro do projeto.
Questões de desempenho térmico também foram relevantes e quando do uso de materiais com
maior energia incorporada foram consideradas em função da sua alta vida útil e baixa manutenção.
Armazenagem e coleta de recicláveis:
Foram criados no Parque locais para armazenagem e coleta de recicláveis tanto no espaço com
acesso do público quanto para gerenciamento posterior pela Marina. No acesso ao público são
disponibilizados espaços para coleta de resíduos e reciclávies devidamente sinalizados e em quantidade adequada ao porte do projeto. Por outro lado foi incorporada, uma central de gerenciamento
de residuos que prevê o tratamento dos resíduos de forma adequada.

MATERIAIS NAS ÁREAS
EXTERNAS
PROPICIAM
ALTA DURABILIDADE COM
BAIXA MANUTENÇAO.

USO DE MADEIRA EM
ELEMENTOS/COMPONENTES DAS ENVOLTÓRIAS NAS EDIFICAÇOES

CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA O USO DA MADEIRIA –
FONTES CERTIFICADAS

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE MATERIAIS
Redução no consumo de:
Água; matéria-prima; energia; emissões;
Menor geração de resíduos;
Aspectos socioeconômicos;
Fornecedores com certificações ambientais;
Modulação;
Armazenagem e coleta de recicláveis;
Gerenciamento de resíduos na construção e
operação;
Materiais locais/Regionais, manufaturados
regionalmente

Redução do efeito de ilha de calor:
Com relação à redução do efeito de ilha de calor foram consideradas duas abordagens.
Os materiais da pavimentação dos passeios externos têm na sua maioria uma alta refletividade solar
e/ou usam pavimentação de grade aberta que permite permeabilidade. Igualmente os passeios
externos encontram-se na sua grande maioria sombreados com paisagismo.
Outra das formas de conter/reduzir o efeito de ilha de calor foi através das coberturas das edificações. Para isto, os materiais usados para acabamento nas coberturas tem baixa absortância solar
e/ou está sendo usado cobertura vegetada. As coberturas vegetadas são eficazes no clima de Florianópolis para reduzir a condução do calor através do telhado, dando maior conforto térmico ao criar
um micro clima que garante a evapotranspiração.

MATERIAIS
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 69BE7

35

508

2.8

2.0
Neste documento
apresentados os resultados do dimensionamento conceitual de
dragagem/derrocagem e das estruturas de
contra
de ondas (i.e.,
quebra-mar), referentes ao projeto de
da marina do Parque Beira-Mar,

Para atingir estes objetivos, a CB&I foi contratada para

2.1

GENERALIDADES

De maneira geral, a CB&I
projeto:

para os seguintes objetivos principais relativos ao

O
adotado para dimensionamento (PIANC) considera que, em se tratando de canal
de duas vias, seja adotado 0,5*boca em cada margem, 1,5*boca para cada via, e
adicionais 1,5*boca entre a via de entrada e
resultando em um canal com 33 metros
de largura (5,5*boca).

Foi adotada como
tipo para dimensionamento do canal de acesso e
interna do projeto da marina a lancha Schaefer 800, da fabricante Schaefer Yachts.

2.10

de levantamentos de

4.0

DIMENSIONAMENTO DO QUEBRA-MAR

4.1 Armadura
Seguindo as

de Van der Meer (1988), o dimensionamento do material da

PREMISSAS ADICIONAIS ADOTADAS
A densidade do material rochoso utilizado no dimensionamento dos quebra-mares
=2,65 t/m3

Boa competitividade em

a

similares em

As
do subsolo
suficientes para suportar as cargas
associadas ao quebra-mar, garantindo estabilidade dos taludes e recalques
relativamente baixos.

ou em

Desenvolvimento de layout conceitual de engenharia para o canal de
seguindo as normas vigentes da PIANC (
) e Marinha do Brasil;
Desenvolvimento de projeto conceitual de dragagem e derrocagem;

Em
cartas

2.2

SISTEMA DE UNIDADES

Desenvolvimento de projeto conceitual do quebra-mar da marina Beira-Mar.
adotado o Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto quando a
e/ou disponibilidade de mercado tenha consagrado o uso de outras unidades.
A Ilha de Santa Catarina, que tem por limites as coordenadas
de
e
de latitude sul e
e
de longitude oeste, individualizada do
continente pela
de
denominadas
Sul e Norte. O projeto da marina
estudada situa-se na
Norte, na
popularmente conhecida como Beira Mar Norte
(Figura 1).
O clima local classificado em subtropical
com
quentes e
invernos amenos, apresentando temperatura
anual de
A atual ilha de Santa
Catarina resulta da
de um grande
de morros que correspondem aos
topos de blocos mais elevados, separados do continente e entre si por fossas

2.3

cobertas pelos levantamentos
utilizaram-se dados de
publicadas pela Marinha do Brasil, as quais apresentam

A

entre plunging waves e surging waves pode ser calculada usando o valor critico

Em
cobertas pelos levantamentos
assume-se que os substratos
consolidados situam-se em cotas suficientemente baixas para que os volumes de

de uso

A vida
anos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto desenvolvido considera as estruturas de
contra a
de ondas
(quebra-mares), dragagem do canal de acesso e demais
de
cais de
ao longo do eixo longitudinal da
interna da marina, e aterro das

Onde:

A seguir

apresentadas as

da

tipo, as quais subsidiaram o

considerada para elementos constituintes do projeto

de 50

Todo o processamento e
dos resultados dos quantitativos de volume do
projeto foram realizados
do uso do
AutoCAD Civil 3D. Este software
permite a
de
entre diferentes
projetadas, assim
como a
de
transversais ao longo de trechos,
fornecendo quantitativos de volumes de corte e preenchimento;

Comprimento total 24,90 m;
Comprimento de casco 23,93 m;

2.4
3.0
O topo das
m;
Para

de praia adjacentes aos quebra-mares
conceitual de alternativas,

na

consideradas duas cotas de dragagem,

2.9

LARGURA DO CANAL DE ACESSO

O dimensionamento da largura do canal de acesso foi realizado com base na
boca da
tipo, considerando um canal de duas vias (entrada e

2.5
De acordo com
publicadas no
de
Brasileiras
pela FEMAR (Figura 3),
de
na
da Marina de
aproximadamente 1 metro, sendo caracterizada por um regime semi-diurno de
(i.e.,
de aproximadamente 12 horas). O
do mar situa-se 0,63 m acima
do NR, a
das preamares superiores (MHHW ) em 1,15 m
acima do NR, e a
das baixa-mares inferiores (MLLW ) em
0,12 m acima do NR.

2.6

Deslocamento aproximado 50 t.

+2,00

da
de

Os dados
e
utilizados no desenvolvimento do projeto de engenharia
referentes aos levantamentos
e
realizados pela CB&I em agosto
de 2014. Na Figura 5 e Figura 6,
apresentados os dados coletados e a
dos
mesmos em
ocupada pelo projeto da marina. Conforme apresentado no item
anterior, em
com
de dados na
oeste do projeto da marina foram
utilizados dados de cartas
e assumido que o material consolidado se encontra em
contas suficientemente baixas de modo a
interferir no projeto. Essas premissas devem
ser verificadas em fases de detalhamento do projeto.

CORRENTES

Em
correntes longitudinais
costa, considera-se um valor
de
velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base em estudos
conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as estruturas
propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um
de
50% (1,5 m/s).

2.7

ONDAS

O regime de ondas na

da marina relacionado

de ventos locais ao longo da

A
de onda de projeto
Hs = 0,8m e Tp = 3,6 s, gerada no interior da
Norte durante a
de ventos de magnitude extrema provenientes do quadrante

1.1
O projeto da Marina destinado
de
de pequeno e
porte,
de possuir estacionamento e
recreativas. Seu acesso
se pela
Norte, e seu acesso terrestre
da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
popularmente conhecida com Av. Beira Mar Norte. O projeto fica localizado entre o aterro

Foi destinada Marina uma
de aproximadamente 170.000
contemplando
com fingers de embarque e desembarque. A marina possui canal de
de 33 m de
largura para acesso a baia norte.
Os quebra-mares

dimensionados com o objetivo de reduzir a

das correntes e

Figura 2: Lay out geral das estrututras da marina
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LEGENDA

A armadura do quebra-mar,
chamada de
material de maior
(~115 kg) e cobre os taludes expostos a ondas, garantindo estabilidade da
estrutura e a integridade das camadas inferiores compostas de material mais leve. O do
talude projetado com o mesmo material da armadura, o que garante sua estabilidade
conforme os
apresentados no item 4.3. A espessura da armadura do quebra-mar
de 0,70 m, que corresponde a
A largura horizontal da crista do do talude de
aproximadamente 1 m
e da crista superior da armadura de 0,70 m

ARMADURA: W50=115 Kg
FILTRO: W50 = 13 Kg

A cota da crista do quebra-mar de 2,6 m, a qual restringe o volume de
ao talude
externo da estrutura e permite o uso de material mais leve no talude interno. Uma

4.4

4.2
Em uma profundidade de aproximadamente uma altura de onda abaixo do
da
associado
de projeto os efeitos da
de ondas
limitados. Desta forma,
estender a camada de armadura ao longo de toda a profundidade
o
leito do mar,
uma estrutura de do talude deve ser dimensionada para suportar a
camada de armadura. O
posicionado em cotas mais elevadas significa economia de
material da armadura.
A estabilidade do material empregado na
do
do talude deve ser verificada.
Duas
utilizadas neste dimensionamento, as quais assumem que o
do

VOLUMES DE ROCHA (m3)
ARMADURA
8.000
12.000
FILTRO
43.000
63.000
TOTAL

PRIMEIRA SOB-CAMADA (UNDER-LAYER)

O objetivo da primeira sob-camada evitar perda de material interno
da
armadura do quebra-mar e consequente
das camadas projetadas. Dessa
forma a camada em
possui
de filtro contra
sendo requerida uma

Dessa forma as
do material da primeira sob-camada deve ser superior a W50
115/10 = 11,5 kg e dn50 0,16 m, com
grau de selecionamento (d85/d15 <
2,5).

4.5

ALTURA DA CRISTA DO QUEBRA-MAR

A altura da crista do quebra-mar definida com base na altura do
. Os volumes
de galgamento
reduzidos, inclusive para alturas de crista relativamente baixas,
em virtude da altura de onda de projeto ser relativamente pequena.
Para o presente estudo, o valor de

excedido por 2% das ondas durante a

4.7

O

Os volumes dos diferentes materiais considerados na
do quebra-mar foram
calculados utilizando o software AutoCAD Civil 3D, considerando
transversais a
cada 5 metros. Conforme indicado na Figura 10,
do quebra-mar localizadas em

adotado para o
de volume de dragagem (Tabela 2) considera: o canal de
ea
onde se localizam
da marina, na cota -3,00 metros

(DHN).

Levantamento
em toda a
de terra e interface
afetada
direta ou indiretamente pelo projeto, para estimativa apropriada de volume de aterro

DRAGAGEM
PROFUNDIDADE (m)
-3,00

Os valores de dn50

do material do

do talude determinado pelas duas

4.3
Conforme discutido no item anterior, a camada de armadura restrita aos primeiros metros
de profundidade. O material da camada superior abaixo das cotas do
do talude
dimensionado com base nos efeitos das correntes locais (e.g., correntes de
e da
velocidade orbital de ondas.
Para o dimensionamento associado
correntes longitudinais considera-se um valor
de velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base
em estudos conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as
estruturas propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um

refinado em toda a

visando a
com dados
e
sedimentar, recalque e estabilidade no rompimento, de forma a
proporcionar um refinamento nos
dos quebra-mares e subsidio ao projeto
de dragagem;

Os volumes totais (i.e., integrados ao longo da estrutura) dos diferentes materiais que

de ondas e correntes como

CAMADA
armadura
filtro

CAMADA
filtro

QUEBRA-MAR
(camadas de material)
MATERIAL
pedra marroada
pedra 4
cascalho
TOTAL
ENROCAMENTO
(camadas de material)
MATERIAL
pedra 4
cascalho
TOTAL

5.0

DERROCAMENTO E DRAGAGEM

5.1

DERROCAMENTO

Os dados utilizados para o dimensionamento e
derrocagem foram provenientes dos levantamentos
agosto de 2014.

5.2

Para as fases de detalhamento do projeto, sugere-se avaliar a possibilidade de
rebaixamento da cota da crista do quebra-mar buscando minimizar a
da estrutura
na paisagem.
disso, a capacidade de
e
da
no interior da
marina deve ser avaliada com o intuito de evitar
e
da qualidade
ambiental. Como alternativa alguns
de concreto podem ser posicionados ao longo
da
leste da estrutura, oposta ao canal de acesso (Figura 12). Recomenda-se
determinar a quantidade e posicionamento das
utilizando modelagem
e de qualidade de
sendo comparada a taxa de
do volume

VOLUME (m3)
9.000
14.000
50.000
73.000

VOLUME (m3)
4.200
14.000
18.200

de volumes de dragagem e
e
realizados em

Com base nos dados
levantados na
em que se localiza o projeto da marina,
o volume de material a ser derrocado nulo. No entanto, a possibilidade de
de
material consolidado acima as cotas de projeto
pode ser descartada, uma vez que
alguns refletores foram identificados e que o
entre as linhas de sondagem
realizadas relativamente grande. Assim, recomenda-se que em etapas posteriores do
estudo seja realizado um levantamento
com maior detalhamento na
de
projeto.

A estabilidade do material devido velocidade orbital das ondas calculada utilizando a
de Shields e a
de cisalhamento associada a ondas na profundidade de 1,7

ao refinamento do projeto

dos quebra-mares;

As
do quebra-mar
definidas levando em
requisitos
construtivos e buscando
de custos de
O
do quebra-mar
corresponde maior
de material, sendo
de material de preenchimento
de baixo custo; neste caso rocha pouco selecionada (1 - 300 kg, '
). Os taludes
correspondem ao
de
natural do material considerado, o que facilita a

requerido d=0,11m para garantir estabilidade do

de projeto e canal de acesso, para

Levantamento
completo
de alta
magnetometria e
imageamento do fundo com sonar de varredura lateral), de forma a descartar e/ou

4.6

A espessura da sob-camada na faixa de talude acima da cota -1,70 m de 0,5 m, que
garante o cumprimento de sua
levando em conta as margens de
construtiva. Ao longo da crista do quebra-mar a espessura da camada menor
visto que nesta
as incertezas construtivas
inferiores. Em locais com profundidades
que excedem 1,70 m, a sob-camada forma a base do
do talude, tornando-se mais

o

Levantamento

Levantamento

O material da sob-camada (
) composto de rocha razoavelmente graduada com
nominal superior a 0,17 m (W50>13 kg). Essas
atendem o
dimensionamento para
de filtro e os requisitos para estabilidade do material nas
cotas inferiores ao do talude, onde a camada se torna mais espessa e fica diretamente

Iterativamente

VOLUME (m3)
220.700,00

Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas
adjacentes a marina, recomenda-se o uso de uma draga de
e recalque (Figura 11),
para despejo do material dragado diretamente na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e dispensando a

Ru2% = 1,45 m. Considerando a
de
da onda de
projeto durante a
preamar (1,15 m DHN), a crista do quebra-mar deve ser
na cota 2,60 m DHN para que o
se restrinja ao talude externo do
quebra-mar.

dos dados
e dos resultados obtidos, e tendo em vista futuras
etapas de projeto, recomendamos que sejam realizados novos estudos de forma a
viabilizar o refinamento do mesmo, garantindo quantitativos mais fidedignos. Entre os
quais:

DRAGAGEM

Conforme citado no item anterior, uma vez que
foi
a
da
de material consolidado na cota de projeto, para fins de
dos volumes
de dragagem a partir do levantamento
considerou-se o fundo composto

estacionamento.
Os dados utilizados para a estimativa de volume de aterro

provenientes de um

A cota de projeto do aterro do estacionamento foi adotada como sendo a mesma do
(3,00 m DHN), para as praias adjacentes, a cota de projeto visou o encontro
com a linha de berma existente (2,00 m DHN). Para o aterro da
de estacionamento
considerou-se um talude de 1V:3H na face voltada
interna da marina. Na praia foi

A seguir na Tabela 3,
aterro:

apresentados os quantitativos obtidos nos

de volume de

ATERRO
(estacionamento e praia adjacente)
estacionamento
praia a leste

2,50/3,60
2,00/1,00

VOLUME (m3)
200.000
20.000

Conforme recomendado na
anterior (item 5.0 do
considera-se que o
material proveniente da dragagem possui qualidade
para ser reaproveitado na
do aterro. No entanto,
de material adicional para
do aterro (80.000
assim como do material para
da

Schiereck, G.J.; Verhagen, H.J. Introduction to Bed, Bank and shore protection. VSSD,

Verhagen, H.J.; d'Angremond, K.; van Roode, F. Breakwaters and Closure Dams. VSSD,

Figura 7: Exemplo visual de quebra-mar e enrocamento (Fonte http://divers-marine.com.).
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QUEBRA-MAR FECHADO

PIANC - CRITERIA FOR MOVEMENTS OF
MOORED SHIPS IN HARBOURS

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL
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IL - 17.300,00 m2

EQUIPE:

MARIA ANDREA TRIANA MONTES - MsC
OLAVO KUCKER ARANTES - MsC

514

ESTUDOS AMBIENTAIS

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
EQUIPE:

COLABORADORES:

COLABORADORES:

ENG.
ENG.

ARQ.
ENG.
ARQ.
ARQ.

ARQ.

SANITARISTA E AMBIENTAL SABRINA MAESTRI
AMBIENTAL PHILLIPPI KOEHRIG

POLLYANNA RODRIGUES LIMA

RENATA DE VECCHI - DRa

CONSULTORIA PARA A CIDADE PEDRA BRANCA - Programa Clima Positivo da

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
HABITASUL EMPREENDIMENTO

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DA
LOCALIZADO EM

Sede da Softplan, 2012/2013

PROPOSTA DE REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE "NOVA DEMANDA", 2011/2012

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENIDMENTO DENOMINADO RECANTOS DA
LOCALIZADO EM
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC - 2012/2013;

Brasil - 2011/2012

SIL - 4.800,00 m2

- CRA, 2011

, 2011

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE COM
OBJETIVOS DE
DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL EM
2012/2015;
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
PARQUES
DA PROPART
LAGUNA/SC - 2011;

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DOS
LTDA, LOCALIZADO EM

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENDIMENTO ECO
INCORPORADORA, LOCALIZADO EM GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC - 2011;

VA, OEIRAS - PORTUGAL - 30.254,00 m2
DO OESTE, ILHA DA MADEIRA - 27.000,00 m2

CONSULTORIA NO PROJETO DO CONCURSO SOLAR DECATHLON, 2009
LUGAR no concurso de
para a Casa do
Brasil para

no
GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA DE
DE ENERGIA
AZUL DA WEG EQUIPAMENTOS
S.A, LOCALIZADO EM

ORDE, ILHA DA MADEIRA - 26.150,00 m2

CIDADE
-
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PROJETO ESTRUTURAL

CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.

PROJETO + CONCRETO Ltda.

EQUIPE COMERCIAL:

EQUIPE:

Felipe Sprovieri
Environmental & Infrastructure

ENG. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

PCARDOSO ENGENHARIA
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

CHEREM ENGENHARIA LTDA.

EQUIPE:

EQUIPE:

ENG.
ENG.

EQUIPE:

RICARDO CHEREM DE ABREU
HELMUT POVEDA

ENG. PAULO FERNANDO CARDOSO
ENG.KARLA ROBERTA SIMA

TEC.

ENGENHEIRO SANITARISTA EDSON MARTINS CARDOSO - CREA -SC 39.397-8
COLABORADORES:

COLABORADORES:

Lia Magnani
Environmental & Infrastructure

SALDANHA E FONTES ENGENHARIA

ENGENHEIRA CIVIL ROBERTA CORDEIRO PEREIRA DE ROMBOLA CREA/SC 27810-4

MEC. FAUSTO CAVICHIOLI NETO
2011

2016
Diana A. Bezerra
Environmental & Infrastructure

2015
EDIFICIO COMERCIAL ZENI - 1.400 m2

CENTRO DE EVENTOS
de teatro para 1.600 pessoas,

- Centro de Cultura e Eventos, projeto
salas de eventos e
de

2014
Eng. Camila Sabadin - Gerente de Projetos
Oc. Leandro Franklin - Gerente de Oceanografia & Survey
Oc. Lindino Benedet - Diretor
Oc. Lucas Silveira - Gerente de Modelagem
Oc. Rodrigo Barletta - Gerente de Projeto

Modelagem

dos Processos de

a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Centro de Cultura e Eventos: projeto
de teatro para 1.800 pessoas, salas de
salas de eventos e
de
2013
HOTEL VILLAGE DA MONTANHA - RANCHO QUEIMADO, SC - 1.300m2

e

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: projeto de sistemas
de
1.750 TR,
gelada, unidades terminais
em

2010

SOUZA CRUZ - UNIDADE CANOINHAS: projeto de sistemas de

de Ondas na

do projeto dos molhes da marina e

de Sondagens

2011

das

2009

Modelagem
para Manobrabilidade de Navios,
realizadas para
avaliar a viabilidade de
de uma transportadora de granel seco em
de Correntes com ADCPs no Terminal Mearim.

natural

TRIBUNAL DE
DE SANTA CATARINA - ANEXO da SEDE
projeto de sistemas de
500 TR,
gelada, unidades terminais

da Jazida Submarina, Estudos de Jet Probe

2008
FATMA -

Residencial Villa dos Corais - Coral Arquitetura Ltda - 12.468,29m2

2010
DO MEIO AMBIENTE - CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CULTURA E
projeto de sistema de
600 TR.
para 1.800 pessoas, centro de

de correntes e

SHOPPING BARRASOL, em Barra Velha, ES. Projeto de sistema de

Levantamento
Imageamento do Fundo e
Rasa de Alta
Modelagem
do Transporte de Sedimentos e
Estudos relacionados
de um estaleiro na
Norte de

74,00 KVA

de Projeto Conceitual de Engenharia. Levantamento
e
e amostragem
e subaquosa para subsidiar a
do projeto conceitual de
da orla do
de
dos Guararapes, Brasil.
Estudos de
e Cubagem de Jazida Submarina. Etapa do Projeto de
Estudo
dos Processos de
e de Alternativas de Alargamento da Faixa
de Praia, Modelagem
com a finalidade de investigar os processos
erosivos e apresentar alternativas que possam ser empregadas na
da
Projeto

de

de Dragagem e Projeto Executivo de

Praial. Projeto de

de Projeto
com Detalhamento Construtivo. Projeto de
plano de
com referidas quantidades e custos, metodologia
e cronograma de
dos molhes visando
da barra

Estudos de Alternativas de Obras de
Costeira.
e
de praias arenosas em Pernambuco,

de orla
de medidas

Desenvolvimento de Projetos
de Engenharia Baseada em
FEL-1.
Para
offshore e onshore sejam greenfield ou brownfield, para
Oceanop.

e

e
da Petrobras, Brasil.
Projeto
(TUF). Consultoria na

de unidade de coleta de dados (UCDs)
em sondas de
e
a

Offshore de
do projeto

do Terminal

da
offshore da

do Sistema de Monitoramento de

Subsidio ao Licenciamento Ambiental de Jazida de Areia Marinha. Levantamento
e
levantamentos
e
de sedimentos,
levantamento de perfis
estudos de modelagem
Bahia, Brasil.
Estudo
de
de Alternativas Locacionais e
Projeto Executivo Para

de Trapiches. Bases de Ubatuba e

FINANCEIRO
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

TORQUATO REGIS ARQUITETOS

ECON. AMARO CESAR REBELLO

TERRASCAN

BROOKS AMBIENTAL
ENG. SERGIO EDUARDO DE SOUZA

EQUIPE:

do

Laudo
acerca das
atuais da Orla da Praia da
Alternativas futuras de
da praia erodida e
de engenharia
visando
costeira na Praia da
Santa
Catarina, Brasil.
e Gerenciamento a Dragagem.
da bacia de
e
Projetos Executivos das Estruturas
Implantado em Santos.
dos

CONSULTORIAS

Complexo

ARQ. DIEGO TORQUATO REGIS
ARQ. NATHALIA SOUZA REGIS

CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA
ENG. GILBERTO BLEGGI

COLABORADORES:

da
de um Terminal a ser
e premissas de projeto, Canal do
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2.8

2.0
Neste documento
apresentados os resultados do dimensionamento conceitual de
dragagem/derrocagem e das estruturas de
contra
de ondas (i.e.,
quebra-mar), referentes ao projeto de
da marina do Parque Beira-Mar,

Para atingir estes objetivos, a CB&I foi contratada para

2.1

GENERALIDADES

De maneira geral, a CB&I
projeto:

para os seguintes objetivos principais relativos ao

O
adotado para dimensionamento (PIANC) considera que, em se tratando de canal
de duas vias, seja adotado 0,5*boca em cada margem, 1,5*boca para cada via, e
adicionais 1,5*boca entre a via de entrada e
resultando em um canal com 33 metros
de largura (5,5*boca).

Foi adotada como
tipo para dimensionamento do canal de acesso e
interna do projeto da marina a lancha Schaefer 800, da fabricante Schaefer Yachts.

2.10

de levantamentos de

4.0

DIMENSIONAMENTO DO QUEBRA-MAR

4.1 Armadura
Seguindo as

de Van der Meer (1988), o dimensionamento do material da

PREMISSAS ADICIONAIS ADOTADAS
A densidade do material rochoso utilizado no dimensionamento dos quebra-mares
=2,65 t/m3

Boa competitividade em

a

similares em

As
do subsolo
suficientes para suportar as cargas
associadas ao quebra-mar, garantindo estabilidade dos taludes e recalques
relativamente baixos.

ou em

Desenvolvimento de layout conceitual de engenharia para o canal de
seguindo as normas vigentes da PIANC (
) e Marinha do Brasil;
Desenvolvimento de projeto conceitual de dragagem e derrocagem;

Em
cartas

2.2

SISTEMA DE UNIDADES

Desenvolvimento de projeto conceitual do quebra-mar da marina Beira-Mar.
adotado o Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto quando a
e/ou disponibilidade de mercado tenha consagrado o uso de outras unidades.
A Ilha de Santa Catarina, que tem por limites as coordenadas
de
e
de latitude sul e
e
de longitude oeste, individualizada do
continente pela
de
denominadas
Sul e Norte. O projeto da marina
estudada situa-se na
Norte, na
popularmente conhecida como Beira Mar Norte
(Figura 1).
O clima local classificado em subtropical
com
quentes e
invernos amenos, apresentando temperatura
anual de
A atual ilha de Santa
Catarina resulta da
de um grande
de morros que correspondem aos
topos de blocos mais elevados, separados do continente e entre si por fossas

2.3

cobertas pelos levantamentos
utilizaram-se dados de
publicadas pela Marinha do Brasil, as quais apresentam

A

entre plunging waves e surging waves pode ser calculada usando o valor critico

Em
cobertas pelos levantamentos
assume-se que os substratos
consolidados situam-se em cotas suficientemente baixas para que os volumes de

de uso

A vida
anos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto desenvolvido considera as estruturas de
contra a
de ondas
(quebra-mares), dragagem do canal de acesso e demais
de
cais de
ao longo do eixo longitudinal da
interna da marina, e aterro das

Onde:

A seguir

apresentadas as

da

tipo, as quais subsidiaram o

considerada para elementos constituintes do projeto

de 50

Todo o processamento e
dos resultados dos quantitativos de volume do
projeto foram realizados
do uso do
AutoCAD Civil 3D. Este software
permite a
de
entre diferentes
projetadas, assim
como a
de
transversais ao longo de trechos,
fornecendo quantitativos de volumes de corte e preenchimento;

Comprimento total 24,90 m;
Comprimento de casco 23,93 m;

2.4
3.0
O topo das
m;
Para

de praia adjacentes aos quebra-mares
conceitual de alternativas,

na

consideradas duas cotas de dragagem,

2.9

LARGURA DO CANAL DE ACESSO

O dimensionamento da largura do canal de acesso foi realizado com base na
boca da
tipo, considerando um canal de duas vias (entrada e

2.5
De acordo com
publicadas no
de
Brasileiras
pela FEMAR (Figura 3),
de
na
da Marina de
aproximadamente 1 metro, sendo caracterizada por um regime semi-diurno de
(i.e.,
de aproximadamente 12 horas). O
do mar situa-se 0,63 m acima
do NR, a
das preamares superiores (MHHW ) em 1,15 m
acima do NR, e a
das baixa-mares inferiores (MLLW ) em
0,12 m acima do NR.

2.6

Deslocamento aproximado 50 t.

+2,00

da
de

Os dados
e
utilizados no desenvolvimento do projeto de engenharia
referentes aos levantamentos
e
realizados pela CB&I em agosto
de 2014. Na Figura 5 e Figura 6,
apresentados os dados coletados e a
dos
mesmos em
ocupada pelo projeto da marina. Conforme apresentado no item
anterior, em
com
de dados na
oeste do projeto da marina foram
utilizados dados de cartas
e assumido que o material consolidado se encontra em
contas suficientemente baixas de modo a
interferir no projeto. Essas premissas devem
ser verificadas em fases de detalhamento do projeto.

CORRENTES

Em
correntes longitudinais
costa, considera-se um valor
de
velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base em estudos
conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as estruturas
propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um
de
50% (1,5 m/s).

2.7

ONDAS

O regime de ondas na

da marina relacionado

de ventos locais ao longo da

A
de onda de projeto
Hs = 0,8m e Tp = 3,6 s, gerada no interior da
Norte durante a
de ventos de magnitude extrema provenientes do quadrante

1.1
O projeto da Marina destinado
de
de pequeno e
porte,
de possuir estacionamento e
recreativas. Seu acesso
se pela
Norte, e seu acesso terrestre
da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
popularmente conhecida com Av. Beira Mar Norte. O projeto fica localizado entre o aterro

Foi destinada Marina uma
de aproximadamente 170.000
contemplando
com fingers de embarque e desembarque. A marina possui canal de
de 33 m de
largura para acesso a baia norte.
Os quebra-mares

dimensionados com o objetivo de reduzir a

das correntes e

Figura 2: Lay out geral das estrututras da marina
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LEGENDA

A armadura do quebra-mar,
chamada de
material de maior
(~115 kg) e cobre os taludes expostos a ondas, garantindo estabilidade da
estrutura e a integridade das camadas inferiores compostas de material mais leve. O do
talude projetado com o mesmo material da armadura, o que garante sua estabilidade
conforme os
apresentados no item 4.3. A espessura da armadura do quebra-mar
de 0,70 m, que corresponde a
A largura horizontal da crista do do talude de
aproximadamente 1 m
e da crista superior da armadura de 0,70 m

ARMADURA: W50=115 Kg
FILTRO: W50 = 13 Kg

A cota da crista do quebra-mar de 2,6 m, a qual restringe o volume de
ao talude
externo da estrutura e permite o uso de material mais leve no talude interno. Uma

4.4

4.2
Em uma profundidade de aproximadamente uma altura de onda abaixo do
da
associado
de projeto os efeitos da
de ondas
limitados. Desta forma,
estender a camada de armadura ao longo de toda a profundidade
o
leito do mar,
uma estrutura de do talude deve ser dimensionada para suportar a
camada de armadura. O
posicionado em cotas mais elevadas significa economia de
material da armadura.
A estabilidade do material empregado na
do
do talude deve ser verificada.
Duas
utilizadas neste dimensionamento, as quais assumem que o
do

VOLUMES DE ROCHA (m3)
ARMADURA
8.000
12.000
FILTRO
43.000
63.000
TOTAL

PRIMEIRA SOB-CAMADA (UNDER-LAYER)

O objetivo da primeira sob-camada evitar perda de material interno
da
armadura do quebra-mar e consequente
das camadas projetadas. Dessa
forma a camada em
possui
de filtro contra
sendo requerida uma

Dessa forma as
do material da primeira sob-camada deve ser superior a W50
115/10 = 11,5 kg e dn50 0,16 m, com
grau de selecionamento (d85/d15 <
2,5).

4.5

ALTURA DA CRISTA DO QUEBRA-MAR

A altura da crista do quebra-mar definida com base na altura do
. Os volumes
de galgamento
reduzidos, inclusive para alturas de crista relativamente baixas,
em virtude da altura de onda de projeto ser relativamente pequena.
Para o presente estudo, o valor de

excedido por 2% das ondas durante a

4.7

O

Os volumes dos diferentes materiais considerados na
do quebra-mar foram
calculados utilizando o software AutoCAD Civil 3D, considerando
transversais a
cada 5 metros. Conforme indicado na Figura 10,
do quebra-mar localizadas em

adotado para o
de volume de dragagem (Tabela 2) considera: o canal de
ea
onde se localizam
da marina, na cota -3,00 metros

(DHN).

Levantamento
em toda a
de terra e interface
afetada
direta ou indiretamente pelo projeto, para estimativa apropriada de volume de aterro

DRAGAGEM
PROFUNDIDADE (m)
-3,00

Os valores de dn50

do material do

do talude determinado pelas duas

4.3
Conforme discutido no item anterior, a camada de armadura restrita aos primeiros metros
de profundidade. O material da camada superior abaixo das cotas do
do talude
dimensionado com base nos efeitos das correntes locais (e.g., correntes de
e da
velocidade orbital de ondas.
Para o dimensionamento associado
correntes longitudinais considera-se um valor
de velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base
em estudos conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as
estruturas propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um

refinado em toda a

visando a
com dados
e
sedimentar, recalque e estabilidade no rompimento, de forma a
proporcionar um refinamento nos
dos quebra-mares e subsidio ao projeto
de dragagem;

Os volumes totais (i.e., integrados ao longo da estrutura) dos diferentes materiais que

de ondas e correntes como

CAMADA
armadura
filtro

CAMADA
filtro

QUEBRA-MAR
(camadas de material)
MATERIAL
pedra marroada
pedra 4
cascalho
TOTAL
ENROCAMENTO
(camadas de material)
MATERIAL
pedra 4
cascalho
TOTAL

5.0

DERROCAMENTO E DRAGAGEM

5.1

DERROCAMENTO

Os dados utilizados para o dimensionamento e
derrocagem foram provenientes dos levantamentos
agosto de 2014.

5.2

Para as fases de detalhamento do projeto, sugere-se avaliar a possibilidade de
rebaixamento da cota da crista do quebra-mar buscando minimizar a
da estrutura
na paisagem.
disso, a capacidade de
e
da
no interior da
marina deve ser avaliada com o intuito de evitar
e
da qualidade
ambiental. Como alternativa alguns
de concreto podem ser posicionados ao longo
da
leste da estrutura, oposta ao canal de acesso (Figura 12). Recomenda-se
determinar a quantidade e posicionamento das
utilizando modelagem
e de qualidade de
sendo comparada a taxa de
do volume

VOLUME (m3)
9.000
14.000
50.000
73.000

VOLUME (m3)
4.200
14.000
18.200

de volumes de dragagem e
e
realizados em

Com base nos dados
levantados na
em que se localiza o projeto da marina,
o volume de material a ser derrocado nulo. No entanto, a possibilidade de
de
material consolidado acima as cotas de projeto
pode ser descartada, uma vez que
alguns refletores foram identificados e que o
entre as linhas de sondagem
realizadas relativamente grande. Assim, recomenda-se que em etapas posteriores do
estudo seja realizado um levantamento
com maior detalhamento na
de
projeto.

A estabilidade do material devido velocidade orbital das ondas calculada utilizando a
de Shields e a
de cisalhamento associada a ondas na profundidade de 1,7

ao refinamento do projeto

dos quebra-mares;

As
do quebra-mar
definidas levando em
requisitos
construtivos e buscando
de custos de
O
do quebra-mar
corresponde maior
de material, sendo
de material de preenchimento
de baixo custo; neste caso rocha pouco selecionada (1 - 300 kg, '
). Os taludes
correspondem ao
de
natural do material considerado, o que facilita a

requerido d=0,11m para garantir estabilidade do

de projeto e canal de acesso, para

Levantamento
completo
de alta
magnetometria e
imageamento do fundo com sonar de varredura lateral), de forma a descartar e/ou

4.6

A espessura da sob-camada na faixa de talude acima da cota -1,70 m de 0,5 m, que
garante o cumprimento de sua
levando em conta as margens de
construtiva. Ao longo da crista do quebra-mar a espessura da camada menor
visto que nesta
as incertezas construtivas
inferiores. Em locais com profundidades
que excedem 1,70 m, a sob-camada forma a base do
do talude, tornando-se mais

o

Levantamento

Levantamento

O material da sob-camada (
) composto de rocha razoavelmente graduada com
nominal superior a 0,17 m (W50>13 kg). Essas
atendem o
dimensionamento para
de filtro e os requisitos para estabilidade do material nas
cotas inferiores ao do talude, onde a camada se torna mais espessa e fica diretamente

Iterativamente

VOLUME (m3)
220.700,00

Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas
adjacentes a marina, recomenda-se o uso de uma draga de
e recalque (Figura 11),
para despejo do material dragado diretamente na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e dispensando a

Ru2% = 1,45 m. Considerando a
de
da onda de
projeto durante a
preamar (1,15 m DHN), a crista do quebra-mar deve ser
na cota 2,60 m DHN para que o
se restrinja ao talude externo do
quebra-mar.

dos dados
e dos resultados obtidos, e tendo em vista futuras
etapas de projeto, recomendamos que sejam realizados novos estudos de forma a
viabilizar o refinamento do mesmo, garantindo quantitativos mais fidedignos. Entre os
quais:

DRAGAGEM

Conforme citado no item anterior, uma vez que
foi
a
da
de material consolidado na cota de projeto, para fins de
dos volumes
de dragagem a partir do levantamento
considerou-se o fundo composto

estacionamento.
Os dados utilizados para a estimativa de volume de aterro

provenientes de um

A cota de projeto do aterro do estacionamento foi adotada como sendo a mesma do
(3,00 m DHN), para as praias adjacentes, a cota de projeto visou o encontro
com a linha de berma existente (2,00 m DHN). Para o aterro da
de estacionamento
considerou-se um talude de 1V:3H na face voltada
interna da marina. Na praia foi

A seguir na Tabela 3,
aterro:

apresentados os quantitativos obtidos nos

de volume de

ATERRO
(estacionamento e praia adjacente)
estacionamento
praia a leste

2,50/3,60
2,00/1,00

VOLUME (m3)
200.000
20.000

Conforme recomendado na
anterior (item 5.0 do
considera-se que o
material proveniente da dragagem possui qualidade
para ser reaproveitado na
do aterro. No entanto,
de material adicional para
do aterro (80.000
assim como do material para
da

Schiereck, G.J.; Verhagen, H.J. Introduction to Bed, Bank and shore protection. VSSD,

Verhagen, H.J.; d'Angremond, K.; van Roode, F. Breakwaters and Closure Dams. VSSD,

Figura 7: Exemplo visual de quebra-mar e enrocamento (Fonte http://divers-marine.com.).
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ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

PIANC - CRITERIA FOR MOVEMENTS OF
MOORED SHIPS IN HARBOURS

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO
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IL - 17.300,00 m2

EQUIPE:

MARIA ANDREA TRIANA MONTES - MsC
OLAVO KUCKER ARANTES - MsC

522

ESTUDOS AMBIENTAIS

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
EQUIPE:

COLABORADORES:

COLABORADORES:

ENG.
ENG.

ARQ.
ENG.
ARQ.
ARQ.

ARQ.

SANITARISTA E AMBIENTAL SABRINA MAESTRI
AMBIENTAL PHILLIPPI KOEHRIG

POLLYANNA RODRIGUES LIMA

RENATA DE VECCHI - DRa

CONSULTORIA PARA A CIDADE PEDRA BRANCA - Programa Clima Positivo da

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
HABITASUL EMPREENDIMENTO

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DA
LOCALIZADO EM

Sede da Softplan, 2012/2013

PROPOSTA DE REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE "NOVA DEMANDA", 2011/2012

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENIDMENTO DENOMINADO RECANTOS DA
LOCALIZADO EM
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC - 2012/2013;

Brasil - 2011/2012

SIL - 4.800,00 m2

- CRA, 2011

, 2011

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE COM
OBJETIVOS DE
DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL EM
2012/2015;
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
PARQUES
DA PROPART
LAGUNA/SC - 2011;

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DOS
LTDA, LOCALIZADO EM

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENDIMENTO ECO
INCORPORADORA, LOCALIZADO EM GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC - 2011;

VA, OEIRAS - PORTUGAL - 30.254,00 m2
DO OESTE, ILHA DA MADEIRA - 27.000,00 m2

CONSULTORIA NO PROJETO DO CONCURSO SOLAR DECATHLON, 2009
LUGAR no concurso de
para a Casa do
Brasil para

no
GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA DE
DE ENERGIA
AZUL DA WEG EQUIPAMENTOS
S.A, LOCALIZADO EM

ORDE, ILHA DA MADEIRA - 26.150,00 m2

CIDADE
-

523

PROJETO ESTRUTURAL

CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.

PROJETO + CONCRETO Ltda.

EQUIPE COMERCIAL:

EQUIPE:

Felipe Sprovieri
Environmental & Infrastructure

ENG. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

PCARDOSO ENGENHARIA
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

CHEREM ENGENHARIA LTDA.

EQUIPE:

EQUIPE:

ENG.
ENG.

EQUIPE:

RICARDO CHEREM DE ABREU
HELMUT POVEDA

ENG. PAULO FERNANDO CARDOSO
ENG.KARLA ROBERTA SIMA

TEC.

ENGENHEIRO SANITARISTA EDSON MARTINS CARDOSO - CREA -SC 39.397-8
COLABORADORES:

COLABORADORES:

Lia Magnani
Environmental & Infrastructure

SALDANHA E FONTES ENGENHARIA

ENGENHEIRA CIVIL ROBERTA CORDEIRO PEREIRA DE ROMBOLA CREA/SC 27810-4

MEC. FAUSTO CAVICHIOLI NETO
2011

2016
Diana A. Bezerra
Environmental & Infrastructure

2015
EDIFICIO COMERCIAL ZENI - 1.400 m2

CENTRO DE EVENTOS
de teatro para 1.600 pessoas,

- Centro de Cultura e Eventos, projeto
salas de eventos e
de

2014
Eng. Camila Sabadin - Gerente de Projetos
Oc. Leandro Franklin - Gerente de Oceanografia & Survey
Oc. Lindino Benedet - Diretor
Oc. Lucas Silveira - Gerente de Modelagem
Oc. Rodrigo Barletta - Gerente de Projeto

Modelagem

dos Processos de

a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Centro de Cultura e Eventos: projeto
de teatro para 1.800 pessoas, salas de
salas de eventos e
de
2013
HOTEL VILLAGE DA MONTANHA - RANCHO QUEIMADO, SC - 1.300m2

e

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: projeto de sistemas
de
1.750 TR,
gelada, unidades terminais
em

2010

SOUZA CRUZ - UNIDADE CANOINHAS: projeto de sistemas de

de Ondas na

do projeto dos molhes da marina e

de Sondagens

2011

das

2009

Modelagem
para Manobrabilidade de Navios,
realizadas para
avaliar a viabilidade de
de uma transportadora de granel seco em
de Correntes com ADCPs no Terminal Mearim.

natural

TRIBUNAL DE
DE SANTA CATARINA - ANEXO da SEDE
projeto de sistemas de
500 TR,
gelada, unidades terminais

da Jazida Submarina, Estudos de Jet Probe

2008
FATMA -

Residencial Villa dos Corais - Coral Arquitetura Ltda - 12.468,29m2

2010
DO MEIO AMBIENTE - CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CULTURA E
projeto de sistema de
600 TR.
para 1.800 pessoas, centro de

de correntes e

SHOPPING BARRASOL, em Barra Velha, ES. Projeto de sistema de

Levantamento
Imageamento do Fundo e
Rasa de Alta
Modelagem
do Transporte de Sedimentos e
Estudos relacionados
de um estaleiro na
Norte de

74,00 KVA

de Projeto Conceitual de Engenharia. Levantamento
e
e amostragem
e subaquosa para subsidiar a
do projeto conceitual de
da orla do
de
dos Guararapes, Brasil.
Estudos de
e Cubagem de Jazida Submarina. Etapa do Projeto de
Estudo
dos Processos de
e de Alternativas de Alargamento da Faixa
de Praia, Modelagem
com a finalidade de investigar os processos
erosivos e apresentar alternativas que possam ser empregadas na
da
Projeto

de

de Dragagem e Projeto Executivo de

Praial. Projeto de

de Projeto
com Detalhamento Construtivo. Projeto de
plano de
com referidas quantidades e custos, metodologia
e cronograma de
dos molhes visando
da barra

Estudos de Alternativas de Obras de
Costeira.
e
de praias arenosas em Pernambuco,

de orla
de medidas

Desenvolvimento de Projetos
de Engenharia Baseada em
FEL-1.
Para
offshore e onshore sejam greenfield ou brownfield, para
Oceanop.

e

e
da Petrobras, Brasil.
Projeto
(TUF). Consultoria na

de unidade de coleta de dados (UCDs)
em sondas de
e
a

Offshore de
do projeto

do Terminal

da
offshore da

do Sistema de Monitoramento de

Subsidio ao Licenciamento Ambiental de Jazida de Areia Marinha. Levantamento
e
levantamentos
e
de sedimentos,
levantamento de perfis
estudos de modelagem
Bahia, Brasil.
Estudo
de
de Alternativas Locacionais e
Projeto Executivo Para

de Trapiches. Bases de Ubatuba e

FINANCEIRO
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

TORQUATO REGIS ARQUITETOS

ECON. AMARO CESAR REBELLO

TERRASCAN

BROOKS AMBIENTAL
ENG. SERGIO EDUARDO DE SOUZA

EQUIPE:

do

Laudo
acerca das
atuais da Orla da Praia da
Alternativas futuras de
da praia erodida e
de engenharia
visando
costeira na Praia da
Santa
Catarina, Brasil.
e Gerenciamento a Dragagem.
da bacia de
e
Projetos Executivos das Estruturas
Implantado em Santos.
dos

CONSULTORIAS

Complexo

ARQ. DIEGO TORQUATO REGIS
ARQ. NATHALIA SOUZA REGIS

CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA
ENG. GILBERTO BLEGGI

COLABORADORES:

da
de um Terminal a ser
e premissas de projeto, Canal do

43
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: E0F9F

524

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 61B7D

525

A AVENIDA BEIRA MAR NORTE

pesca de lazer ou esportiva intensificando a atividade.

visitantes devido ao reconhecimento da ilha de Santa Catarina como um dos melhores destinos do Brasil.

Mapa 04 - Av. Beira Mar Norte e pontos de interesse na escala Local

papel que a Av. Beiramar Norte desempenha no todo. Quando analisamos o Mapa 03 vemos que essa avenida representa um importante canal de deslocamento

Mapa 03 - Av. Beira Mar Norte e pontos de interesse na escala Urbana

Figura 01 - Avenida Beira Mar Norte, em 1930. Fonte: http://fotosantigasflorianopolis.blogspot.com.br/
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sendo a primeira no sentido continente - ilha e a segunda no sentido ilha - continente.

O DESENHO URBANO E A CIDADE

desenho urbano das cidades.

MOBILIDADE URBANA
Mapa 05 - Usos do solo na escala Urbana

Mapa 07 - Densidade na escala Urbana
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PREMISSAS DE PROJETO

4.

ambiente urbano singular. O compromisso, sempre adiado, com a forma da cidade (objetivo final de todo processo de planejamento e desenho urbano) deve ser

5.

diferencial qualitativo do empreendimento

Parque Urbano e Marina

urbana, sendo este o elemento legitimador dos projetos urbanos.

DOCUMENTOS CONSIDERADOS
5 PONTOS QUE NORTEIAM O PROJETO

1.
1)
2.

2)

plenamente atendidos no projeto segundo Diretrizes item 6 do edital:

3)
4)
5) Projeto do

(BRT) para Avenida Beira Mar Norte;

6)
- O layout da marina possui modularidade permitindo flexibilidade com sistema de flutuantes.

Mapa 08 - Acessos e fluxos da proposta do empreendimento

3.

considerando as vagas molhadas.

Mapa 09 - Usos e atividades da proposta do empreendimento
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privilegiada em sua
com 42 praias. Assim como outras cidades
com
de
muito visitados, as
praias configurando-se como grandes
de lazer, capazes atrair e entreter moradores e turistas destas
nos meses de
e em belos dias
amenos de outras
Nos outros
a cidade perde a atratividade das praias e deixamos de ter o
dos
de lazer ao ar
livre pela maior parte da
comum termos
de cidades que possuem parques conhecidos nacionalmente como acontece com Curitiba,

tudo flui e se transforma.

importante entender a
entre um parque de lazer e um parque natural.
possui importantes
classificadas como parques, uma vez
que suas peculiaridades ambientais conduzem a
das
naturais, podemos citar como exemplo o extenso Parque do Rio Vermelho, Parque no
do Morro da Cruz e o Parque da Lagoa do Peri, estes possuem algumas estruturas destinadas ao lazer,
a maior
destina-se realmente

diferentes tons de verde das folhas.

Os parques de lazer urbanos poderiam ser classificados como aqueles
mais intimamente ligados ao tecido urbano e equipados para as mais diversas
Precisam estar em
de
acesso, conectadas com os meios de transporte e alinhadas com as demandas da
Sem as
adequadas Parques Urbanos de Lazer podem se tornar um
para a cidade, perdendo seu sentido e por
sua
como
Podemos colocar que, hoje, o Parque Urbano que se destaca em
na cidade de
o Parque de Coqueiros, equipado com pista de
caminhada, ciclovia,
de estar para
academia de
de alongamento, quadras poliesportivas e playground.
inserido no
distrito sede continental, em uma
que combina uso misto com a acessibilidade pelos meios de transportes
da paisagem privilegiada que o rodeia. No
distrito sede, na
insular, o Parque da Luz, um
na
dos florianopolitanos, envolvido por muitas expectativas em
ao que poderia
ser sua real
Hoje este
parcialmente ocupado, com elementos similares aos das
de bairro, mantendo-se subutilizado se levar

No centro da cidade existem diversas
que, apesar de estarem na
central caracterizam-se
tipo de
equipadas repetidamente para atender demandas locais por playgrounds,
A
de

como
de

de bairro, seja por sua
e estares contemplativos. A

JAN
pesseios internos compartilhados

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Caesalpinia ferrea
Pau-ferro
Caesalpinia peltophoroides
Sibipiruna

ou
XV

Chorisia speciosa
Paineira-rosa

que todo parcelamento de terra em forma de loteamento deve instituir
verdes de lazer. Esta diretriz teve como
a
nos bairros da cidade. Apesar de ter poucos parques e os que existem serem poucos equipados, uma cidade com grande

Tabebuia avellanedae

A
de um parque na orla da Beira Mar Norte
afirmar a
existente do lugar como parque urbano de lazer, uma vez que o
livre
existente, com a infraestrutura
caracteriza este uso. Sua
como parque urbano, somada a estrutura da Marina
um passo
importante para
da identidade de
como uma cidade que valoriza e vive sua
privilegiada, que vai
do uso das

Tabebuia pentaphylla
Tipuana tipu
Tipuana

O conceito de sistema de
livres abrangente e engloba todos os
edificados de uma cidade incluindo largos, jardins,
parques e
especialmente as ruas. Neste momento estamos tratando da
dos sistemas de
livres destinados aos usos de lazer para que possamos
definir qual o papel do Parque Beira Mar diante dos
livres de lazer existentes na cidade e organizando sua
de forma que ocupe uma

Cassia amarela
Aleluia
A

dos
a diversidade
como forma de
de
de
de atividades, mas
sensoriais aos
O conforto
associado distintas
de grupos e
podendo ter
psicossocial quando um
capaz de deixar quem
esta
a vontade da mesma forma que recebe bem grupos. Ou pode ser realmente corforto
quando permite a escolha ao mesmo tempo de um local
sombreado com
mais intimista ou um local ensolarado com maior amplitude e
(Ver figura 6). Entre estes dois
Em

livres amplas onde prevemos o acontecimento de eventos existem elementos, como a

ou equipamentos, que criam

na escala

Erythrina speciosa
Eritrina-candelabro
Schinus molle
Aroeira-salsa
Schinus terebinthifolius
Aroeira-mansa
Tibouchina granulosa
Quaresmeira
Psidium cattleianum
Eugenia uniflora
Pitangueira

Zoysia japonica
Grama-esmeralda
Arachis repens
Grama-amendoim

Figura 5 -

Ophiopogon jaburan
Liriope Verde

intimistas ou mais amplos.

Gardenia augusta

LEGENDA - 01 Parque de Coqueiros 02 Parque
Walter Lange 03 Parque da Luz 04 Parque Natural do Morro da Cruz
Costa Ortiga 08 Deck Beira Mar 09
Portugal 10
Esteves Junior 11
dos Namorados 12
do
Professor Seixas Neto 16
da
17
do Desterro 18
Pio XII 19
XV de Novembro 20
Dom Pedro I 24 Aterro da Baia Sul

05 Parque Manguezal do Itacorubi 06
13
Lauro Muller 14
Amorim 21
Vargas

Bulbine frutescens
Bulbine

Luz 07
Mauro da
Governador Celso Ramos 15
22 Largo Benjamin Constant 23

Lantana camara "New Gold"

Lantana camara
Lantana

O parque que se delineia na Orla da Beira Mar Norte, inicia na
com o aterro da
Sul junto ao Parque
Walter Lange consolidado pelas
escolas de remo que operam no local. Passa pelo Forte Santa
alinhado com o Parque Da Luz, e segue por toda Av. Irineu Bornhausen junto ao mar
encontrar o Parque Manguezal do Itacorubi na Ponta do Lessa.
Este trajeto com vistas privilegiadas possui ciclovia, passeio e
com alguns equipamentos bastante utilizados: a
de Portugal, a
do
e
da
Passeio e ciclovia seguem em
Avenida da Saudade e Universidade Federal de Santa Catarina
No que se refere aos
usos, a
de uma
significativa entre as
de Portugal e
equipamentos inexistentes no conjunto de
livres da cidade como playground amplo e inclusivo,
Um grande

livre de lazer deve atender as necessidades cotidianas dos

uma
para

Dodoneia viscosa
Vassoura vermelha
Clusia criuva
Clusia

espacial e
de esportes e lazer

da cidade, assim como deve estar apto a receber eventos de maior porte.

Figura 6 -

Dalbergia ecastaphyllum
Marmeleira-da-praia
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METODOLOGIA CONSTRUTIVA
O processo construtivo, de forma geral, pode ser
organizado em quatro etapas.
A primeira etapa seria a

da

da Marina e

A partir do estudo da CB&I, que forneceu os dados
para a
e posicionamento dos
mesmos, com o estudo das correntes e dos estudos
e
(ver prancha xx), foi
Como falado anteriormente, no memorial descritivo,
temos dois
de quebra-mar que partem dos
existentes. O quebra-mar leste em forma de
que parte do
da
se
estende aproximadamente 320m mar adentro e 850m
paralelo orla; e o quebra-mar oeste que parte da
Portugal, onde se localiza o atual trapiche, se estende
aproximadamente 270m mar adentro.
A largura dos quebra-mares foi diferenciada em
do uso e da proposta como um todo.
Na esquina do quebra-mar leste ficou um volume maior
de enrocamento para criar uma
para a praia
A cota considerada para os passeios foi de +2,50m,
O novo desenho da Av. Beira Mar, com a

do

(ver figura 02)
A segunda etapa seria a dragagem da
da Marina
que foi considerada na cota -3,50m, um pouco
do
principalmente na
das menores
foi pensado na necessidade de
deste material no aterro previsto para o
Parque, caso se verifique que o material seja apropriado
para tal.
Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a
necessidade de aterro nas
adjacentes marina,
recomenda-se o uso de uma draga de
e
recalque, para despejo do material dragado diretamente
na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e
dispensando a necessidade de mapeamento e

Foi deixada uma grande
sem aterro e sem
dragagem, para criar uma
que possui uma
de aproximadamente de 25.900 m2. Criando um
(ver figura 03)
A terceira etapa refere-se

dos elementos

Seriam o subsolo garagem e a ponte que divide a
A
estrutural para ambos
detalhada de
forma preliminar na prancha xx.
Para validar estas
seria
um
levantamento
completo, como indicado no
estudo da CB&I.
A
de um subsolo em um meio
completamente alagado, requer uma
muito
A
a
enrocamento

preliminar, seria a de construir um
no
do parque para

O subsolo fica implantado na cota -1,0m e ocupa boa
parte do parque projetado. Uma
de
aproximadamente 17.150,00 m2. A
do
subsolo conectado ao parque facilita o acesso ao
mesmo e aos
de apoio que foram projetados
nele. Eliminando o aparecimento destes
em
A

entre o espalho
da marina e a
foi feita
de uma ponte para que a
da
ficasse parada, podendo ocasionar o
mau cheiro.
A estrutura da ponte foi pensada toda em elementos
assim como a parede que
o
Parque na divisa com a marina.
(ver figura 04)
A quarta etapa seria a
dos piers flutuantes
para as vagas molhadas da marina.
11
sendo 02
e 09 privados.
Totalizando 624 vagas privadas, 60 vagas
e 15
O acesso para os piers
feito
de pontes
ficando 01 acesso para os piers
e
05 para os privados.
(ver figura 05)

METODOLOGIA CONSTRUTIVA
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 80765

05

530

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

531

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

532

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

533

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

534

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

535

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

536

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BA0B3

537

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

538

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

539

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

540

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

541

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

542

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

543

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7106

544

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

545

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

546

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

547

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

548

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

549

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

550

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: D5DC0

551

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

552

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

553

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

554

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

555

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

556

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

557

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 1C5F9

558

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

559

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

560

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

561

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

562

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

563

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

564

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

565

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B2BE

566

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BE8B8

567

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BE8B8

568

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C6D7D

569

6. ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA
6.1 ABRANGÊNCIA
A avaliação do projeto de investimentos da Marina Beira Mar foi determinada por sua capacidade de gerar caixa considerando como
cenário o período de 25 anos. Foram projetados os primeiros 10 anos e após replicados para os 15 anos restantes. Mesmo
considerando como condição da concessão um período de 25 anos prorrogáveis por mais 25 anos, o projeto só reconheceu o valor
dos primeiros 25 anos.
6.2 METODOLOGIA APLICADA
Aplicamos o método de Fluxo de Caixa Descontado por ser considerado o mais indicado para determinar o valor de negócios
geradores de caixa em condições operacionais compatíveis com o mercado. Representa a geração de caixa da atividade operacion al,
convertendo os valores futuros para valor pr esente (Valor Presente Líquido
pela Taxa Mínima de Atratividade

VPL), com o uso de uma taxa de desconto determinada

TMA.

O Fluxo de Caixa Descontado tem como objetivo identificar a geração de caixa do negócio num prazo dado, reconhecendo ser este
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6.3 PERÍODOS DAS PROJEÇÕES
Os demonstrativos econômico/financeiro da Marina Beira Mar foram projetados num período de 10 anos replicados para os 15 anos
seguintes totali zando 25 anos. O ano zero representa todo período pré-operacional que corresponde a fase de construção da Marina
entre jan17 a dez18 . O ano 1 é representado pelo período jan -dez19. As datas do período pré -operacional sugerem que a construção
da Marina Beira Mar seja realizada num prazo de 24 meses.
6.4 CENÁRIO PARA AS PROJEÇÕES
O uso de cenário nos trabalhos de avaliação de negócios tem sido de grande valia, para incorporar nas análises elementos de
incertezas, e medir sua contribuição na geração de caixa operacional. Para operacionalizar esta necessidade foi dimensionada a
capacidade ociosa das fontes de receitas operacionais e estabelecido prazo para a sua ocupação (número de vagas). Nos primeiros
6 anos são realizadas campanhas de comercialização d e vagas e para que sua 95% da capacidade disponível (624 vagas) seja
totalmente esgotada. Foram mantidas 5% das vagas molhadas como margem de ociosidade.
6.5 BASE DE DADOS
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6.6 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE - TMA
A Taxa Mínima de Atratividade

TMA representa a remuneração mínima do inv estidor em condições normais de risco . Sua

composição está dimensionada pelos fatores risco zero e risco sistêmico. Para dimensionar o risco zero utilizamos como referê ncia
a remuneração real líquida média do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, que nos períodos jan11 e Dez15 rendeu em média
2,25% ao ano. Silveira, Famá e Barros (2002) recomendam o uso do Certificado de Depósito Interbancário

CDI

como o melhor

indicador de ativo livre de risco no Brasil. Para dimensionar o risco sis têmico foi utilizada a taxa de 12 ,0% ao ano que reflete o
patamar de exigência de retorno em função da atividade desenvolvida pela Marina Beira Mar representar um nível de risco moderado ,
por estar pacificado pelas barreiras de restrição a novos competidores na regiã o e também por representar uma atividade em
expansão determinada pela crescente incorporação de eventos e empresas náuticas na região . O risco do negócio Marina Beira Mar
se amplia devido ao seu estágio de projeto. Damodaran, A., (Avaliação de Investiment os, p. 62, Qualitymark, 2001), recomenda o
uso da taxa entre 8,0% e 12,0% como Prêmio de Risco Sistêmico para as empresas com sede em mercados emergentes, destacando
os países da América do Sul como referência. A estrutura de capital do projeto Marina Beira Mar é formada por 100% de capital
próprio. Em decorrência a TMA ficou dimensionada em 14,25% ao ano como taxa de desconto nos valores futuros do Fluxo de Caixa
e para determinar o Valor Presente Líquido - VPL. Esta condição deve ser ajustada para uma méd ia ponderada em função das fontes
de capital oferecidas pelo investidor durante um novo processo de reanálise do projeto de investimento.
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6.7 PREMISSAS E PROJEÇÕES 10 ANOS

Para a avaliação da MARINA BEIRA MAR, foi utilizado o já consagrado método do Fluxo d e Caix a Descontado - FCD. O método se baseia em
trazer o valor presen te, expectativas f uturas de fluxos operacio nais desc ontados por uma taxa apropriada ao risco do flux o.
O Fluxo d e Caixa Desco ntado tem como objet ivo identific ar a ge ração do caixa do negócio em um determi nado prazo, re conhecendo s er este
um critério útil para dete rminar o valor da empre sa/negócio, s ob a ó tica do investido r.
As ent radas e saídas do fluxo d e caixa são repre senta das basicamente pelas receit as, desp esas operacionais e invest imentos CAPEX , e para
melhor compreender os resultados das projeções realizad as, most raremos as premissas adotadas, e que c ritérios seguem para est abelece r
as taxas de cres cimento.

Foi construído um cenário Base que se propõe a representar as receitas e despesas da MARINA BEIRA MAR e que serve como
modelo padrão para o momento de star -up (Ano Zero).
Para melhor compreender os resultados das projeções realizadas descrevemos abaixo as premissas adotadas na construção do
modelo padrão base, denominada Ano Zero.
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6.7.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA - ROB

A Receita Op eracional Bruta

ROB é compost a pelas receitas de co ndo mínio (alugueis de vagas molhadas ), Boat Cl eaning e alugueis de

espaços comerciais .
6.7.1.1

Receitas d e Condomínio

Represe ntam as receit as realizadas com a venda de contra tos de aluguel das vagas molh adas . As vendas demonst radas no ano 1 representam
um esforço comercial no ano 2019, mas também n o período pré-operacio nal (jan 17

dez18 ). As quantidades de v agas c omercializadas estão

demonstradas no quadro 1.

Os preços foram alinhad os conforme pesquisa re alizada nas marinas da região. A tabela de preço s contempla somente os tamanhos de barcos
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A Receita de Condom ín io cresce em fu nção d a velocidade das vendas de vag as totalizando no ano 2019 um valor d e R$ 2,7 milhões e
alcança ndo seu ponto máximo no ano 2025 (a no 7 ) com valor de R$ 24, 8 milhõe s. Para o período 2029 a 2043 fo ram mantidas a receita de
2028. Neste cenário de ocupação plen a equival ente a 9 5,5% , mantemos uma ociosidade de 5% das vagas do proje to.
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6.7.1.2

Receitas d e Boat Cleaning

As receitas de Boat Cleaning representam os valores gerados pela atividade de apoio aos clientes na prestação de serviços de limpezas das embarcações. Foi considerado
como premissa de que este serviço será terceirizado com empresa especializada mediante contrato de exclusividade com remuneração de 20,0% para a Marina Beira Mar sobre
todo o faturamento. Foi reconhecido uma adesão de 50,0% das vagas ocupadas. Os preços a serem praticados foram dimensionados em pesquisa de mercado com um desconto
de 10,0% sobre a média observada.
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6.7.1.3

Receitas d e Alugueis de Espaços Com erciais

As receitas de Alugueis de Espaços Comerciais representam a remuneração sobre espaços destinados as lojas que comercializarão produtos e serviços de interesse dos
proprietários das embarcações com contratos com a Marina Beira Mar. Neste contexto, foram consideradas as atividades de um centro comercial com restaurante, Café,
lanchonete, lojas comerciais, Estacionamento e posto de abastecimento de combustíveis. Foram reservados 548,5 m2 de espaços para as atividades da escola de vela náutica.
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As ações para comercialização das áreas comerciais devem iniciar a partir do início do período pré-operacional jan17.

6.7.2 IMPOSTOS SOBRE VENDAS
Compree ndem as despe sas com impostos diretos sobre a receita (COFI NS, PIS e ISS), que são configuradas como variá veis so bre as vendas
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6.7.3 DESPESAS VARIÁVEIS DE VENDAS
As Despesas Variáveis de Vendas são form ad as pelos gastos com Publicidade e Comissões por vaga vinculada ao cont rat o de concessão. Foi
considerado como premissa de que os gastos com Publicidade serão de 0,5% da Receita Operac ional Bruta
Vendas também serão de 0,5% da ROB.

RO B e que as Comissões sobre
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6.7.4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os Custos dos Serviços Prestados CSP são formados pelos gastos com Pessoal da produção também denominados como Mão-de-Obra Direta MOD, e pelos
Gastos Gerais de Produção compostos por recursos envolvidos no processo produtivo.
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6.7.4.1

Custos com Pessoal

Os custos com Pessoal MOD são formados por Salários, Encargos , Ben ef ícios e EPI / Uniformes. O dimensionamento da equipe de f uncionários
MOD foi determinado p or uma escala de produtividade sendo qu e no s t art-u p um funcionário a tende a 20 embarcações evolui ndo para 38
embarcações num perí odo de 24 meses. O aumento de p rodu tividade d a MOD considerados nos dois primeiros anos pe rmite que o volume de
embarcações cresça sem que haja necessidade de nova s cont ratações. A parti r de 2021 com a p rodutividade estabili zada em 38
embarcações/homem, o volume de cont ratações cresce di retamen te com o aumento d o n úmero de embarcaç ões/ vagas contratadas pela Marina
Beira Mar. Não estão sendo considerados os serviços de limpeza das embarcações em função de serem rea lizados por empresa terceirizada.
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6.7.4.2

Gastos Gerais de Pro dução

Os Gastos Gerais de Produção

GGP

GG P são form ados pelos recursos /insumos aplicados diretamente nos processos operacionais vinculados

aos serviços cont ratado s. Os recursos/insumos aplic ados aos process os operacionais s ão: água/esgoto , ene rgia elét rica, combust íveis e
lubrificant es, manutençã o de máquinas e equipa mentos e material d e consumo. Neste projeto esses recursos são também denominad os como
custos variáveis.
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6.7.5 DESPESAS OPERACIONAIS
As Despesas Ope racionais represen tam os gas tos das estratégias aplicadas pelo gesto r para operacionalizar o negócio, envolven do as
atividades de serviços para o atendimento aos clientes, comercializaç ão e a administraç ão da empresa. As Despesas Operacionais foram
classificadas em Pessoal, Administra tivas e Tributárias. Reconhecendo de que as Despesas Operacionais são formad as por recursos com
característica de serem semifixas há, portant o, ganhos de escala cuja relaçã o com a ROL no s tart-up é de 24, 0% e ao final de 1 0 a nos
representa 8,2 % .
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6.7.5.1 Despesas com Pessoal

As Despesas com Pessoal são formadas por Sal ários, Encargos, Benefíc ios e EPI/ Uniformes. A e strutura de pessoal administrativo é estável,
havendo somente incrementos no ca rgo de Auxiliar Administ rativo em f unção do núme ro de embarcações em movimentação na Marina Beira
Mar. Esta premissa permite que seja avaliado o quadro de Pessoal considerando a plena ocupação das instalações da Marina Beira Mar
gerando ganhos de esca la.
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6.7.5.2 Despesas Administrativas

As Despesas Administra tivas represen tam os ga stos com recursos de ap oio a gestão do negócio. Eles apresentam elastic idade moderada em
relação as oscilações do nív el de atividade da Marina Beira Mar represe ntados po r número de contratos comercializado s.
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Para projet ar as Despes as Administ rativas foram consideradas taxas d e evolução entre 1 0,0% e 70,0% em relação a o crescimento da ROB.
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6.7.6 DEPRECIAÇÃO

As despesas com Depre ciação representam a s perdas
tecnológica. Devido a a plicação do regime f isca l denominado Lucro Presumido nest e projeto nã o haverá o benefício fis cal pela reduç ão de
base de tributação . O di mensioname nto da dep reciação é útil para determinar o volume de invest imentos CA PE X. Nest e projeto foi reconhecido
de que 31,68% da depreciação será rei nvestida visando prese rvar a s mesmas condições operac ionais reconhecidas no início da ativida de
operacional .
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6.7.7 IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
Para o cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social, utilizamos a legislação vigente do re gime de tributação sobre o Lucro Presumido
que admite como base de cálculo a Receit a Operacional Bruta

RO B.
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6.7.8 INVESTIMENTOS - CAPEX
Os Investimentos

CAPEX represe ntam a materi alização da es traté gia do gestor para fortalecer a imagem e a identi dade da empres a através

dos equipamentos, artef atos e criações represe ntados pel a arquitet ura, o lay out e outros ap elos visuais. Estão conte mpladas também as
aquisições de equ ipamentos destinados a i nova r com serviços para melhor atrair e manter cli entes. Sua dinâmica de realização é errática,
movida pela percepçã o de oportunidad e, necessidade e disponibilidade de recu rsos dos investidores , co ndição que sugere a análise num
contexto mais amplo de prazo sob re a relação e ntre volume de negócios (ROB) e investiment os

CAPEX.

Foi utilizado como base a receita de aluguei s das vagas molhadas c omo o dimensionamento da evoluç ão dos i nvestimentos
volume total dos investimentos

CAPEX. O

CAPEX no período de 10 anos foi di mensionado pelo mont ante da depreciaç ão que no período após as

vendas alcançarem a pl ena ocupação da cap acidade instalada. A relação entre a depreciação x RO B no período de 10 a nos é de 7,63 % .
Os investimentos

CAPEX conso lidado n o período de 10 anos soma R$ 13,1 milhões .

6.7.9 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
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6.8 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
6.8.1 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DR
O Demonstrativo de Resultados DR representa o ordenamento de todo o esforço gerencial com contabilização das receitas e despesas operacionais sincronizadas no tempo
(regime de competência) visando determinar o resultado econômico do empreendimento. Representa também o cenário econômico na qual as estratégias operacionais estão
mensuradas em moeda constante, condição que permite a análise segmentada dos custos e despesas por área operacional.
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6.8.2 ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE

O lucro Líq uido após os impostos apresenta uma trajet ória de cresciment o explicado principalmente pelos ga nhos de escala determi nado pela
baixa representatividade dos custos variáveis e pela moderada expa nsão das despesas semi -fix as
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6.8.3 GERAÇÃO DE CAIXA - EBITDA

O indicador EBITDA ( Earnings before Inte rests, Taxes, Dep reciation and Amortizati on) representa o Lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização. T em como principal finalidade mos trar se a empresa teve lucro com o desenvolvimento de sua atividade antes de
conside rar as despesas financeiras, impostos, depreciações e amortizaç ões. O cenário projet ado da Marina Beira Mar no período de 10 anos
apresentou um resultado robusto indicando que há boa margem de segurança para c onviver com a volatilidade da ROB.
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6.8.4 GERAÇÃO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA LIVRE

O indicador Fluxo de Caixa Livre representa a geração de caixa do negócio, sendo um dos m ais importan tes indicadores de desemp enho
financeiro utilizado pelo s analistas. Sua estrutura de cálculo parte do res ultado líquido (lucro líquido) e d eduz os desembol sos com capital de
giro e investimentos

CAPEX. Representa também o capital livre que os aci onistas/quotistas po derão u tilizar p ara outros fins sem prejudicar

a saúde financeira do empreendimento.

593

6.8.5 VALOR DA EMPRESA - VPL
O Valor P resent e Líquid o da M ARINA BEIRA MAR é de R$ 9,7 milhões representa o saldo do Fluxo de Caixa Desco ntado a uma taxa de
desconto (TMA) de 14 ,25% ao ano, considerando um desembolso no an o zero de R$ 79,5 milhões e ingressos líquid os (Fluxo de Caixa Livre)
num períod o de 25 a nos. Representa t ambém uma marg em positiva d a geração d e caixa além da remune ração de 14,25% que poderá ser
utilizada pa ra cobrir custos extras devido a desv ios n as premissas utiliza das neste projeto.

6.8.6 TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL - PAYBACK

O indicador PAYBACK representa o tempo n ecessário para que o Investimento realizado no momento zero seja retornado sem observ ar os
efeitos financeiros da m oeda no tempo . Na an álise do saldo de caixa a cumulado é observado o momento em que o caixa se torna p ositivo
para se d eterminar o PAYBACK.
No projeto MARINA BEIRA MAR, o Tempo de Recuperação do Capital - PAYBACK é de 84 meses ou de 7 anos.
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6.8.7 TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

A taxa Interna de Retorno
saídas de caixa.

TIR, mede a rentabilidade do fluxo de caixa do projeto, num determinado prazo. É a taxa que iguala a zero todas as entradas e

É considerado viável o projeto cuja TIR seja maior do que a taxa mínima de atratividade (TMA).

A Taxa Interna de Retorno TIR do projeto MARINA BEIRA MAR num prazo de 25 anos é de 15,72%.
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2.8

2.0
Neste documento
apresentados os resultados do dimensionamento conceitual de
dragagem/derrocagem e das estruturas de
contra
de ondas (i.e.,
quebra-mar), referentes ao projeto de
da marina do Parque Beira-Mar,

Para atingir estes objetivos, a CB&I foi contratada para

2.1

GENERALIDADES

De maneira geral, a CB&I
projeto:

para os seguintes objetivos principais relativos ao

O
adotado para dimensionamento (PIANC) considera que, em se tratando de canal
de duas vias, seja adotado 0,5*boca em cada margem, 1,5*boca para cada via, e
adicionais 1,5*boca entre a via de entrada e
resultando em um canal com 33 metros
de largura (5,5*boca).

Foi adotada como
tipo para dimensionamento do canal de acesso e
interna do projeto da marina a lancha Schaefer 800, da fabricante Schaefer Yachts.

2.10

de levantamentos de

4.0

DIMENSIONAMENTO DO QUEBRA-MAR

4.1 Armadura
Seguindo as

de Van der Meer (1988), o dimensionamento do material da

PREMISSAS ADICIONAIS ADOTADAS
A densidade do material rochoso utilizado no dimensionamento dos quebra-mares
=2,65 t/m3

Boa competitividade em

a

similares em

As
do subsolo
suficientes para suportar as cargas
associadas ao quebra-mar, garantindo estabilidade dos taludes e recalques
relativamente baixos.

ou em

Desenvolvimento de layout conceitual de engenharia para o canal de
seguindo as normas vigentes da PIANC (
) e Marinha do Brasil;
Desenvolvimento de projeto conceitual de dragagem e derrocagem;

Em
cartas

2.2

SISTEMA DE UNIDADES

Desenvolvimento de projeto conceitual do quebra-mar da marina Beira-Mar.
adotado o Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto quando a
e/ou disponibilidade de mercado tenha consagrado o uso de outras unidades.
A Ilha de Santa Catarina, que tem por limites as coordenadas
de
e
de latitude sul e
e
de longitude oeste, individualizada do
continente pela
de
denominadas
Sul e Norte. O projeto da marina
estudada situa-se na
Norte, na
popularmente conhecida como Beira Mar Norte
(Figura 1).
O clima local classificado em subtropical
com
quentes e
invernos amenos, apresentando temperatura
anual de
A atual ilha de Santa
Catarina resulta da
de um grande
de morros que correspondem aos
topos de blocos mais elevados, separados do continente e entre si por fossas

2.3

cobertas pelos levantamentos
utilizaram-se dados de
publicadas pela Marinha do Brasil, as quais apresentam

A

entre plunging waves e surging waves pode ser calculada usando o valor critico

Em
cobertas pelos levantamentos
assume-se que os substratos
consolidados situam-se em cotas suficientemente baixas para que os volumes de

de uso

A vida
anos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto desenvolvido considera as estruturas de
contra a
de ondas
(quebra-mares), dragagem do canal de acesso e demais
de
cais de
ao longo do eixo longitudinal da
interna da marina, e aterro das

Onde:

A seguir

apresentadas as

da

tipo, as quais subsidiaram o

considerada para elementos constituintes do projeto

de 50

Todo o processamento e
dos resultados dos quantitativos de volume do
projeto foram realizados
do uso do
AutoCAD Civil 3D. Este software
permite a
de
entre diferentes
projetadas, assim
como a
de
transversais ao longo de trechos,
fornecendo quantitativos de volumes de corte e preenchimento;

Comprimento total 24,90 m;
Comprimento de casco 23,93 m;

2.4
3.0
O topo das
m;
Para

de praia adjacentes aos quebra-mares
conceitual de alternativas,

na

consideradas duas cotas de dragagem,

2.9

LARGURA DO CANAL DE ACESSO

O dimensionamento da largura do canal de acesso foi realizado com base na
boca da
tipo, considerando um canal de duas vias (entrada e

2.5
De acordo com
publicadas no
de
Brasileiras
pela FEMAR (Figura 3),
de
na
da Marina de
aproximadamente 1 metro, sendo caracterizada por um regime semi-diurno de
(i.e.,
de aproximadamente 12 horas). O
do mar situa-se 0,63 m acima
do NR, a
das preamares superiores (MHHW ) em 1,15 m
acima do NR, e a
das baixa-mares inferiores (MLLW ) em
0,12 m acima do NR.

2.6

Deslocamento aproximado 50 t.

+2,00

da
de

Os dados
e
utilizados no desenvolvimento do projeto de engenharia
referentes aos levantamentos
e
realizados pela CB&I em agosto
de 2014. Na Figura 5 e Figura 6,
apresentados os dados coletados e a
dos
mesmos em
ocupada pelo projeto da marina. Conforme apresentado no item
anterior, em
com
de dados na
oeste do projeto da marina foram
utilizados dados de cartas
e assumido que o material consolidado se encontra em
contas suficientemente baixas de modo a
interferir no projeto. Essas premissas devem
ser verificadas em fases de detalhamento do projeto.

CORRENTES

Em
correntes longitudinais
costa, considera-se um valor
de
velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base em estudos
conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as estruturas
propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um
de
50% (1,5 m/s).

2.7

ONDAS

O regime de ondas na

da marina relacionado

de ventos locais ao longo da

A
de onda de projeto
Hs = 0,8m e Tp = 3,6 s, gerada no interior da
Norte durante a
de ventos de magnitude extrema provenientes do quadrante

1.1
O projeto da Marina destinado
de
de pequeno e
porte,
de possuir estacionamento e
recreativas. Seu acesso
se pela
Norte, e seu acesso terrestre
da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
popularmente conhecida com Av. Beira Mar Norte. O projeto fica localizado entre o aterro

Foi destinada Marina uma
de aproximadamente 170.000
contemplando
com fingers de embarque e desembarque. A marina possui canal de
de 33 m de
largura para acesso a baia norte.
Os quebra-mares

dimensionados com o objetivo de reduzir a

das correntes e

Figura 2: Lay out geral das estrututras da marina
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LEGENDA

A armadura do quebra-mar,
chamada de
material de maior
(~115 kg) e cobre os taludes expostos a ondas, garantindo estabilidade da
estrutura e a integridade das camadas inferiores compostas de material mais leve. O do
talude projetado com o mesmo material da armadura, o que garante sua estabilidade
conforme os
apresentados no item 4.3. A espessura da armadura do quebra-mar
de 0,70 m, que corresponde a
A largura horizontal da crista do do talude de
aproximadamente 1 m
e da crista superior da armadura de 0,70 m

ARMADURA: W50=115 Kg
FILTRO: W50 = 13 Kg

A cota da crista do quebra-mar de 2,6 m, a qual restringe o volume de
ao talude
externo da estrutura e permite o uso de material mais leve no talude interno. Uma

4.4

4.2
Em uma profundidade de aproximadamente uma altura de onda abaixo do
da
associado
de projeto os efeitos da
de ondas
limitados. Desta forma,
estender a camada de armadura ao longo de toda a profundidade
o
leito do mar,
uma estrutura de do talude deve ser dimensionada para suportar a
camada de armadura. O
posicionado em cotas mais elevadas significa economia de
material da armadura.
A estabilidade do material empregado na
do
do talude deve ser verificada.
Duas
utilizadas neste dimensionamento, as quais assumem que o
do

VOLUMES DE ROCHA (m3)
ARMADURA
8.000
12.000
FILTRO
43.000
63.000
TOTAL

PRIMEIRA SOB-CAMADA (UNDER-LAYER)

O objetivo da primeira sob-camada evitar perda de material interno
da
armadura do quebra-mar e consequente
das camadas projetadas. Dessa
forma a camada em
possui
de filtro contra
sendo requerida uma

Dessa forma as
do material da primeira sob-camada deve ser superior a W50
115/10 = 11,5 kg e dn50 0,16 m, com
grau de selecionamento (d85/d15 <
2,5).

4.5

ALTURA DA CRISTA DO QUEBRA-MAR

A altura da crista do quebra-mar definida com base na altura do
. Os volumes
de galgamento
reduzidos, inclusive para alturas de crista relativamente baixas,
em virtude da altura de onda de projeto ser relativamente pequena.
Para o presente estudo, o valor de

excedido por 2% das ondas durante a

4.7

O

Os volumes dos diferentes materiais considerados na
do quebra-mar foram
calculados utilizando o software AutoCAD Civil 3D, considerando
transversais a
cada 5 metros. Conforme indicado na Figura 10,
do quebra-mar localizadas em

adotado para o
de volume de dragagem (Tabela 2) considera: o canal de
ea
onde se localizam
da marina, na cota -3,00 metros

(DHN).

Levantamento
em toda a
de terra e interface
afetada
direta ou indiretamente pelo projeto, para estimativa apropriada de volume de aterro

DRAGAGEM
PROFUNDIDADE (m)
-3,00

Os valores de dn50

do material do

do talude determinado pelas duas

4.3
Conforme discutido no item anterior, a camada de armadura restrita aos primeiros metros
de profundidade. O material da camada superior abaixo das cotas do
do talude
dimensionado com base nos efeitos das correntes locais (e.g., correntes de
e da
velocidade orbital de ondas.
Para o dimensionamento associado
correntes longitudinais considera-se um valor
de velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base
em estudos conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as
estruturas propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um

refinado em toda a

visando a
com dados
e
sedimentar, recalque e estabilidade no rompimento, de forma a
proporcionar um refinamento nos
dos quebra-mares e subsidio ao projeto
de dragagem;

Os volumes totais (i.e., integrados ao longo da estrutura) dos diferentes materiais que

de ondas e correntes como

CAMADA
armadura
filtro

CAMADA
filtro

QUEBRA-MAR
(camadas de material)
MATERIAL
pedra marroada
pedra 4
cascalho
TOTAL
ENROCAMENTO
(camadas de material)
MATERIAL
pedra 4
cascalho
TOTAL

5.0

DERROCAMENTO E DRAGAGEM

5.1

DERROCAMENTO

Os dados utilizados para o dimensionamento e
derrocagem foram provenientes dos levantamentos
agosto de 2014.

5.2

Para as fases de detalhamento do projeto, sugere-se avaliar a possibilidade de
rebaixamento da cota da crista do quebra-mar buscando minimizar a
da estrutura
na paisagem.
disso, a capacidade de
e
da
no interior da
marina deve ser avaliada com o intuito de evitar
e
da qualidade
ambiental. Como alternativa alguns
de concreto podem ser posicionados ao longo
da
leste da estrutura, oposta ao canal de acesso (Figura 12). Recomenda-se
determinar a quantidade e posicionamento das
utilizando modelagem
e de qualidade de
sendo comparada a taxa de
do volume

VOLUME (m3)
9.000
14.000
50.000
73.000

VOLUME (m3)
4.200
14.000
18.200

de volumes de dragagem e
e
realizados em

Com base nos dados
levantados na
em que se localiza o projeto da marina,
o volume de material a ser derrocado nulo. No entanto, a possibilidade de
de
material consolidado acima as cotas de projeto
pode ser descartada, uma vez que
alguns refletores foram identificados e que o
entre as linhas de sondagem
realizadas relativamente grande. Assim, recomenda-se que em etapas posteriores do
estudo seja realizado um levantamento
com maior detalhamento na
de
projeto.

A estabilidade do material devido velocidade orbital das ondas calculada utilizando a
de Shields e a
de cisalhamento associada a ondas na profundidade de 1,7

ao refinamento do projeto

dos quebra-mares;

As
do quebra-mar
definidas levando em
requisitos
construtivos e buscando
de custos de
O
do quebra-mar
corresponde maior
de material, sendo
de material de preenchimento
de baixo custo; neste caso rocha pouco selecionada (1 - 300 kg, '
). Os taludes
correspondem ao
de
natural do material considerado, o que facilita a

requerido d=0,11m para garantir estabilidade do

de projeto e canal de acesso, para

Levantamento
completo
de alta
magnetometria e
imageamento do fundo com sonar de varredura lateral), de forma a descartar e/ou

4.6

A espessura da sob-camada na faixa de talude acima da cota -1,70 m de 0,5 m, que
garante o cumprimento de sua
levando em conta as margens de
construtiva. Ao longo da crista do quebra-mar a espessura da camada menor
visto que nesta
as incertezas construtivas
inferiores. Em locais com profundidades
que excedem 1,70 m, a sob-camada forma a base do
do talude, tornando-se mais

o

Levantamento

Levantamento

O material da sob-camada (
) composto de rocha razoavelmente graduada com
nominal superior a 0,17 m (W50>13 kg). Essas
atendem o
dimensionamento para
de filtro e os requisitos para estabilidade do material nas
cotas inferiores ao do talude, onde a camada se torna mais espessa e fica diretamente

Iterativamente

VOLUME (m3)
220.700,00

Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas
adjacentes a marina, recomenda-se o uso de uma draga de
e recalque (Figura 11),
para despejo do material dragado diretamente na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e dispensando a

Ru2% = 1,45 m. Considerando a
de
da onda de
projeto durante a
preamar (1,15 m DHN), a crista do quebra-mar deve ser
na cota 2,60 m DHN para que o
se restrinja ao talude externo do
quebra-mar.

dos dados
e dos resultados obtidos, e tendo em vista futuras
etapas de projeto, recomendamos que sejam realizados novos estudos de forma a
viabilizar o refinamento do mesmo, garantindo quantitativos mais fidedignos. Entre os
quais:

DRAGAGEM

Conforme citado no item anterior, uma vez que
foi
a
da
de material consolidado na cota de projeto, para fins de
dos volumes
de dragagem a partir do levantamento
considerou-se o fundo composto

estacionamento.
Os dados utilizados para a estimativa de volume de aterro

provenientes de um

A cota de projeto do aterro do estacionamento foi adotada como sendo a mesma do
(3,00 m DHN), para as praias adjacentes, a cota de projeto visou o encontro
com a linha de berma existente (2,00 m DHN). Para o aterro da
de estacionamento
considerou-se um talude de 1V:3H na face voltada
interna da marina. Na praia foi

A seguir na Tabela 3,
aterro:

apresentados os quantitativos obtidos nos

de volume de

ATERRO
(estacionamento e praia adjacente)
estacionamento
praia a leste

2,50/3,60
2,00/1,00

VOLUME (m3)
200.000
20.000

Conforme recomendado na
anterior (item 5.0 do
considera-se que o
material proveniente da dragagem possui qualidade
para ser reaproveitado na
do aterro. No entanto,
de material adicional para
do aterro (80.000
assim como do material para
da

Schiereck, G.J.; Verhagen, H.J. Introduction to Bed, Bank and shore protection. VSSD,

Verhagen, H.J.; d'Angremond, K.; van Roode, F. Breakwaters and Closure Dams. VSSD,

Figura 7: Exemplo visual de quebra-mar e enrocamento (Fonte http://divers-marine.com.).
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ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

PIANC - CRITERIA FOR MOVEMENTS OF
MOORED SHIPS IN HARBOURS

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

38
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7B647

622

39
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: CD329

623

40
Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: CD329

624

IL - 17.300,00 m2

EQUIPE:

MARIA ANDREA TRIANA MONTES - MsC
OLAVO KUCKER ARANTES - MsC

625

ESTUDOS AMBIENTAIS

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
EQUIPE:

COLABORADORES:

COLABORADORES:

ENG.
ENG.

ARQ.
ENG.
ARQ.
ARQ.

ARQ.

SANITARISTA E AMBIENTAL SABRINA MAESTRI
AMBIENTAL PHILLIPPI KOEHRIG

POLLYANNA RODRIGUES LIMA

RENATA DE VECCHI - DRa

CONSULTORIA PARA A CIDADE PEDRA BRANCA - Programa Clima Positivo da

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
HABITASUL EMPREENDIMENTO

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DA
LOCALIZADO EM

Sede da Softplan, 2012/2013

PROPOSTA DE REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE "NOVA DEMANDA", 2011/2012

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENIDMENTO DENOMINADO RECANTOS DA
LOCALIZADO EM
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC - 2012/2013;

Brasil - 2011/2012

SIL - 4.800,00 m2

- CRA, 2011

, 2011

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE COM
OBJETIVOS DE
DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL EM
2012/2015;
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
PARQUES
DA PROPART
LAGUNA/SC - 2011;

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DOS
LTDA, LOCALIZADO EM

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENDIMENTO ECO
INCORPORADORA, LOCALIZADO EM GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC - 2011;

VA, OEIRAS - PORTUGAL - 30.254,00 m2
DO OESTE, ILHA DA MADEIRA - 27.000,00 m2

CONSULTORIA NO PROJETO DO CONCURSO SOLAR DECATHLON, 2009
LUGAR no concurso de
para a Casa do
Brasil para

no
GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA DE
DE ENERGIA
AZUL DA WEG EQUIPAMENTOS
S.A, LOCALIZADO EM

ORDE, ILHA DA MADEIRA - 26.150,00 m2

CIDADE
-
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PROJETO ESTRUTURAL

CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.

PROJETO + CONCRETO Ltda.

EQUIPE COMERCIAL:

EQUIPE:

Felipe Sprovieri
Environmental & Infrastructure

ENG. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

PCARDOSO ENGENHARIA
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

CHEREM ENGENHARIA LTDA.

EQUIPE:

EQUIPE:

ENG.
ENG.

EQUIPE:

RICARDO CHEREM DE ABREU
HELMUT POVEDA

ENG. PAULO FERNANDO CARDOSO
ENG.KARLA ROBERTA SIMA

TEC.

ENGENHEIRO SANITARISTA EDSON MARTINS CARDOSO - CREA -SC 39.397-8
COLABORADORES:

COLABORADORES:

Lia Magnani
Environmental & Infrastructure

SALDANHA E FONTES ENGENHARIA

ENGENHEIRA CIVIL ROBERTA CORDEIRO PEREIRA DE ROMBOLA CREA/SC 27810-4

MEC. FAUSTO CAVICHIOLI NETO
2011

2016
Diana A. Bezerra
Environmental & Infrastructure

2015
EDIFICIO COMERCIAL ZENI - 1.400 m2

CENTRO DE EVENTOS
de teatro para 1.600 pessoas,

- Centro de Cultura e Eventos, projeto
salas de eventos e
de

2014
Eng. Camila Sabadin - Gerente de Projetos
Oc. Leandro Franklin - Gerente de Oceanografia & Survey
Oc. Lindino Benedet - Diretor
Oc. Lucas Silveira - Gerente de Modelagem
Oc. Rodrigo Barletta - Gerente de Projeto

Modelagem

dos Processos de

a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Centro de Cultura e Eventos: projeto
de teatro para 1.800 pessoas, salas de
salas de eventos e
de
2013
HOTEL VILLAGE DA MONTANHA - RANCHO QUEIMADO, SC - 1.300m2

e

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: projeto de sistemas
de
1.750 TR,
gelada, unidades terminais
em

2010

SOUZA CRUZ - UNIDADE CANOINHAS: projeto de sistemas de

de Ondas na

do projeto dos molhes da marina e

de Sondagens

2011

das

2009

Modelagem
para Manobrabilidade de Navios,
realizadas para
avaliar a viabilidade de
de uma transportadora de granel seco em
de Correntes com ADCPs no Terminal Mearim.

natural

TRIBUNAL DE
DE SANTA CATARINA - ANEXO da SEDE
projeto de sistemas de
500 TR,
gelada, unidades terminais

da Jazida Submarina, Estudos de Jet Probe

2008
FATMA -

Residencial Villa dos Corais - Coral Arquitetura Ltda - 12.468,29m2

2010
DO MEIO AMBIENTE - CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CULTURA E
projeto de sistema de
600 TR.
para 1.800 pessoas, centro de

de correntes e

SHOPPING BARRASOL, em Barra Velha, ES. Projeto de sistema de

Levantamento
Imageamento do Fundo e
Rasa de Alta
Modelagem
do Transporte de Sedimentos e
Estudos relacionados
de um estaleiro na
Norte de

74,00 KVA

de Projeto Conceitual de Engenharia. Levantamento
e
e amostragem
e subaquosa para subsidiar a
do projeto conceitual de
da orla do
de
dos Guararapes, Brasil.
Estudos de
e Cubagem de Jazida Submarina. Etapa do Projeto de
Estudo
dos Processos de
e de Alternativas de Alargamento da Faixa
de Praia, Modelagem
com a finalidade de investigar os processos
erosivos e apresentar alternativas que possam ser empregadas na
da
Projeto

de

de Dragagem e Projeto Executivo de

Praial. Projeto de

de Projeto
com Detalhamento Construtivo. Projeto de
plano de
com referidas quantidades e custos, metodologia
e cronograma de
dos molhes visando
da barra

Estudos de Alternativas de Obras de
Costeira.
e
de praias arenosas em Pernambuco,

de orla
de medidas

Desenvolvimento de Projetos
de Engenharia Baseada em
FEL-1.
Para
offshore e onshore sejam greenfield ou brownfield, para
Oceanop.

e

e
da Petrobras, Brasil.
Projeto
(TUF). Consultoria na

de unidade de coleta de dados (UCDs)
em sondas de
e
a

Offshore de
do projeto

do Terminal

da
offshore da

do Sistema de Monitoramento de

Subsidio ao Licenciamento Ambiental de Jazida de Areia Marinha. Levantamento
e
levantamentos
e
de sedimentos,
levantamento de perfis
estudos de modelagem
Bahia, Brasil.
Estudo
de
de Alternativas Locacionais e
Projeto Executivo Para

de Trapiches. Bases de Ubatuba e

FINANCEIRO
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

TORQUATO REGIS ARQUITETOS

ECON. AMARO CESAR REBELLO

TERRASCAN

BROOKS AMBIENTAL
ENG. SERGIO EDUARDO DE SOUZA

EQUIPE:

do

Laudo
acerca das
atuais da Orla da Praia da
Alternativas futuras de
da praia erodida e
de engenharia
visando
costeira na Praia da
Santa
Catarina, Brasil.
e Gerenciamento a Dragagem.
da bacia de
e
Projetos Executivos das Estruturas
Implantado em Santos.
dos

CONSULTORIAS

Complexo

ARQ. DIEGO TORQUATO REGIS
ARQ. NATHALIA SOUZA REGIS

CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA
ENG. GILBERTO BLEGGI

COLABORADORES:

da
de um Terminal a ser
e premissas de projeto, Canal do
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 Haverá espaço para aulas de navegação e espaço de busca e salvamento.

 Programa de Gestão

 Píer para atracar os barcos de passeio turístico - 100m² (total) para atendimento as

Ambiental.

escunas e informações turísticas
 Desenvolver o Cadastramento e apoio aos Pescadores Tradicionais, através do

atividade

 Programa de Valorização

Programa de Valorização da Cultura Local;

Risco de perda de

 Incentivar a cultura para que seja mantida a atividade pesqueira tradicional após a
realocação dos pescadores;

pesqueira

 Controle

 Implantação

 Socioeconômico

 Prestar apoio aos Pescadores Tradicionais, através do Programa de Valorização da

da Cultura Local;
 Programa de Gestão
Ambiental.

Cultura Local.
Consolidação da

 Implantação de um empreendimento que atenda os padrões estabelecidos no Plano

ocupação urbana

Diretor Municipal e a demanda turística da Região Metropolitana de Florianópolis.

 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

Não aplicável
 Programa de Valorização
da Cultura Local;

Alteração das
 Apoio à organização da comunidade pesqueira.

relações sociais

 Compensatória

 Operação

 Socioeconômico

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de Educação
Ambiental.

Aumento na
circulação de

 Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos

ambulantes

vendedores ambulantes que atuam no local.

 Controle

 Operação

 Socioeconômico

 Não aplicável

PRODUTO 4 –ASPECTOS LEGAIS
a) Indicar as cessões, autorizações e permissões especiais (Secretaria de Patrimônio da União, Marinha do Brasil), procedimentos e estimativas, exceto ambientais;

A Marina e o Parque precisam estar regulamentados de acordo com as legislações existentes, desta forma uma serie de analises e ajustes devem ser feitas para poder exercer todas as atividades previstas. É importante
ressaltar que toda analise deve ser bem assessorada por meio jurídico e técnico. As autorizações podem ser enumeradas pelos órgãos, conforme exemplos que seguem:
- Preventivo – corpo de bombeiros
- Posto de abastecimento – Agencia Nacional de Petróleo
- Licença Ambiental – Floram/Fatma/Icmbio
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- Policia Civil
- Alvará Sanitário - Vigilância Sanitária
- Anuência – Capitania dos Portos
- Cadastramento de entidade – Capitania dos Portos
- Demarcação de canal e lançamento de dutos subaquáticos - Capitania dos Portos
- Alvara de Construção – Prefeitura/SMDU
- Heliponto flutuante – Capitania dos Portos / Ministério da Aeronáutica / Departamento de Aviação Civil (DAC) / ANAC

Este são alguns dos principais itens, sendo necessário também a verificação das etapas que acabam por gerar interdependência entre os órgãos, pois a exemplo do que ocorre na dragagem, após a avalição preliminar da marina,
que deve ser apresentada no licenciamento ambiental, deve-se retornar a marinha com a licença ambiental final antes do início da execução.
Na sequência são descritos os principais itens e cada procedimento, conforme as normativas próprias. Apresenta-se também a título de interesse as cessões que hoje são requeridas na prefeitura para funcionamento de
cada estrutura. Desta forma apresenta-se também a prefeitura a oportunidade da elaboração de uma cessão especial, onde poderia ser realizada um analise única da instalação do parque e marina.
Nota-se que em cada tramite, em cada órgão, é necessário observar os procedimentos específicos e também as normas e legislações especificas, como por exemplo área mínima de uma sala de enfermagem, borda livre
mínima para um trapiche flutuante, número de vagas de estacionamento por tipo de estrutura, normas técnicas de acessibilidade e embarque e desembarque de passageiros entre outros.
No esquema do fluxograma apresentado abaixo é mostrado a sequência de apresentações que devem ser executadas para a solicitação da instalação da área construída da marina, em especial a cessão do uso do espaço
aquático (SPU) ou de construção de Trapiches (Marinha do Brasil/CPSC).
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Figura 207. Fluxograma de Sequência de Apresentação de Solicitação para Marina.

a.1) Marinha do Brasil

Os procedimentos devem ser direcionados a Capitania dos Portos de Santa Catarina e seguir as Normam citadas:
- Norman 03/DPC Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas
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- Norman 11/DPC Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens de Aguas sob Jurisdição Brasileira
- Normam 17/DPC Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação
- Normam 25/DPC Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos
- Normam 27/DPC Homologação de Helideques instalados em Embarcações e em Plataformas Marítimas

Nesta fase estaremos citando os procedimentos mais importantes a serem executados na fase de licenciamento, após a licitação para o projeto executivo.
Os procedimentos descritos na Normam 25 para levantamentos hidrográficos devem ser levados em conta durante as execuções de batimetria que envolvem o processo de dragagem.
Os procedimentos descritos na Normam 03 devem ser executados após as aprovações, principalmente no tocante a Normam 11, dessa forma apresentando o aspecto final da marina e suas instalações, bem como manter
atualizado o cadastro das embarcações que estarão na marina.

a.1.a) Normam 11 / DPC

Cessões Capitania dos portos
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS.
A Marinha do Brasil (MB) avaliará a execução de obras sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras e emitirá parecer no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação,
sem prejuízo das obrigações do interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em questão.
Para qualquer obra localizada em unidade de conservação, situada sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras, a Autoridade Marítima emitirá parecer no que concerne, única e exclusivamente, aos
aspectos relacionados ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, não eximindo o interessado de obrigações perante outros órgãos competentes, inclusive ambientais. No entanto, a critério da Capitania
dos Portos, e sob orientação da DPC, poderão ser exigidos documentos complementares e/ou apresentação prévia de parecer do órgão ambiental competente.
Dependerá de consulta prévia às Capitanias (CP), Delegacias (DL) e Agências(AG) o início da execução das obras públicas ou particulares localizadas sob, sobre e às margens das AJB, que a partir daqui serão chamadas
apenas de obra(s), exceto aquelas realizadas em rios que não constem como navegáveis e em trechos não navegáveis de rios navegáveis nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP).

i.

Obras em geral

Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter as mesmas informações do item 2 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS.
3. Identificação do datum (Idem item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
4. Identificação da escala utilizada.
5. Representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou UTM (N/E), com a identificação das coordenadas.
6. Representação da obra ou, se em função de suas dimensões isto não for possível, a indicação de sua posição.
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7. Planta de situação, com escala entre 1:500 e 1:2000 (Idem item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
8. Planta de construção (projeto),
9. Representação da obra, contendo as coordenadas de, no mínimo, dois pontos notáveis (vértices ou extremidades) da obra.
10. Memorial descritivo da obra pretendida, devendo ser o mais abrangente possível.
11. Documentação fotográfica (Idem item 7 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
12. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à obra que o interessado pretenda realizar.
Os documentos citados deverão ser assinados pelo engenheiro responsável pela obra, neles constando seu nome completo e registro no CREA. As plantas não poderão apresentar correções que alterem sua originalidade.

ii.

Portos ou instalações portuárias, cais, píers, molhes, trapiches, marinas ou similares.

PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, CAIS, PÍERS, MOLHES, TRAPICHES, MARINAS OU SIMILARES.
Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter:
o Identificação do datum. (preferencialmente, WGS-84 ou SIRGAS2000. Serão aceitos também SAD-69 e Córrego Alegre); identificação da escala utilizada;- representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou
UTM (N/E), com a identificação das coordenadas; representação da obra ou, se em função de suas dimensões isto não for possível, a indicação de sua posição.
o Preferencialmente, deve-se utilizar como planta de localização uma carta náutica da DHN. Contudo, poderão ser utilizadas também cartas do IBGE ou da DSG. Como regra geral, deve-se utilizar a carta de maior
escala que abranja a área da obra pretendida.
o No caso de indisponibilidade de cartas da DHN, IBGE e DSG, poderão ser empregados documentos cartográficos produzidos por outros órgãos públicos ou privados cuja escala atenda aos propósitos da planta de
localização, normalmente entre 1:10.000 e 1: 50.000.
3. Planta de situação, com escala entre 1:500 e 1:2000, estabelecendo a posição da obra em relação à uma área mais ampla, que possa ser influenciada ou influenciar na obra projetada.
4. Planta de construção (projeto), em papel e, se possível, em formato digital compatível com sistemas CAD (DXF, DWG, etc), com a representação da obra, de modo a permitir a avaliação precisa das dimensões da obra,
identificação de coordenadas, em escala entre 1: 500 e 1: 2.000. Esta planta deverá conter:
o Representação da obra, contendo as coordenadas de, no mínimo, dois pontos notáveis (vértices ou extremidades) da obra; identificação do datum, preferencialmente, WGS-84 ou SIRGAS2000; Identificação da
escala utilizada; Representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou UTM (N/E), com a identificação das coordenadas; e identificação do sistema de projeção.
5. A estação (marco) utilizada como origem para a determinação das coordenadas dos diversos pontos representados na planta de construção deverá ser identificada por meio de seu nome/número, coordenadas, datum e
nome da instituição responsável. Preferencialmente, deverão ser utilizadas estações da rede do IBGE, da DSG ou da DHN.
6. Memorial descritivo da obra pretendida, devendo ser o mais abrangente possível. Quando a obra apresentar estrutura flutuante como parte integrante da estrutura fixa, ao memorial descritivo deverá ser incluído: o
detalhamento do projeto, prevendo o comportamento da estrutura flutuante nos diversos níveis dos regimes de águas; o detalhamento do sistema de fundeio e/ou de fixação da estrutura flutuante, conforme o caso; as
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características das embarcações que utilizarão a estrutura flutuante; o sistema de amarração dessas embarcações à estrutura flutuante; e a carga suportada pela estrutura flutuante e de suas interligações com as estruturas
fixas e pontos de terra.
7. Documentação fotográfica – deverá ser anexadas ao expediente, pelo requerente, pelo menos duas fotos do local da obra que permitam uma visão clara das condições locais. A critério das organizações militares, outras
fotografias poderão ser solicitadas com a mesma finalidade;
8. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à obra que o interessado pretenda realizar.
9. Os documentos deverão ser assinados pelo engenheiro responsável pela obra, neles constando seu nome completo e registro no CREA.
As plantas não poderão apresentar correções que alterem sua originalidade. O requerimento deve ser assinado pelo proprietário da obra ou seu representante legal, neste caso, anexando cópia da procuração ou Contrato Social
(no caso de firma).
Quando os documentos apresentados não forem originais, deverão estar autenticados por Tabelião.
Essas construções se caracterizam como obras sobre água e podem ser precedidas de aterro que, dependendo das dimensões, poderão provocar alterações sensíveis no regime de água da região, tendo como resultado um
assoreamento de tal monta que poderá prejudicar a navegação local com alterações de profundidades. Para esses casos, deverá ser exigido como documento adicional ao processo de obras, um estudo detalhado e criterioso das
alterações que poderão trazer danos à navegação, propiciando condições seguras à emissão do parecer da MB. Tal estudo poderá ser obtido pelos interessados junto a órgãos, instituições de ensino e pesquisa, empresas de
reconhecida capacidade técnica em engenharia costeira. Este estudo, também, deverá ser exigido quando da construção de cais ou píeres de estrutura maciça, ou enrocamentos e molhes.
Os píeres ou trapiches construídos sobre estacas de madeira ou concreto estão dispensados desse estudo, devendo, entretanto, dispor de um parecer da Administração Portuária, caso a obra se situe nas proximidades de
instalações portuárias, canal de acesso ou áreas de manobra ou fundeio.
Para obras que envolvam construção/ampliação de portos e terminais em águas restritas, tais como canais de acesso, bacias de evolução e de berços, poderá ser exigido, adicionalmente, estudos que avaliem as possíveis
restrições operacionais motivada pela obra pretendida.
Toda documentação exigida será recebida sob um mesmo protocolo.
Após a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao interessado, com o parecer da Autoridade Marítima.
NOTA: Caso a obra tenha obtido parecer favorável, deverão ser cumpridas as seguintes exigências, além de outras porventura estabelecidas:
I) O início e término dos serviços deverão ser informados à CP, DL ou AG, para divulgação em Avisos aos Navegantes.
II) Apresentação em duas vias da Planta Final de Situação (PFS), conforme as Instruções constantes do Anexo 1-B, assinada pelo engenheiro responsável pela obra. A PFS deverá ser elaborada após a execução da obra. Tal
exigência aplica-se apenas às obras com dimensões horizontais superiores a 20 m.
III) Obter o Título de Inscrição da estrutura flutuante na CP, DL ou AG, caso esta seja parte integrante da estrutura fixa.

iii.

Flutuantes ou outras embarcações fundeadas não destinadas à navegação
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Definindo flutuantes como embarcações sem propulsão que operam em local fixo e determinado, enquadrando-se nesta definição as estruturas do tipo: Postos de Combustível Flutuantes, Hotéis Flutuantes, Casas Flutuantes,
Bares Flutuantes e outras similares.
Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter as mesmas informações do item 2 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, adicionando a
representação das estruturas flutuantes, por meio das coordenadas de seu ponto central.
3. Planta de situação, com escala entre 1:500 a 1:2000 (Idem ao item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
4. Memorial descritivo contendo descrição do tipo de estrutura, material empregado na construção, disposição das luzes, equipamento utilizado para fundeio, altura máxima acima da linha de flutuação, finalidade do
emprego da estrutura flutuante, tais como tipo de comércio, propaganda comercial e a mensagem veiculada, captação de água etc.
5. Alvará da Prefeitura, caso seja desenvolvida atividade comercial.
6. Na impossibilidade de amarrar o posicionamento da estrutura flutuante à rede topo-hidrográfica existente, poderão ser utilizados outros instrumentos para se determinar a posição, tais como, GPS diferencial ou outro
método que garanta o posicionamento adequado .
7. O memorial descritivo e as plantas de localização e situação deverão ser assinados pelo engenheiro responsável.
8. Estas estruturas deverão ser sinalizadas por luz fixa amarela, com alcance mínimo de duas milhas náuticas, estabelecida no seu tope ou em local de melhor visibilidade para o navegante.
Após a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao interessado,
com o parecer da MB.
NOTA: Caso tenha sido obtido parecer favorável, o requerente deverá:
I) Obter o Título de Inscrição de Embarcação(TIE) na CP/DL/AG.
II) Informar o início e término dos serviços à CP, DL ou AG, para divulgação em Avisos aos Navegantes.
As Capitanias, Delegacias e Agências participarão aos órgãos ambientais competentes e Municípios, o local onde se pretende instalar o flutuante ou outras embarcações fundeadas não destinadas à navegação.

iv.

Dragagens

A autorização para a execução das atividades de dragagem de implantação, de manutenção, de mineração e de recuperação ambiental será concedida pelo Capitão dos Portos, após a obtenção, pelo interessado, do respectivo
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente.

Pedido Preliminar de Dragagem
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Antes de iniciar o processo junto ao órgão ambiental competente para a obtenção da licença ambiental, o interessado solicitará, por requerimento ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando for o caso, da área de jurisdição
onde será realizada a atividade de dragagem um “pedido preliminar de dragagem”, para verificar se, a princípio, haverá comprometimento da segurança da navegação ou do ordenamento do espaço aquaviário, anexando ao
requerimento as seguintes informações:
1. Traçado da área a ser dragada e da área de despejo de material dragado com a identificação de suas coordenadas geográficas em carta náutica de maior escala editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).
2. Volume estimado do material a ser dragado.
3. Duração estimada da atividade de dragagem, citando as datas previstas de início e término.
4. Profundidades atuais e/ou estimadas da área a ser dragada e, quando couber, da área de despejo.
5. Profundidade desejada na área a ser dragada.
6. Tipo de equipamento a ser utilizado durante os serviços;
7. Tipo de sinalização náutica a ser empregada para prevenir acidentes da navegação na área da dragagem.
8. No caso de dragagem em áreas situadas em local de tráfego de navios ou tráfego intenso de outras embarcações, deverá ser procedida a delimitação da área a ser dragada por bóias luminosas, de acordo com o previsto
nas Normas da Autoridade Marítima para a Sinalização Náutica - NORMAM-17/DHN.
Após verificar as informações anexadas ao requerimento, a CP convocará o interessado para a realização de inspeção no local da dragagem. Para as obras de que trata o Decreto nº 8.033/2013, caso precedidas de dragagem, a
inspeção deve ocorrer em no máximo 5 (cinco) dias da data de entrada do Pedido Preliminar de Dragagem, mesma data em que devem ser protocolizados os documentos da obra.
Após a inspeção, a Capitania dos Portos despachará o requerimento de Pedido Preliminar de Dragagem e, se não tiver havido oposição à sua realização, participará tal fato por mensagem ao CHM e, conforme o caso, ao SSN4/SSN-6.
Caso a Capitania dos Portos, em seu despacho ao Pedido Preliminar de Dragagem, não tenha se pronunciado contrariamente à realização da dragagem o interessado solicitará, junto ao órgão ambiental competente, a Licença
Ambiental para a atividade de dragagem em questão.

Início Dragagem
Após a obtenção da Licença Ambiental, o interessado solicitará, por requerimento ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando for o caso, autorização para início da atividade de dragagem, informando as datas previstas para
seu início e término, e anexando ao requerimento uma cópia da Licença Ambiental. Esta solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 15 dias úteis do início previsto da dragagem.
Deverão ser observadas as seguintes providências pelo interessado, durante e ao término das atividades de dragagem:
1. Em vias/áreas navegáveis e hidrografadas:
o Encaminhamento, à CP, DL ou AG, de Relatório Parcial de acompanhamento dos serviços realizados, constando, dentre outras, informações sobre a natureza e o volume do material dragado, bem como as
dificuldades encontradas, quando o período previsto de duração da dragagem for igual ou superior a sessenta dias.
o Realização, após a conclusão da dragagem, de um Levantamento Hidrográfico (LH) de “fim de dragagem” da área dragada e, quando hidrografada, da área de despejo. Estes levantamentos deverão atender aos
requisitos de LH da Categoria “A”, conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM 25/DHN.
o Quando a área de despejo ocorrer em área não hidrografada, deverá ser observado a alínea 2, do subitem b), abaixo;
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o Até 30(trinta) dias após a conclusão da dragagem, encaminhamento à Capitania, Delegacia ou Agência de uma cópia da Folha de Sondagem da área dragada(e área de despejo, se for o caso), informando o volume
efetivamente dragado; e nos casos de dragagem em caráter permanente, em que não é possível a caracterização temporal de sua “conclusão”, ou de dragagens com duração superior a 6 (seis) meses, as
providências descritas nas subalíneas 2) e 3) acima devem ser tomadas, no mínimo, a cada 6 (seis) meses após o início das operações.
2. Em vias/áreas não navegáveis ou não hidrografadas:
o Encaminhamento, à Capitania, Delegacia ou Agência, de relatório Parcial de acompanhamento dos serviços realizados, constando, dentre outras, informações sobre a natureza e o volume do material dragado,
bem como as dificuldades encontradas, quando o período previsto de duração da dragagem for igual ou superior a 60(sessenta) dias; quando período previsto for inferior, ficará a critério do Capitão dos Portos, a
necessidade de envio desse relatório;
o Realizar, após a conclusão da dragagem, um Levantamento Hidrográfico (LH) de “fim de dragagem” da área dragada e , quando couber, da área de despejo. Este levantamento deverá atender aos requisitos de LH
de Categoria “B”, conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM 25/DHN; e até 30 (trinta) dias após a conclusão da dragagem, deverá ser
encaminhada à CP, DL ou AG uma cópia da Folha de Sondagem da área dragada (e da área de despejo, se for o caso), informando o volume efetivamente dragado.

v.

Aterros

O aterro em águas da União é uma obra excepcional, que ela própria executa ou autoriza que outro o faça em circunstância especial, quando então fixa as regras julgadas cabíveis, conforme a legislação vigente.
A autorização para realização de aterros deverá ser considerada como medida extraordinária concedida aos Estados, aos Municípios e a entidades educacionais, culturais ou de finalidades sociais e, em se tratando de
aproveitamento econômico de interesse nacional, à pessoa física ou jurídica.
Os aterros em águas jurisdicionais brasileiras poderão ser resultantes tanto do depósito de material dragado como de material de origem terrestre. No primeiro caso,(material dragado) deverão ser observados, os mesmos
procedimentos exigidos para dragagem, previstos nos itens 0203, 0204 e 0205 deste Capítulo. Em ambos os casos, o interessado deverá observar o que está previsto na legislação federal competente, referente a aterros sobre
águas.
O interessado na realização de aterros sobre águas deverá se dirigir ao Órgão Federal (SPU) competente para obtenção da respectiva autorização. O processo terá sua tramitação no órgão competente, cujo procedimento prevê
consulta à MB, que se fará por meio da CP, DL ou AG da jurisdição.
Após a autorização para execução das obras de aterro, deverão ser informadas as datas previstas para o seu início e término, para divulgação em Aviso aos Navegantes.
No caso de aterros em áreas hidrografadas, após a conclusão das obras deverá ser realizado um Levantamento Hidrográfico (LH) do entorno da área aterrada. Este levantamento deverá atender aos requisitos de LH de Categoria
“A”, conforme as instruções vigentes estabelecidas pela Marinha do Brasil. No caso de aterros ou áreas não navegáveis ou não hidrografadas, o LH poderá ser Categoria “B”.

vi.

Planta Final de Situação

Após a execução das obras será necessário retorna a Capitania dos Portos com a Planta Final de Situação, conforme o anexo 1-B da mesma Normam 11, a fim de demonstrar e atualização quanto ao posicionamento final de
cada estrutura.
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a.1.b) normam 17 /DPC

O empreendedor precisará seguir as diretrizes da Normam 17, relativa aos auxílios de navegação, de forma a salvaguarda a estrutura e também ordenar o espaço aquaviário.
A marina deverá possuir iluminação não ofuscante voltada para baixo.
Além disso será necessário fazer a delimitação das áreas navegáveis, demarcando o canal dragado, ou seja, o canal de navegação para acesso a área de aguas abrigadas da marina.

São cinco (5) as categorias básicas de sinais náuticos que compõem o sistema de balizamento:
a) Sinais Laterais;
b) Sinais Cardinais;
c) Sinais de Perigo Isolado;
d) Sinais de Águas Seguras; e
e) Sinais Especiais.
Essas categorias são denominadas "tipos" no Decreto 92.267/86, mas aqui será adotada a denominação "categorias" para evitar conflito. As cinco categorias básicas de sinais e suas subdivisões, descritas a seguir,
poderão ser empregadas em conjunto ou isoladamente, de acordo com as peculiaridades geográficas e hidrográficas da área que se pretende sinalizar, indicando para o navegante:
- os limites laterais de um canal navegável;
- perigos naturais e outras obstruções resultantes da ação humana;
- áreas ou peculiaridades importantes para o navegante;
- novos perigos à navegação; ou
- finalidades especiais.

Na sequência as imagens retiradas da normam apresentam os sinais cardinais e o exemplo de sinalização de canal com cores encarnadas a bombordo e verde a boreste.

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 255D8

637

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 208. Sinais Cardinais.
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Figura 209. Exemplo de sinalização de canal com cores.

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 255D8

639

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
a.1.c) Normam 27 /DPC
Segundo a Norman 02: “Para o registro, certificação e homologação dos helipontos instalados em plataformas fixas, móveis e embarcações empregadas na navegação interior, tanto nacionais quanto estrangeiras, deverão
ser observadas as regulamentações cabíveis descritas na NORMAM-01/DPC.”
Segundo a Normam 01: “As instruções para certificação de helipontos em embarcações e plataformas marítimas constam das Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Helipontos Instalados em
Embarcações e em Plataformas Marítimas (NORMAM-27/DPC).”
Desta forma deve-se adotar os procedimentos da Normam 27 para regularização do heliporto flutuante, bem como neste ínterim é importante ressaltar o seguimento das normativas próprias do Ministério da aeronáutica e
Departamento de Aviação Civil (DAC). Notadamente deve ser seguido o preconizado na PORTARIA N- 18/GM5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1974.

a.2) SPU

Cessões SPU
Solicitação do espaço aquático Portaria SPU 404/2012.
Primeiramente se faz necessário elencar algumas condições básicas:


A área aquática pretendida deve estar, por princípio, vinculada a um terreno de marinha.



O imóvel ao qual está vinculado o espaço aquático pretendido deve estar regularizado na SPU. A regularização é representada pela Inscrição de Ocupação ou Aforamento, referenciada por um número de RIP – Registro
Imobiliário Patrimonial.



Se o espaço aquático pretendido for adjacente a um terreno de marinha que esteja sob a responsabilidade do requerente, ou sobre o qual ele tenha o direito de uso, a cessão poderá ser feita diretamente. Se não, a cessão só
poderá ser feita através de um processo licitatório público, do qual tanto o requerente quanto outros interessados poderão participar.



Se o espaço aquático pretendido for adjacente a uma via Pública, ou a uma APP, a cessão poderá ser feita diretamente a quem detiver o direito ao uso do imóvel contíguo em frente ao qual está a área objeto da cessão.



Para as cessões sem licitação, o espaço aquático requerido deve ficar limitado às confrontações laterais do terreno.



Se a cessão de uso não se enquadrar nas características de gratuidade previstas, o preço pelo uso será calculado em função da área aquática cedida, de acordo com o artigo 7º Portaria SPU 404/2012. O valor será revisto,
em princípio, a cada cinco anos e sofrerá correção anual.



O contrato de cessão não será assinado se o requerente ou o imóvel vinculado à área do espaço aquático requerida tiverem pendências junto à União.



A cessão concedida será revogada, automaticamente, no caso de mudança da titularidade do direito de uso do imóvel ao qual ela está vinculada.

A solicitação de cessão pode ser feita de duas maneiras, sem apresentação de documentos (para estruturas rudimentares onde o espaço aquático terá até 250m2), e com a apresentação de documentos (no caso de espaços
aquáticos maiores que 250m2). A Secretária do Patrimônio da União se reserva o direito de exigir, em alguns casos, a apresentação de documentos, mesmo o espaço aquático sendo menor que 250m2.
Para o caso a solicitação deve ser feita com a apresentação de documentos:
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a. Enviar correspondência endereçada à Superintendente do Patrimônio da União em Santa Catarina solicitando a Cessão ou Regularização do Uso de espaço aquático. Especificar na carta o tipo de estrutura náutica
(trapiche, cais, píer, etc.), o tamanho da área pretendida, o número do RIP, o prazo pretendido de cessão ( justificar), o prazo pretendido de carência para o início da retribuição pelo uso, se necessitar (fundamentar
a necessidade).
b. Apresentar documento que descreva, de modo sucinto, o empreendimento que será construído, ou já existente, no espaço aquático pretendido.
c. Enviar documentos que permitam a identificação e qualificação do interessado.
d. Apresentar a manifestação favorável da Autoridade Municipal, que pode ser um documento específico no qual a Prefeitura atesta que não se opõe a que o empreendimento seja feito no local ou, mesmo, um
Alvará de Construção, quando se tratar de estrutura náutica a ser erigida concomitante e vinculada a outra construção no mesmo local.
e. Apresentar o parecer da Autoridade Marítima atestando que não é contrária ao empreendimento no local pretendido. É um documento que o interessado deve conseguir junto à Capitania dos Portos da região onde
está sendo solicitada a cessão.
f. Apresentar o projeto completo em meio físico e digital.
A SPU disponibiliza o material eletrônico “ Solicitação de Espaço Aquático – Roteiro” que explica a sequência ser executada.
Para o caso da marina publica, deverá ser feito um processo entre a prefeitura e a SPU, onde a prefeitura deve requere a área para uso publico, como a dragagem aterro e praça e a área do espaço aquático da marina. Desta forma,
regularizado perante a união, a prefeitura poderá fazer a cessão ao empreendedor.
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Figura 210. Exemplo de Carta.
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Figura 211. Fluxograma da cessão do espaço no spu.

a.3) prefeitura
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A prefeitura possui uma serie de requisito e normas para cada tipo de empreendimento a ser executado. Desta forma segue em anexo a listagem de dados necessários a serem seguidos para licenciar cada uma das estruturas.
Apontamos também como solução, uma proposta de lei que conste toda a marina e todo o parque como uma estrutura única, fazendo a aprovação do projeto como um todo.

b) Minuta de edital para a futura parceria e seus anexos, contendo, no mínimo
Os seguintes estão atendidos pela minuta de edital que segue, além destes outras informações técnicas e jurídicas são cintempladas.
i.Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos licitantes
ii.Indicação dos critérios de julgamento das propostas;
iii.Indicação dos critérios de contratação, conforme as condições da legislação vigente;
iv.Definição das garantias a serem exigidas na licitação;
v.Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº _____/2016

SESSÃO DE ABERTURA: ____________

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº ____/2016
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, com sede na Rua Conselheiro Mafra nº 656, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, através da sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará
LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA, para concessão, construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina, destinada a atracação de embarcações de pequeno porte,
estacionamento e áreas recreativas terrestres localizada na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, destinadas à implantação do Parque Urbano com Marina, de acordo com as normas legais e regulamentares abaixo
indicadas e as regras estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos.
Esta licitação e o posterior arrendamento serão regidos; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e suas alterações;
pelo e pela, assim como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

2. DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO
a. A revitalização, modernização e a recuperação da área, mediante investimentos infraestruturais;

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 255D8

644

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
b. O estímulo ao crescimento do potencial turístico, de lazer, náutico, esporte e recreio e de proteção ambiental no entorno da área do Parque Urbano e da cidade.
c. O aumento da vocação turística, esportiva, e ambientalista da região.
d. A geração de novos empregos na cadeia logística e no setor turístico, naval, de esportes náuticos, de lazer e sócio – ambiental da região.
e. A atração de novos investimentos para o Município Florianópolis, mediante a disponibilização de uma infraestrutura de lazer, esporte e recreação em nível compatível com as exigências do mercado.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº _____/2016

3.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Esta Licitação tem por objeto a concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à

implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado comercialmente por Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou Consórcio, a ser criada pela Licitante Vencedora conforme o caso, pelo qual será devido o
pagamento especificado no Item 26.4 deste EDITAL.
3.1.

As instalações do Parque Urbano com Marina a serem cedidas por este contrato, descritas no Anexo I deste EDITAL, deverão ser construídas, administradas, conservadas, modernizadas,

aparelhadas e exploradas pela CONCESSIONÁRIA no prazo do contrato de concessão, nos termos estabelecidos neste EDITAL e em seus Anexos, objetivando a realização de atividades esportivas, náuticas,
preservação ambiental, atracadouros e serviços para embarcações de lazer esporte e recreio, integrando a comunidade Florianopolitana com a área cedida e com as atividades ali desenvolvidas.
3.2.

As instalações do Parque Urbano com Marina a serem cedidas serão exploradas pela Concessionária e a remuneração será decorrente de tarifas cobradas dos usuários, ou de qualquer outra forma

decorrente da exploração do serviço, nos termos da Lei nº8987/95.
3.3.

A área disponível para o Parque Urbano com Marina é no total 225.000m² (duzentos e vinte e cinco mil metros quadrados), sendo 145.000,00 m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados) de

espelho d’agua, 80.000m² (oitenta mil metros quadrados) em terra, dos quais são 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados) para o aterro hidráulico.
3.4.

A dragagem que manterá a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina é de responsabilidade da Concessionária.

3.5.

O PARQUE URBANO COM MARINA tem como projeção, até o final do CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE NO MÍNIMO 552 vagas de embarcações.

3.6.

A ampliação da área arrendada só será permitida em área contígua e quando comprovada a inviabilidade de competição para uma nova licitação, e desde que resguardado o equilíbrio econômico

financeiro da proposta, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique o PARQUE URBANO COM MARINA
3. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM CONCEDIDAS
A área objeto desta CONCESSÃO, detalhada no Anexo I – Projeto Básico deste EDITAL é composta pelo seguinte:

4.1 Área seca (terra) = 80.000m² (oitenta mil metros quadrados).
4.2 Espelho d’agua = 145.000,00 m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados).
4.3 Aterro hidráulico = 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados)
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4. DAS DEFINIÇÕES
São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é apontado, sem prejuízo de outras inseridas neste EDITAL e seus Anexos ou, ainda, na legislação aplicável:
4.1.

ADJUDICATÁRIA: licitante vencedora do certame a quem foi atribuído o objeto da licitação.

4.2.

ADJUDICANTE: Prefeitura Municipal de Florianópolis.

4.1. CONCESSÃO: Ato administrativo por meio do qual a Administração outorga direitos e poderes a um particular.
4.2.

CONCESSIONÁRIA: licitante vencedora do certame.

4.3.

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participem desta Licitação.

4.4.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: as condições técnicas dos métodos e meios de como pretende a Licitante executar as obras e serviços de engenharia relativa à Implantação do Parque Urbano

com Marina, bem como administrar e explorar a área objeto de concessão, que deverá conter, em quaisquer hipóteses, as especificações mínimas exigidas neste EDITAL e na Lei 8.666/93.
4.5.

VALOR DO CONTRATO: valor total a ser pago pela Concessionária à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS como contrapartida pela exploração ou utilização de áreas cedidas pelo Município,

computado para todo o período de vigência do contrato.
4.6.

VALOR DA CONCESSÃO: aquele apurado mensalmente como devido pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, em função da ocupação da área e da quantidade de

embarcações alocadas no Parque.
4.7.

SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade dos preços.
5. DOS ANEXOS DO EDITAL
São partes integrantes deste EDITAL:
6.1

Anexo I – Projeto Básico Conceitual – Termo de Referência, todos estudos estimativos, com valores aproximados, composto de:

a. Apêndice 01 – Apresentação TR/PB e Imagens do Complexo
b. Apêndice 02 - Planta de Localização em Carta Náutica – Planta 01/01
c. Apêndice 03 – Levantamento Topobatimétrico, Proposta de Utilização e Proposta de Implantação – Plantas 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04
d. Apêndice 04 - Planta de Sede Administrativa e Conveniência – Plantas 01/02 e 02/02
e. Apêndice 05 - Planta do Espaço Comercial / Salão de Eventos – Plantas 01/02 e 02/02
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f. Apêndice 06 - Planta da Sala de Marinheiros – Plantas 01/02 e 02/02
g. Apêndice 07 – Planta de Trapiches – Planta 01/01
h. Apêndice 08 - Planta das Guaritas de Acesso – Plantas 01/02 e 02/02
i. Apêndice 09 –Planta do Heliponto – Planta 01/01

6.2

Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade

6.3

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços

6.4

Anexo IV – Minuta do Contrato de Arrendamento

6.5

Anexo V – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE

6.6

Anexo VIII – Requisitos mínimos da Metodologia de Execução

6.7

Anexo IX – Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais de instalação do Parque Urbano com Marina.

6. DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONCESSÃO

A CONCESSÃO constitui um projeto de investimento, destinando-se a investidores que tenham capacidade para investir, financiar, gerir e construir o PARQUE URBANO COM MARINA, incluindo a sua
modernização, a conservação, a expansão e o aparelhamento da área a ser cedida, destinada à revitalização cultural, social, recreativa, turística e comercial da região, nos termos definidos neste EDITAL.
6.1.

O conhecimento por parte das licitantes, da atual situação da cidade de Florianópolis e de suas potencialidades é condição indispensável para o sucesso do futuro arrendamento. Assim, os aspectos

econômicos do projeto devem ser examinados pelos licitantes interessados, bem como ao aspecto financeiro de modo fique definitivamente avaliado se os compromissos assumidos com o futuro contrato de concessão
são possíveis de serem atendidos pelos fluxos de receitas a serem gerados pela concessionária do Parque Urbano com Marina na exploração das áreas a serem cedidas.
6.2.

Antes, portanto, da entrega das propostas, as licitantes devem empreender um extenso trabalho de verificação da viabilidade técnica e econômica do Parque Urbano com Marina na Avenida Beira

Mar Norte, bem como da sua capacidade de cumprir os compromissos de investimentos a serem realizados e dos riscos inerentes ao arrendamento.
7. DA LICITAÇÃO
7.1.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

É permitida a participação de empresas consorciadas e individuais, conforme a Lei 8.666/93.
7.1.1.

Poderão participar desta licitação empresas que satisfaçam plenamente todas as exigências deste EDITAL, bem como da legislação em vigor.

7.1.2.

É vedada a participação como licitante, de empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País, conforme Item 18.1.5 e sem prejuízo do disposto no item 18.3.

7.1.3.

É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou declaradas inidôneas por ato do Poder Público, bem como das que tenham sofrido nos 12 (doze) meses, aplicação da

penalidade prevista no inciso III, do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93, devendo as empresas apresentar declaração própria, nos moldes do Anexo II.
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7.1.4.

Não poderá participar da Licitação, isoladamente ou em consórcio, empresa cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior,

assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos anteriores à data da publicação do Aviso desta Licitação.
7.1.5.

A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições do presente EDITAL, dos seus Anexos e das normas que o integram, sem prejuízo do

exercício do direito de impugnação de que trata este EDITAL.
7.1.6.

As licitantes que desejarem, poderão realizar visita técnica, através de seu responsável técnico, para analisar aspectos técnicos mais relevantes ou que apresentem dúvidas sobre o objeto licitado, devendo

ser agendada diretamente com a Diretoria .......... da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, através do e-mail ........................... ou telefone .............., conforme Item 18.3.2 deste EDITAL.
7.1.7.

O capital social mínimo exigido para participação nesta licitação devidamente registrado e integralizado deverá ser, na data marcada para apresentação da(s) proposta(s), igual ou superior a R$2.000.000,00

(dois milhões de reais) para o caso de licitante individual, e em caso de consórcio, o capital social mínimo do mesmo não poderá ser inferior a R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos
valores de cada consorciado.
7.1.8.

Para participar deste certame as licitantes deverão apresentar garantia da proposta, de no mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais), em documento original, numa das modalidades previstas no Parágrafo

Primeiro do Art. 56, da Lei n° 8.666/93, com validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. Caso a modalidade escolhida seja em dinheiro, a licitante deverá obter código identificador de depósito na ....................... desta Prefeitura
através do telefone .........., em horário comercial para realizar depósito identificado na conta corrente da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
7.1.9.

A garantia da proposta (para licitar) de que trata o item supra 8.1.8, será liberada após a homologação e adjudicação da licitação, através de solicitação por escrito, podendo ser via fax e/ou e-mail,

encaminhada à Gerência de Licitações e Contratos da prefeitura municipal de Florianópolis (endereço de e-mail).
7.1.10.

A Licitante Vencedora deverá prestar Garantia do Contrato, consoante às disposições do Artigo 56, da Lei n° 8.666/93, por ocasião da assinatura do instrumento contratual, de no mínimo, R$500.000,00

(quinhentos mil reais) conforme disposições do Item 29.2 deste EDITAL.
7.1.11.

Deverão ser apresentados os documentos solicitados, em via original ou cópia autenticada, ou via com possibilidade de aferição via internet.

7.1.12.

Os representantes das licitantes que se fizerem presentes à sessão de recebimento, abertura e conforme o caso julgamento para se manifestarem na sessão deverão apresentar credencial, com poderes

expressos para representar a licitante, especialmente de declinar do direito à interposição de recursos.
7.1.13.

Não poderá participar da Licitação empresa e suas eventuais subcontratadas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior,

assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA MUNICIAPAL DE FLORIANÓPOLIS nos últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos anteriores à data da publicação do Aviso desta
Licitação.
7.1.14.

Poderão participar da Licitação quaisquer empresas, isoladas ou reunidas em consórcio que satisfaçam plenamente todas as cláusulas deste EDITAL e a legislação em vigor. (art. 28 da 8666/93).

7.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
As Licitantes poderão requerer informações e esclarecimentos sobre este EDITAL e seus anexos à Comissão Permanente de Licitação, das ____hs às ___hs nos dias úteis, até 05 (cinco) dias corridos antes da data
estipulada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO, através de correspondência devidamente protocolada na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Conselheiro Mafra, 565, Centro - Florianópolis- SC.
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7.2.1.

A Comissão Permanente de Licitação responderá aos questionamentos e impugnações e eventuais alterações do EDITAL a todos os interessados da mesma forma, via e-mail, aos endereços eletrônicos

informados no momento da aquisição do EDITAL e através do Diário Oficial do Município de Florianópolis.
7.2.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este EDITAL por irregularidade na aplicação da legislação que o rege, devendo protocolar o pedido na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, no
endereço antes indicado, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega da documentação da licitação.
7.2.3. Na hipótese prevista no item anterior, a Comissão Permanente de Licitação apreciará e responderá a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
7.2.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
contendo documentação de habilitação ou que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
7.2.5. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de continuar participando do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
7.2.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá modificar este EDITAL ou seus Anexos, desde que observados os procedimentos legais.

7.3.

DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Como critério objetivo para o julgamento das propostas comerciais, a presente Concorrência levará em conta exclusivamente a maior oferta para o Valor do Arrendamento oferecido a PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS – Melhor Oportunidade de Negócio, previsto no art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e nos termos estabelecidos neste
EDITAL.

7.4. DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

7.4.1. Esta Concorrência será realizada em três fases, de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei nº 8.666/93, com condições gerais e com as condições específicas estabelecidas no Edital:
7.4.2. A preimeira fase é a Habilitação, destinada ao recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação exigida para participar do certame. A Comissão Permanente de Licitação tem por objetivo
verificar a regularidade da Documentação habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante, bem como à análise da compatibilidade da “Metodologia de Execução”
com as especificações mínimas descritas no Anexo VIII deste EDITAL. Se a licitante deixar de atender algumas das exigências habilitatória, será desclassificada do certame.

7.4.3. A segunda fase é destinada ao Julgamento das propostas. A Comissão Permanente de Licitação verificará a proposta que apresente a melhor oferta de pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS pela concessão da área cedida. Será Verificada a conformidade de cada PROPOSTA com os requisitos do EDITAL, promovendo-se a desclassificação das PROPOSTAS desconformes ou incompatíveis,
bem assim o julgamento e classificação das PROPOSTAS de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste EDITAL e divulgação do resultado.
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7.4.4. Terceira fase, destinada à verificação do cumprimento, pela Licitante declarada vencedora, das exigências formuladas para a celebração do contrato de concessão, inclusive a constituição da SPE por parte do
vencedor e garantia do Contrato, bem como à homologação do resultado do julgamento e à adjudicação do objeto da Concorrência.

7.4.5. A abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação de habilitação serão sempre realizadas em sessão pública, previamente designada, observando-se o prazo para interposição de recursos ou
mediante desistência expressa dele ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, sendo lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão.

7.4.6. É facultada à COMISSÃO ou a Prefeitura de Florianópolis, em qualquer fase da CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

7.4.7. A intimação dos julgamentos da classificação ou desclassificação das propostas, e bem assim de habilitação e de inabilitação das Licitantes, será feita às participantes diretamente, em sessão pública para a qual
serão todas convocadas ou através do Diário Oficial do Município de Florianópolis.

7.4.8. Sendo a ciência da decisão intimada lavrada, por assinatura dos representantes, aposta na respectiva ata. Idêntico procedimento será adotado na divulgação dos julgamentos dos recursos, procedendo a
COMISSÃO a comunicados diretos, via carta ou fax, num e noutro casos, às licitantes cujos representantes não tenham comparecido às reuniões em que tenham ocorrido as respectivas divulgações.

7.4.9. Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.

7.4.10. No julgamento das PROPOSTAS não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste EDITAL, tampouco vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes.

7.4.11No caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas.

7.5. DOS CUSTOS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A Licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua documentação, não responsabilizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em nenhuma hipótese, por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação, ou os resultados dela decorrentes.

8.4

DO FORNECIMENTO DO EDITAL
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8.6.1

Este EDITAL e seus Anexos estarão disponíveis no site _____________ e, impressos disponíveis para aquisição na ______________, em até 10 (dez) dias anteriores a data estabelecida para a entrega da

DOCUMENTAÇÃO, constando as seguintes informações:
a.

Pessoa jurídica interessada

b. Endereço
c.

Número de inscrição do CNPJ

d. Telefone, fax e endereço eletrônico.
e.

8.6.2

Nome de representante para eventual contrato

Os interessados são inteiramente responsáveis pelas informações registradas no momento do download e/ou aquisição do EDITAL e seus Anexos, especialmente seus contatos telefônicos e eletrônicos

fornecidos para eventual contato da Superintendência e CPL com os interessados e licitantes.

9. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

No caso de consórcio, devem ser atendidas as seguintes exigências:
9.1.

Comprovação do compromisso, por instrumento público ou particular, de constituição do consórcio, subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas.

9.2.

Designação da empresa líder do consórcio, que será a responsável, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, pelo cumprimento dos compromissos a serem assumidos.

9.3.

Indicação da participação percentual de cada empresa no consórcio.

9.4.

Identificação de cada integrante do consórcio, e a especificação da participação de cada qual no capital da futura SPE.

9.5.

Declaração da anuência da responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio e pelos compromissos assumidos.

9.6.

Declaração da anuência da obrigação das empresas consorciadas manterem, até a celebração do contrato de concessão, a composição inicial e a respectiva participação de cada empresa no consórcio.

9.7.

No caso de um consórcio sagrar-se vencedor, todos os participantes poderão integrar o capital votante da SPE - Sociedade de Propósito Específico, que deverá ser constituída para a assinatura do Contrato,

com a finalidade única de explorar a concessão.
9.8.

O consórcio deve apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal por parte de cada empresa consorciada, admitindo-

se, para efeito apenas de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva
participação, ficando estabelecido, para o consórcio, um acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor do capital social mínimo exigido para a Licitante Individual, ou seja, como para a participante individual o capital social
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mínimo aceito é de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), em caso de consórcio, deverá ser comprovado o capital social de no mínimo R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos
valores de cada consorciado.
9.9.

A participação da pessoa jurídica líder no consórcio far-se-á por intermédio de seu representante legal ou procurador.

9.10.

A inabilitação de qualquer pessoa jurídica integrante do consórcio acarretará a automática inabilitação deste.

9.11.

O documento referente ao compromisso de constituição de consórcio e as informações solicitadas nos subitens 9.1 a 9.6 deverão constar da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO de que trata este

EDITAL, sob pena de inabilitação do consórcio.

9.12.

Impedimento de participação, nesta Concorrência, de empresa consorciada por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

10.

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE

10.1.

Como condição da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária, em caso de consórcio, deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, com a finalidade e objeto social único e

exclusivo de explorar a concessão objeto deste certame, sem prejuízo das disposições do Item 30 deste EDITAL.

10.2.

A SPE poderá ser constituída sob a forma de sociedade por ações ou limitada, cuja titularidade de controle efetivo deverá ser exercida, exclusivamente, pela empresa ou consórcio de empresas à (ao) qual

tenha sido adjudicado o objeto desta licitação. Em caso de Consórcio, deverá ser preservada entre as empresas consorciadas, na constituição da SPE, a proporção de participação prevista na formação do Consórcio.
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10.3.

Os estatutos e composição acionária ou acordo entre sócios e acionistas da SPE deverão ser submetidos à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.4.

A SPE será uma sociedade comercial com sede no Estado de Santa Catarina, cujo objeto social deverá ser exclusivo e restrito à construção e exploração e manutenção de parque urbano com marina na área

delimitada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, com prazo de duração indeterminado.

10.5.

O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico deverá prever a responsabilidade solidária de suas integrantes em relação às obrigações da SPE CONCESSIONÁRIA.

10.6.

O capital social (PRÓPRIO) subscrito e realizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser compatível com o valor do CONTRATO, nos termos da Legislação vigente, devendo corresponder, na data de sua

celebração, a pelo menos 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

10.7.

A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável, em especial do regulamento previsto no

art. 9º, §3º, da Lei n.º 11.079/2004.

10.8.

O Estatuto ou Contrato Social da SPE deverá prever que a sociedade fica impedida de contrair empréstimos ou obrigações cujos prazos de amortização excedam o termo final do CONTRATO DE

CONESSÃO, com a extinção das obrigações da CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA junto à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS.

10.9.

Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a titularidade do controle efetivo da SPE deverá ser exercida pela empresa ou empresas integrantes do consórcio de empresas à (ao) qual tenha sido

adjudicado o objeto desta licitação, ficando a transferência, total ou parcial, direta ou indireta, de seu controle societário efetivo, sujeita à prévia e expressa anuência da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, sob pena de
descumprimento contratual, decretação de caducidade da concessão e aplicação das penalidades cabíveis, previstas no CONTRATO.

10.9.1.

Entende-se por controle efetivo da SPE:

10.9.1.1. No caso de sociedade por ações, a titularidade da maioria das ações com direito a voto, bem assim o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, conforme disposto no art.
118 da Lei n.° 6.404/76.
10.9.1.2. No caso de sociedade limitada, a titularidade de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do capital social, bem assim o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas
atividades.
10.9.1.3. No caso de Consórcio, a titularidade do controle efetivo da SPE deverá ser exercida pelas empresas consorciadas, sem prejuízo de que na formação do capital inicial da sociedade venham a
participar terceiros interessados, desde que previamente aprovada referida participação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
10.9.1.3.1.

A integralização do capital da SPE deverá realizar-se preferencialmente em dinheiro admitida a integralização em créditos ou bens móveis e imóveis desde que diretamente relacionados ao

objeto do CONTRATO.
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10.10.

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidem com o ano civil.

10.11.

Poderão ser computados como aportes de capital os gastos realizados pela empresa ou consórcio adjudicatário, até a formalização do CONTRATO, desde que passíveis de alocação como despesas

pré-operacionais.

10.12.

Sob pena de extinção do contrato de concessão, a transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.13.

A simples alteração da composição societária, que não caracterize a transferência do controle societário, não necessita de subordinação à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, devendo

apenas haver a prévia comunicação àquela, sempre preservando as condições técnicas e operacionais.

10.14.

A CONCESSIONÁRIA, consórcio ou não, deverá submeter à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS qualquer modificação em seu Estatuto, durante toda a duração do

CONTRATO DE CONCESSÃO.

10.15.

Em _________ de cada ano a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS efetuará a verificação do capital integralizado da SPE, para efeito de assegurar sua proporcionalidade com os

investimentos efetivamente realizados e a realizar, até que estes se encontrem integralmente atendidos e assegurada a viabilidade da concessão.

10.16.

A eventual participação de capitais não nacionais na SPE obedecerá às leis brasileiras em vigor, observado o disposto no art. 29 da Lei n. 10.233/01/20/14. Para efeito de verificação do cumprimento das

exigências Editalícias e contratuais, a SPE deverá manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS informada sobre a titularidade das ações ordinárias nominativas ou das quotas do capital social,
conforme o caso.

10.17.

As ações ordinárias nominativas ou quotas poderão ser transferidas, desde que não seja alterada a titularidade do controle efetivo do capital votante da SPE, exceto quando autorizado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.18.

A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros correlatos, que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros, desde que atenda as prescrições e limitações

previstas na lei, neste EDITAL e no ANEXO IV .

10.19.

As ações preferenciais porventura emitidas não poderão dar direito a voto a seus titulares.

10.20.

A emissão de novas ações ordinárias nominativas, nos casos permitidos em lei, não poderá ensejar a alteração do controle da sociedade, salvo se previamente autorizado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e observadas as respectivas formalidades legais.
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10.21.

A criação de novas quotas, em se tratando de aumento de capital de sociedade limitada, também não poderá ensejar transferência do controle da sociedade, salvo nas hipóteses de transferência de

controle societário previamente autorizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e observadas as respectivas formalidades legais.

10.22.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá aprovar previamente os processos de reorganização societária pretendidos pela SPE, tais como fusão, associação, incorporação ou

cisão e seus correlatos.

10.23.

Aos membros do Conselho de Administração da SPE CONCESSIONÁRIA, fica vedada a acumulação do cargo de Diretor; outrossim, os cargos de Diretor da SPE CONCESSIONÁRIA não podem ser

exercidos por membros de órgãos de administração e empregados, bem como respectivos cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau, da licitante vencedora, quer seja essa uma sociedade ou grupo de sociedades
consorciadas. Para os fins previstos nos itens anteriores, a Licitante vencedora deverá submeter à prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os atos constitutivos da CONCESSIONÁRIA.

10.24.

A empresa CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA deverá prestar previamente à formalização do contrato de CONCESSÃO e outras avenças, as garantias previstas neste

11.

DA VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

11.1.

As licitantes deverão declarar, conforme Item que possuem pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, ao Plano Diretor da cidade, especialmente às Normas

EDITAL.

Ambientais afetas à área, com visitas a que, no futuro, a CONCESSIONÁRIA não venha a alegar desconhecimento de situação, fato, circunstância, evento ou qualquer outra alegação que a exima do cumprimento das suas
obrigações contratuais, podendo para tanto realizar visitas ao local onde será instalado o PARQUE URBANO COM MARINA, mediante programação prévia junto à Diretoria _________, para atendimento ao Item 18.3.2 deste
EDITAL

11.2.

Programação da visita poderá ser feita até 07 (sete) dias anteriores da data marcada para a sessão de recebimento e abertura das propostas, diretamente na Diretoria ________, localizada na Rua

__________________, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, ou pelo e-mail ou telefones abaixo:
E-mail: ____________
11.3.

telefone: ____________.

A visita ao local objetiva dar conhecimento às LICITANTES das atuais condições da área a ser cedida, os dados, estudos, projetos e relatórios estarão disponíveis para consulta das Licitantes na sede da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, Rua _______, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
11.4.

Caso as Licitantes tenham interesse em tirar cópias dos documentos deverão arcar com os custos de reprodução.

12.

DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas
neste EDITAL e em seus Anexos, sendo que eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA, serão consideradas de
responsabilidade exclusiva da Licitante.
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12.1.

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

12.1.1.

A Licença Ambiental Prévia foi emitida pelo órgão ambiental competente e faz parte deste EDITAL, através do Anexo I, Apêndice 13.

12.1.2.

A Licença Ambiental de Instalação – LAI é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que arcará com todos os custos dela decorrentes.

12.1.3.

Licença Ambiental de Operação – LAO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

12.2.

DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação nacional, estadual e municipal, relativa à matéria de proteção ambiental, informando à Prefeitura Municipal de Florianópolis, anualmente,
preferencialmente no mês de _____ de cada ano, cópias dos relatórios que lhe tenham sido solicitados pelos organismos encarregados da proteção ambiental.

12.3.

DA EXECUÇÃO DE OBRAS

12.3.1.

A execução de obras e instalações do EMPREENDIMENTO só terá início após o integral cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das exigências formuladas neste EDITAL, assim como da chancela

formal da FISCALIZAÇÃO no referido Projeto Executivo e sobre as obras de execução do PARQUE URBANO.
12.3.2.

É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à modernização, ao aperfeiçoamento e à ampliação de suas instalações, respeitados os limites legais e as disposições deste EDITAL e seus Anexos.

12.4.

DOS CONTRATOS DA CONCESSÃO COM TERCEIROS

12.4.1.

Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste EDITAL, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares a

CONCESSÃO, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO, respeitando os limites da área cedida.
12.4.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere o item anterior reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e
a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
12.4.3. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSÃO.
12.5. DA FISCALIZAÇÃO
Para fiscalizar o cumprimento e o fiel atendimento às disposições deste EDITAL, e objetivando a boa execução e a qualidade do(s) serviço(s) /obra(s) ora licitado(s), a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS designa o Assessor de Auditoria, que comporá Comissão Especial de Fiscalização, e será o responsável pela mesma, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, cuja atuação ou falta desta não excluirá a
responsabilidade da Licitante Vencedora por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 8.666/93.
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12.5.1.

Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a Licitante Vencedora, deverão ser feitas por escrito, nas devidas oportunidades, não se tomando em consideração

quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações verbais.
12.5.2.

A FISCALIZAÇÃO que será exercida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISÍ, quer sobre a contratação, quer sobre a Licitante Vencedora não isentará e nem mesmo reduzirá a

responsabilidade desta, inclusive perante terceiros, pela perfeita execução do(s) serviço(s) e pelo fiel cumprimento às presentes disposições. No exercício da fiscalização, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
terá acesso aos dados relativos à administração e aos recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONÁRIA.
12.5.3.

É da CONCESSIONÁRIA a responsabilidade única e exclusiva pelas obras e serviços realizados por conta do ARRENDAMENTO, ou por sua não oportuna ou adequada execução, cabendo-lhe responder

por eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros. A CONCESSIONÁRIA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, as obras e serviços previstos no objeto do CONTRATO, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, tanto físicas como de projeto.
12.5.4.

A FISCALIZAÇÃO poderá sustar ou recusar qualquer serviço que não atenda às especificações e demais requisitos previstos, sendo que, neste caso a Licitante Vencedora será notificada para que

regularize a situação no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo, ser declarada inidônea, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis.
12.5.5.

Além da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita à fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, marítima, sanitária, de saúde e

de polícia marítima, polícia federal e demais autoridades no âmbito de suas respectivas atribuições.
12.5.6.

Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a Licitante Vencedora poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da

data da determinação recorrida.
13. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
No dia ____________, às 14hs (quatorze horas) no Auditório “_________________, em sua sede localizada na Rua _______________, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em Sessão Pública, as
Licitantes entregarão a sua DOCUMENTAÇÃO, composta de Credencial, Envelope 01 e Envelope 02, à Comissão Especial de Licitação, por intermédio de seus representantes legais e/ou de procurador(es) habilitado(s), não se
admitindo remessa por via postal ou por outro meio não previsto nesse EDITAL.
13.1

Os representantes das empresas licitantes que se fizerem presentes à sessão de recebimento, abertura e conforme o caso julgamento para se manifestarem na sessão deverão apresentar procuração, mesmo

sócios não administradores, com poderes expressos para representar a licitante, inclusive interpor e desistir de recursos.
13.2

A procuração dos representantes acima indicados poderá se pública ou particular, em original ou cópia autenticada, assinada pelo sócio administrador ou quem tenha poderes para representar a licitante,

devendo ser comprovado estes poderes por meio de cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes, a ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente, FORA dos envelopes nos 01 e 02.
13.3

A falta da entrega da DOCUMENTAÇÃO implicará na presunção de desistência de participação da Licitante nesta Concorrência.

13.4

Toda a DOCUMENTAÇÃO deve ser apresentada em língua portuguesa, de forma legível, em linguagem clara e objetiva, datilografada ou digitada em papel que identifique a Licitante, devendo ser

assinada por responsável legal da Licitante ou pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da Licitante, com a comprovação de poderes claramente na documentação de HABILITAÇÃO. Somente serão admitidos
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documentos em idioma estrangeiro se acompanhados das respectivas traduções para o idioma português por tradutor público juramentado nos termos da legislação brasileira, exceto catálogos, termos técnicos, termos financeiros
e termos de uso corrente no Brasil.
13.5

Cada volume da DOCUMENTAÇÃO deve ser precedido de um SUMÁRIO, com a indicação das matérias e das páginas correspondentes.

13.6

Todas as folhas devem ser rubricadas e numeradas sequencialmente, apresentando, ao final de cada volume, um “TERMO DE ENCERRAMENTO”.

13.7

Os documentos solicitados devem ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS ou publicação em órgão da imprensa oficial, sem emendas ou rasuras, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
13.8

Observando o disposto no item seguinte, a HABILITAÇÃO deve ser apresentada: UMA via em 1 (um) envelope (invólucro) distinto, lacrados e endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de

Licitação. e outra via eletrônica (CD).
13.9

Os Envelopes (invólucros) devem conter, respectivamente:

Envelope nº 1: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Envelope nº 2 : PROPOSTA

13.10

Os Envelopes devem ter a seguinte identificação:

PREFEITURA MUNICIAPAL DE FLORIANÓPOLIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ___/____ – PARQUE URBANO COM MARINA
ENVELOPE Nº ____
(identificar o nº do envelope e titular a documentação contida, na forma referida no item anterior).

LICITANTE: ____ (sua identificação, contendo denominação, endereço, números de telefone ou fax).

13.11

Os Envelopes devem ser entregues e protocolados na Secretaria __________, até a hora marcada para a sessão de recebimento, devidamente fechados e colados.

13.12

Aberta a Sessão Pública para o recebimento da DOCUMENTAÇÃO, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará aos representantes das Licitantes a entrega das credenciais, procurações,

com comprovações de poderes, e Envelopes nºs1 e 2, observando-se o seguinte:
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13.12.1

Não serão aceitos quaisquer outros documentos além dos contidos nos respectivos Envelopes, salvo aqueles expressamente solicitados neste EDITAL.

13.12.2

Somente os representantes das Licitantes ou seus procuradores, devidamente credenciados, presente à Sessão, poderão manifestar-se sobre os trabalhos ou requererem registros em ata, sendo que o

documento de credenciamento/procuração do representante deverá ser apresentado FORA dos envelopes nos 01 e 02.
13.12.3

Iniciada a Sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará que os representantes das Licitantes rubriquem os Envelopes nº. 1 (um), contendo a DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO, devendo os mesmos permanecer sob poder da Comissão Permanente de Licitação até a realização da Sessão Pública convocada para a abertura dos mesmos.
13.12.4

Concluída a rubrica dos Envelopes nº 1, a Comissão Permanente de Licitação procederá à rubrica e na sequência abertura dos Envelopes nº 2, contendo as Propostas Técnicas.

13.12.5

Abertos os Envelopes nº 2, os documentos ali contidos serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das Licitantes. A Comissão Permanente de Licitação

procederá ao exame, após o que será dada a palavra aos representantes das Licitantes e aos membros da Comissão Permanente de Licitação que dela quiserem fazer uso; em seguida será lavrada e assinada ata pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes e encerrada a Sessão. Em não ocorrendo o julgamento das Propostas na referida sessão, o resultado do Julgamento desta fase será divulgando no Diário
Oficial do Município de Florianópolis ou revelado em sessão pública previamente marcada.
13.12.6

É facultada à Comissão Permanente de Licitação prosseguir com os trabalhos no caso dos representantes das licitantes presentes declararem expressamente que abrem mão do direito de interposição de

recursos, passando à fase da Proposta na mesma data.
13.12.7

Transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação convidará as Licitantes para comparecerem à Sessão Pública

de abertura dos Envelopes nº 2, que terá sua data e horário divulgados no Jornal do Município de Florianópolis, e serão processados da seguinte forma:
13.12.7.1 Abertos os Envelopes nº 2, os Documentos e Metodologia de Execução ali contidos, serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes, após o que
será dada a palavra aos representantes das Licitantes presentes e aos membros da Comissão Permanente de Licitação que dela quiserem fazer uso; em seguida será lavrada e assinada ata pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e pelos representantes das Licitações e encerrada a Sessão.
13.12.7.2 Encerrada a Sessão Pública para a abertura e rubrica da documentação contida no Envelope nº 2, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao exame e julgamento da Proposta, divulgando no Diário
Oficial do Município de Florianópolis o resultado do julgamento ou em sessão pública.
13.12.7.3 Transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, o procedimento administrativo licitatório prosseguirá, nos seus ulteriores termos, ou com a
homologação e adjudicação da Licitante classificada e habilitada, ou, com a abertura da(s) habilitação seguinte(s) na ordem classificatória das Propostas, conforme o caso.
14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL é o valor a ser ofertado para a remuneração da C ONCESSÃO da área licitada e se tornará compromisso da licitante no respectivo contrato de concessão, gerando a obrigação de a
licitante pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, mensalmente, ao longo do Contrato, a Remuneração Mensal da concessão – RMC.
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14.1.

FORMA

A proposta de preço deverá ser apresentada em 01 via digital em cd, e 01 (uma) via original, em invólucro fechado e colado, devidamente assinada por representante legal, e deverá considerar como data-base
econômica a data da apresentação da Proposta, obedecendo aos seguintes critérios de aceitabilidade das PROPOSTAS, como a MAIOR OFERTA PELA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

14.2.

DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA

Serão desclassificadas as Propostas que:

14.2.1.

Não atendam aos requisitos e condições exigidas neste instrumento convocatório.

14.2.2.

Sejam ilegíveis, contendo omissões, rasuras, alterações, adições.

14.2.3.

Apresente valor inferior ao investimento mínimo previsto.

14.3. PAGAMENTOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Na elaboração da sua Proposta a Licitante deve considerar que a CONCESSIONÁRIA arcará com os seguintes pagamentos à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, consoante os indicativos do
Projeto Básico e do EVTE, sendo que os itens “14.3.1” e “14.3.2” abaixo, não poderão ser alterados pelas proponentes, sob pena de desclassificação:

14.3.1.

R$____________ (_________) por mês, ou R$______ (___________) por ano.

14.3.1.1.

Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.

14.3.1.2.

A data base para pagamento será o 05º (quinto) dia útil de cada mês.

14.3.2.

R$_____ (__________) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO.

14.3.3.

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio na Proposta Comercial da Concessionária.

14.4.

INVESTIMENTOS

Deverá considerar ainda, os investimentos em obras, construções e equipamentos que realizará ao longo do Contrato e que, durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento, poderá fixar livremente o preço
dos seus serviços.

14.5.

PAGAMENTOS

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência.
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14.6.

PENALIDADES POR ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA efetuados com atraso estarão sujeitos a:

14.6.1.

Correção monetária do valor devido, desde o dia previsto para pagamento até o dia de efetivação do pagamento.

14.6.2.

Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido.

14.6.3.

Juros pro rata die de 1%(um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

14.6.4.

Rescisão do CONTRATO, em decorrência de falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos e das benfeitorias executadas.

14.7.

REAJUSTE DOS VALORES

Nos termos da legislação vigente, após ter decorrido 12 (doze) meses da vigência contratual, o valor das importâncias referidas nos subitens “14.3.1” e “14.3.2” acima, referentes ao valor de outorga, cotados no
presente certame, serão reajustados, conforme a variação dos últimos doze meses a partir dos seus primeiros faturamentos, segundo o IGPM da FGV.
15. DA PROPOSTA
15.1.

A Proposta da(s) licitante(s) deverá estar dentro do Envelope 02, nos termos já indicados e nos moldes anexo -Modelo de Proposta de Preços, contendo as seguintes informações:

15.1.1

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta Comercial da Concessionária, pago à vista, por ocasião da assinatura do Contrato.

15.1.2

_______ (___________) por mês, ou ____ (___________) por ano, sendo que os pagamentos destes valores, serão devidos a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual, elegendo-se

desde já como data base para pagamento, o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

15.1.3

_____ (__________) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO COM MARINA, devida a partir do início das atividades.

15.1.4

Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do Parque Urbano, nos moldes da TABELA 18 - ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO - item 6.3 - do EVTE Anexo V

deste EDITAL.

15.1.5

Cronograma Físico Financeiro das Obras.

15.1.6

Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, nos moldes e no mínimo com as projeções da Figura 20 – Evolução Esperada da Taxa De Ocupação das Vagas – cenário intermediário do EVTE (item 6.2.1).

15.1.7

Fluxo de Caixa Estimado do seu empreendimento.
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15.2.

Na elaboração da PROPOSTA, a Licitante:

15.2.1.

Não deve considerar qualquer benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município.

15.2.2.

Deve considerar o regime fiscal vigente no País.

15.2.3.

Deve considerar os ônus decorrentes da efetivação das garantias e dos seguros exigidos neste EDITAL.

15.2.4.

Deve considerar o investimento mínimo de R$____________ (______________________________) incluído obras civis, instalações, equipamentos a serem utilizados nas operações da marina e

necessárias à implantação e operação do empreendimento.

15.2.5.

O VPL é o somatório dos fluxos de caixa do projeto, descontados por uma taxa de desconto no valor de 10,83% referente ao custo médio ponderado do capital, calculado no valor de R$

_________________ (_______________________________).
16. DOS VALORES MÍNIMOS
Objetivando o melhor aproveitamento da potencialidade da área e para a consecução do próprio objeto desta Licitação, será cobrada pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima,
apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes do EVTE, - Evolução Esperada da Taxa De Ocupação das Vagas – cenário intermediário, independentemente desta ser alcançada ou não.

16.1. FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

16.1.1.

A LICITANTE apresentará impresso e por meio eletrônico (compact disc), junto com sua PROPOSTAL, o Fluxo de Caixa Estimado do seu empreendimento, objeto deste EDITAL, o qual representará a

situação de equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato para futura aferição, quando argüido o desequilíbrio pela Administração ou pelo arrendatário, nos termos do § 3º do Art. 30 do Decreto nº 2.594/98

16.1.2.

Para o Fluxo de Caixa Estimado do empreendimento a LICITANTE utilizará os valores de investimentos mínimos constantes de sua PROPOSTA, bem como os preços mínimos e compromissos de

faturamento constantes de sua PROPOSTA.

16.2. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.

16.2.1.

O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, facultado à licitante apresentar prazo maior.

16.2.2.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura da PROPOSTA, sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
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16.2.3.

Este prazo poderá ser prorrogado, por mútuo acordo.

17. DO EXAME E JULGAMENTO DA PROPOSTA
A Proposta será verificada, e eventuais equívocos serão corrigidos pela Comissão Permanente e Licitação, observados os seguintes procedimentos:
17.1.

Constatadas discrepâncias entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerão os valores por extenso.

17.2.

Para o preenchimento da Planilha de Preços, deverão ser utilizadas no máximo duas casas decimais após a vírgula, na indicação dos preços (ex.: 0,00).

17.3.

Verificados erros de operação aritmética, os resultados serão devidamente corrigidos.

17.4.

A Comissão Permanente de Licitação, após proceder às verificações previstas acima, inclusive a aceitabilidade da proposta, classificará as PROPOSTAS conforme a maior oferta pela OPORTUNIDADE

DE NEGÓCIO, previsto no art. 15, inciso II da Lei n. 8.987/95. sendo considerada vencedora a licitante que, tendo satisfeito os demais requisitos do EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à HABILITAÇÃO, apresentar
MAIOR OFERTA DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

17.5.

Concluído pela Comissão Permanente de Licitação, o julgamento das Propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS comunicará as Licitantes o resultado do julgamento e a consequente

classificação das Propostas, mediante aviso publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município ou na própria sessão pública.

17.6.

No caso de empate entre duas ou mais licitantes apresentarem propostas com valores iguais, a preferência será para a empresa brasileira, e se ainda assim o empate persistir será realizado sorteio, em ato

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

18. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Para a habilitação nesta Concorrência os interessados devem apresentar no Envelope nº 1, a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira
e Metodologia de Execução conforme o seguinte:

18.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

18.1.1.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos

de eleição de seus administradores, sendo considerados aceitos dos documentos publicados no Diário Oficial ou órgão de imprensa oficial ou os que tiverem o carimbo do órgão competente.
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18.1.2.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

18.1.3.

Compromisso de constituição de consórcio, quando for o caso, nos termos estabelecidos neste EDITAL.

18.1.4.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei 12.440 de 07/07/11.

18.1.5.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.
18.2.

A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em:

18.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

18.2.2

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, se houver, pertinente à sede da Licitante.

18.2.3

Prova de regularidade quanto aos tributos e contribuições federais, expedida pela Delegacia da Receita Federal onde a Licitante tiver sua sede.

18.2.4

Prova de regularidade quanto a divida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional onde a Licitante tiver sua sede.

18.2.5

Prova de regularidade para com o imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços – ICMS do Estado (ou Distrito Federal) onde a Licitante tiver sua

sede ou declaração (ou certidão) firmada pelo órgão fazendário estadual da sede da licitante de que a mesma não é contribuinte do ICMS.

18.2.6

Prova de regularidade para com a fazenda municipal do Município onde a Licitante tiver sua sede, relativo ao ISSQN e também do IPTU do imóvel-sede da mesma; se a Licitante não é contribuinte do

ISSQN, anexar declaração (ou certidão) firmada pelo órgão fazendário municipal da sede da licitante sobre tal fato; se o imóvel sede não pertencer à licitante, anexar declaração (ou certidão) do cartório de registro de imóveis da
circunscrição, onde se situa o imóvel sede da licitante, confirmando tal fato.

18.2.7

Certidão negativa de débito perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, extensivo à sede e às filiais da Licitante.

18.2.8

Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular da Licitante no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

18.2.9

Declaração da própria licitante de que não sofreu as penalidades previstas no Artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93, e de que não foi declarada inidônea, conforme o item 12.2 e Anexo II deste EDITAL.
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18.2.10

Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, alegando que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

18.2.11

Não será aceito comprovante de regularidade fiscal ou certidão negativa com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante ou certidão sem prazo de validade, salvo se não expedida há mais de 60

(sessenta) dias da data estabelecida neste EDITAL para entrega da DOCUMENTAÇÃO.

18.3.

A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:

18.3.1.

Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

18.3.2.

Declaração de conhecimento do local de instalação do Parque Urbano com Marina de Florianópolis, nos moldes do Anexo IX deste EDITAL, de que a licitante possui pleno conhecimento das condições,

da natureza e detalhes dos locais em que será instalado o Parque Urbano, bem como as informações necessárias à confecção da Proposta deste certame, com acesso inclusive ao Plano de Desenvolvimento e, às Normas
Ambientais afetas à área, assumindo todo o ônus caso não realize a visita técnica, que é facultativa, mediante programação prévia junto à Diretoria _______, através do email: _____________ ou telefone: ____________, com
visitas a que, no futuro, a CONCESSIONÁRIA não venha a alegar desconhecimento de situação, fato, circunstância, evento ou qualquer outra alegação que a exima do cumprimento das suas obrigações contratuais.

18.3.3.

Em razão da dimensão do empreendimento, a empresa licitante, para os fins de comprovação da capacidade técnica (profissional e operacional), conforme for o caso:

a. Atestado(s) emitido(s) em favor da licitante.

b. Atestados emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados através de declaração.

c. Comprovação de vínculo comercial através de contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes e relacionado ao objeto licitado, ainda que fora do país.

18.3.3.1.

Atestado de capacidade técnica emitido órgão público ou privado, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo CREA(S) ou demais conselhos e

órgãos competentes da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), independentemente de serem nacionais ou internacionais, e, compatíveis em características e quantidades com o objeto desta licitação,
especialmente comprovando aptidão nas parcelas abaixo previstas de relevância e valor significativo, as quais deverão ser comprovadas integralmente por cada licitante, permitindo-se o somatório delas pelas empresas que
optarem pela modalidade de consórcio:

TIPO DE
EXPERIÊN

SERVIÇO/OBRA

CIA
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18.3.3.1.1. Exploração, administração ou gerenciamento de
empreendimento comercial (privado ou público mediante concessão)
com vocação turística ou desportiva, tais como marinas, hotéis,
Experiência

resorts, parques de lazer, centro de convenções etc.

gerencial/

18.3.3.1.2. Gerenciamento e exploração de complexos

operacional

multifuncionais e/ou de entretenimento, de empreendimentos com
valores de investimento superiores a R$ ____________
18.3.3.1.3. Elaboração de projetos de engenharia de
empreendimentos similares.

18.3.3.1.4. Execução de obras e serviços em empreendimentos
Experiência

similares, tais como, administração e exploração de

técnica

empreendimentos com viés turístico.

18.3.3.1.5. Construção de marinas com vagas náuticas flutuantes.

18.3.3.2. A comprovação da Experiência Gerencial/Operacional poderá ser feita através da apresentação de acervo e ou contratos, que possuam compatibilidade em características e quantidades com o objeto da
licitação.

18.3.4.

Comprovação de instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

18.3.5.

Metodologia de Execução

18.3.5.1. Para permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANÓPOLISÍ uma melhor avaliação técnica das Licitantes, em face da complexidade do objeto deste certame, especialmente dos serviços que serão
prestados no decorrer do contrato de concessão, bem como para melhor avaliar a experiência das mesmas, as referidas proponentes devem apresentar, conforme previsto neste subitem, a “METODOLOGIA DE EXECUÇÃO”,
informando como pretendem implementar as obrigações que decorrerão do contrato de arrendamento, cuja avaliação será efetuada conforme os critérios indicados neste subitem 18.3.5 para efeito de sua habilitação, nos termos
previstos no § 8º do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.3.5.2. A METODOLOGIA DE EXECUÇÃO apresentada pela licitante vencedora será considerada compromisso e parte integrante do contrato de concessão.
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18.3.5.3. Caberá à CPL apresentar de forma justificada os motivos que ensejarem eventual rejeição/inabilitação da Metodologia de Execução, e, por conseguinte da licitante.

18.3.5.4. Na avaliação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO a COMISSÃO considerará a proposta no seu conjunto, globalmente, levando em consideração os seguintes atributos:

a. Compatibilidade das especificações mínimas previstas no Anexo VIII deste EDITAL.
b. Compatibilidade dos elementos constituintes da Metodologia de Execução com as características do objeto da Licitação.

18.4.

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

18.4.1.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Licitante, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo Índice Geral de Preços – IGPM calculado pela Fundação Getúlio Vargas, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data estabelecida para a entrega da
Documentação.

18.4.2.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelos cartórios (ofícios) competentes da sede da Licitante, nos termos da lei ou regulamento de organização judiciária vigente na comarca da

sede da Licitante.

18.4.3.

Não será aceita certidão negativa de falência ou recuperação judicial, com prazo de validade vencido ou, ainda, certidão sem prazo de validade, salvo se não expedida há mais de 60 (sessenta) dias da data

estabelecida neste EDITAL para a entrega da DOCUMENTAÇÃO.

18.4.4.

Prova de capital social mínimo, em valores do mês da apresentação da DOCUMENTAÇÃO, deve ser igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o caso de licitante individual, e em

caso de consórcio, o capital social mínimo do mesmo não poderá ser inferior a R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos valores de cada consorciado.

18.4.5.

Comprovação, mediante declaração acompanhada de memória de cálculo, de que dispõe de boa situação econômica/financeira da licitante, através de cálculo assinado por Contador, registrado no Conselho

Regional de Contabilidade, comprovando o índice de Liquidez Geral, onde o índice aceitável é LG ≥ 1 (um), apurado pela seguinte fórmula: LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP), onde: LG é liquidez geral, AC é ativo circulante,
ARLP é ativo realizável a longo prazo, PC é passivo circulante e PELP é passivo exigível a longo prazo, relativamente ao balanço exigível no contrato social da licitante.

18.4.5.1. No cálculo dos índices exigidos serão utilizados os resultados expressos no balanço (demonstração contábeis) do último exercício social.

18.4.5.2. Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser acompanhada da publicação em
órgão de imprensa oficial.
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18.4.5.3. No caso de sociedade anônima de capital fechado, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser apresentada mediante cópia autenticada
devidamente chancelada pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou mediante publicação em imprensa oficial ou jornal de grande circulação na sede da Licitante.

18.4.5.4. Em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser apresentada mediante
cópia autenticada devidamente chancelada pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante.

18.4.6.

Garantia para licitar, em documento original, de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) numa das modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Artigo 56 da Lei 8.666/93, válida por no mínimo 60

(sessenta) dias, ou seja, da seguinte forma:

18.4.6.1. caução em dinheiro ou título da dívida pública.
18.4.6.2. seguro-garantia.ou
18.4.6.3. fiança-bancária.

18.4.6.3.1.

Os títulos da dívida pública deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definições do Ministério da fazenda, sendo que não serão aceitos os títulos válidos até o ano de 1969 e prescritos em 1974, conforme Parecer da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-PGFN/GAB/Nº 859/98, e serão devidamente diligenciados pela Comissão Permanente de Licitação para apuração de seus valores, liquidez e validade.
18.4.6.3.2.

A caução em dinheiro deverá ser depositada na conta bancária nº _______, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (Concorrência nº___/2016), no Banco _____– SC,

Agência nº ______. Sendo que o código identificador de depósito deve ser requerido na Gerencia ________, pelo telefone ________
18.4.6.3.3.

A fiança bancária deverá constar, obrigatoriamente, a renúncia, pelo Banco fiador, dos benefícios de ordem a que se referem os arts. 1.491 e 1.499 do Código Civil Brasileiro. Quando a fiança for

prestada por instituição financeira não sediada no Brasil, deverá ser ratificada por estabelecimento bancário com agência autorizada a funcionar no Brasil, devendo vir acompanhada de declaração do Banco de que os detentores
de seu controle acionário não participam da direção ou do controle da Licitante.

18.4.6.4. No caso de utilização do seguro-garantia, a apólice correspondente indicará a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como a beneficiária e deverá ser apresentada conforme as condições
estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
18.4.6.5. A garantia da proposta será executada se a Licitante retirar sua Proposta dentro do período de validade da mesma ou deixar de cumprir, no prazo estabelecido, as exigências para a celebração do contrato de
concessão, ou ainda, se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato de concessão, no prazo estabelecido na convocação para tal fim ou ainda deixar de apresentar a apólice de seguros ou as garantias de execução do
contrato de arrendamento exigidas neste EDITAL.
18.4.6.6. A garantia da proposta deve permanecer em vigor pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogada pelas Licitantes interessadas, por
solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

18.4.6.7. As garantias da proposta (para licitar) serão devolvidas:
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18.4.6.7.1.

Às Licitantes inabilitadas, em até 30 (trinta) dias da data de abertura dos Envelopes contendo as Propostas.

18.4.6.7.2.

À Licitante vencedora, quando da sua substituição pela garantia de execução do contrato.

18.4.6.7.3.

Às demais Licitantes habilitadas, em até em até 30 (trinta) dias da dias após a assinatura do contrato de concessão.

18.4.6.7.4.

A todas as Licitantes se a Concorrência for revogada ou anulada nos termos previstos neste EDITAL.

18.4.6.8. A falta de comprovação da prestação da garantia ou a apresentação de garantia inválida ou inidônea implicará na inabilitação da licitante, equivalendo à desistência em participar da Licitação.

18.5.

As participantes consorciadas deverão apresentar ainda as declarações solicitadas no Item 9 (nove) deste EDITAL.

19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação examinará a DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da Licitante classificada na fase da HABILITAÇÃO, sucessivamente conforme a ordem de classificação segundo
o critério de MELHOR OFERTA - MELHOR OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO, julgando inabilitadas as Licitantes que não atenderem, integralmente, aos requisitos exigidos neste EDITAL, sendo que a inabilitação da
Licitante implica preclusão do seu direito de ser declarada vencedora do certame.

19.1. Caso as certidões apresentadas não indiquem o prazo de validade, será aceita a certidão expedida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para sessão de recebimento e abertura das propostas.
19.2. Caso a Metodologia de Execução apresentada não atenda integralmente aos requisitos mínimos constantes no Anexo VIII do presente EDITAL restará inabilitada a licitante.
19.3. Concluído pela COMISSÃO o julgamento da licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS intimará as Licitantes do resultado do julgamento, mediante publicação no Diário Oficial do
Município de Florianópolis.

20.

DOS RECURSOS
Da decisão da COMISSÃO que julgar a HABILITAÇÃO e a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA caberá recurso, com efeito suspensivo, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do

resultado dos respectivos julgamentos e da adjudicação, no Diário Oficial do Município.
20.1. Interposto o recurso, será comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
20.2. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
20.3. A COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, do Recurso, ao PREFEITO MUNUCIPAL.
20.4. A decisão do PREFEITO MUNICIPAL deverá ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que lhe foi encaminhado o recurso.
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21. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
A PREFITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por seu titular, poderá revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou declarar sua nulidade, quando verificar ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.1.

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93.

21.2.

A nulidade do procedimento administrativo licitatório induz à do correspondente contrato de arrendamento, sem prejuízo do disposto no dispositivo legal referido no item anterior.

21.3.

No caso de desfazimento do procedimento administrativo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22. DA HOMOLOGAÇÃO
22.1.

O resultado do julgamento (classificação das propostas) será submetido à deliberação do PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, que poderá:

22.1.1.

Homologar a licitação e adjudicar o seu objeto ao primeiro classificado.

22.1.2.

Determinar a retificação de irregularidade sanável se houver.

22.1.3.

Revogar a licitação, por razões de interesse público.

22.1.4.

Anular a licitação, se deparar com vicio insanável.

22.2.

A homologação e adjudicação produzirão os seguintes efeitos jurídicos:

22.2.1.

A aquisição do direito da Licitante Vencedora, por intermédio da Empresa de Propósito Específico em caso de consórcio, CONCESSIONÁRIA a ser por ela constituída, celebrar o contrato de concessão.

22.2.2.

A vinculação da Licitante vencedora, por intermédio da empresa CONCESSIONÁRIA a ser constituída, ao cumprimento das condições estabelecidas neste EDITAL.

22.3.

Após a adjudicação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a assinatura do Contrato, nos moldes do Anexo IV– Minuta de Contrato, na Gerência ______________

da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, na forma do Artigo 64, Lei n° 8.666/93, podendo tal prazo ser prorrogado a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, sob pena de decair do
direito à contratação e de sofrer as sanções previstas no artigo 81 da referida lei, bem assim as penalidades definidas neste EDITAL.
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23. DA CONCESSÃO
23.1.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O arrendamento reger-se-á pela Lei nº8.666/93, Lei nº8.987/95, Lei Complementar Municipal nº482/14, Lei Complementar Municipal nº60/00, e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim
como pelos itens deste instrumento convocatório e do correspondente contrato de concessão.

23.2. DA ASSUNÇÃO DE RISCOS
A CONCESSIONÁRIA assumirá, em decorrência do Contrato de CONCESSÃO, integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessão, exceto nos casos em que o contrário resulte deste EDITAL
ou do próprio contrato de concessão, estando sob sua exclusiva responsabilidade (da CONCESSIONÁRIA) todos os encargos, ônus, obrigações ou compromissos por ela contratados com terceiros, inclusive aqueles de
origem trabalhista, ficando vedado, em caso de inadimplemento, o chamamento subsidiário ou solidário da PREEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

23.3.

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

23.3.1.

A manutenção do equilíbrio da equação econômico-financeira do correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO se constitui como princípio fundamental, tendo por base as condições comerciais

constantes da proposta da Licitante Vencedora.
23.3.2.

As partes, em intervalos máximos de 5 (cinco) anos, examinarão a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado, de forma permanente e substancial, as atividades comerciais

desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA e, nesta hipótese, renegociarão o ajuste de sorte a, conforme o caso, restabelecer as condições de viabilidade econômica da proposta, vedada a ampliação do período de
vigência do contrato de CONCESSÃO.
24. DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM O ARRENDAMENTO
Revertem à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, gratuita e automaticamente, na extinção do contrato de concessão, todas as áreas cedidas por meio de contrato e instalações construídas pela
CONCESSIONÁRIA dentro da área do PARQUE URBANO, nos termos previstos neste instrumento convocatório.

24.1.

Extinta a concessão, retornam à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos a CONCESSIONÁRIA conforme previsto no EDITAL e estabelecido no

contrato, com a imediata assunção do serviço pela PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
24.2.

A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de todos os bens reversíveis.

24.3.

Nos casos previstos nos itens 21.1 e 21.2 supra, a PREFEITURA MUNICIAL DE FLORIANÓPOLIS, antecipando-se à extinção da concessão, poderá proceder aos levantamentos e avaliações necessários

à determinação dos montantes da indenização que será devida CONCESSIONÁRIA, na forma dos arts. 36 e 37 da Lei 8987, de 1995.
24.4.

A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com

o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço cedido.
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24.5.

Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a entregar os bens reversíveis em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, e livres de

ônus ou encargos, de que tipos forem.

24.6.

A reversão, no término do prazo contratual, será feita sem indenização, salvo quando ocorrer à hipótese de implementação de capital aplicado na expansão de instalações físicas, quando expressamente

requeridas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, e desde que o capital não tenha sido amortizado, deduzida a depreciação dos bens, proveniente de seu desgaste ou de sua obsolescência.
24.7.

Caso a reversão das INSTALAÇÕES para a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS não se processe nas condições ora estabelecidas, a CONCESSIONÁRIA indenizará a PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS, devendo a indenização ser calculada nos termos legais.
24.8.

Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ateste,

por meio de auto de vistoria, encontram-se os bens reversíveis livres de ônus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, a título de indenização ou a qualquer
outro título.
24.9.

Na extinção da concessão será procedida uma vistoria dos bens que o integram, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” sob posse da

CONCESSIONÁRIA ou integrados a concessão, com indicação detalhada do estado de conservação dos mesmos, de acordo com “laudo” a ser elaborado por perito escolhido de comum acordo entre as partes, dentre
profissionais de reputação ilibada e reconhecida capacidade técnica.
24.10.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações contratuais até o efetivo recebimento das indenizações previstas no CONTRATO.

25. DO PRAZO DO ARRENDAMENTO
O prazo de vigência do Contrato de Arrendamento é de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data da assinatura do instrumento contratual.
25.1.

O prazo do Contrato de Arrendamento, poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, independentemente de nova licitação, a critério da Autoridade Municipal, pelo prazo igual ao

originalmente contratado, observadas as disposições deste EDITAL e da Lei n.º 8.987/95, à vista do interesse público, mediante aditivo ao CONTRATO DE ARRENDAMENTO contemplando a atualização dos
respectivos valores básicos, mantidas as demais cláusulas e observadas às disposições legais pertinentes.

25.2.

A prorrogação fica condicionada ao adimplemento das seguintes condições:

25.2.1.

Solicitação formal da CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses antes do término do período inicial.

25.2.2.

Cumprimento dos padrões mínimos de qualidade aceitáveis para as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade e prazos da exploração dos serviços.

25.2.3.

Solicitação da CONCESSIONÁRIA, manifestando interesse na prorrogação, com no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de antecedência do término do Contrato.

25.2.4.

Implementação das obras das benfeitorias compromissadas na Metodologia de Execução, e Projeto Executivo.

25.2.5.

Análise de desempenho do empreendimento, relativamente às atribuições e aos encargos deste CONTRATO.

25.2.6.

Ausência de cometimento de infração grave, por parte da CONCESSIONÁRIA.
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25.3.

DOS PRAZOS DE INÍCIO DAS OBRAS E SERVIÇOS

25.3.1.

A operação do EMPREENDIMENTO pela CONCESSIONÁRIA terá seu início de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO, cumprindo-se especialmente os

seguintes prazos:

25.3.1.1.

Projeto Executivo apresentado à FISCALIZAÇÃO, em até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato, nos moldes da Metodologia de Execução apresentada.

25.3.1.2.

Operação da marina (inauguração) do Parque Urbano com Marina, em até 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Contrato.

25.3.2.

Cada etapa do Cronograma Físico de Implantação será vistoriada e submetidas às provas e testes de funcionamento e segurança a critério e pela FISCALIZAÇÃO, observando-se a melhor técnica, devendo

ser atendidos as recomendações que forem consideradas necessárias para garantia e segurança das instalações, bem como a incolumidade das pessoas que transitam na área, sem que isso acarrete qualquer despesa ou
responsabilidade para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, de acordo com o Projeto Executivo.

25.3.3.

Obras e serviços devem ser executados conforme o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS, constantes da PROPOSTA da licitante vencedora, prazo este, que só poderá ser alterado na

ocorrência de força maior, de caso fortuito, de fato do príncipe, de fato da administração ou de interferências imprevistas, devidamente justificadas, nos termos definidos neste EDITAL.

25.3.4.

Qualquer alteração no prazo de implantação do Projeto ou modificação do Projeto que afete as garantias contratuais deve ser submetida pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS para aceitação, se for o caso.

25.3.5.

Caso se verifique, na execução das obras, que não estão sendo atendidas as exigências técnicas pertinentes, a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS terá o direito de exigir que a CONCESSIONÁRIA, às

suas expensas, execute as modificações que permitam atender tais exigências.

25.4.

DO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, conforme o seguinte:
25.4.1.

_______________ (________) por mês, ou R$______ (____________) por ano, devidos a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual, elegendo-se desde já como data base para

pagamento, o 05º (quinto) dia útil de cada mês subsequente.
26.4.2

R$____ (________________) mensais por embarcação alocada na marina do COMPLEXO NÁUTICO AMBIENTAL, devida a partir do início das atividades.
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26.4.3

Oferta em reais, denominada “oportunidade de negócio”, paga à vista, por ocasião da assinatura do Contrato de Concessão.

26.5

PENALIDADES POR ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos realizados após o vencimento, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste EDITAL, haverá a incidência de correção monetária, multa de 2% ao mês e juros pro rata die de
1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido

26.5.1.

A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos e das benfeitorias executadas.

27 . FATURAMENTO MÍNIMO

Ao final de cada ano contratual será realizada a aferição do valor do faturamento das embarcações alocadas na marina, comparando-se com a Planilha de Taxa de Ocupação Mínima garantida pela LICITANTE em
sua Proposta, conforme Item 15.1 deste Instrumento Convocatório, sendo que em não tendo sido atingido o valor garantido na Proposta, será emitida cobrança correspondente ao valor de faturamento ofertado incidindo sobre a
diferença encontrada entre o valor garantido e faturamento efetivo.

27.1

Superado o prazo máximo de implantação e não concluídos os serviços, a CONCESSIONÁRIA pagará a remuneração mensal ofertada referente ao período de operação, ressalvada a hipótese de atraso de

implantação por culpa exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

28 . REAJUSTE DOS VALORES

Nos termos da legislação vigente, os valores devidos pela CONCESSIONÁRIA a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, decorrentes do contrato de concessão, ou seja, as importâncias referidas nos Itens 14.3.1 e
14.3.2 referentes ao valor da área e do pagamento por embarcação, cotados no presente certame, serão reajustados anualmente, a partir da data de celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO, de acordo com a variação
referente ao período anterior do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas.

28.1

Se, por qualquer motivo, o IGP-M for suspenso, poderá ser adotado, por período máximo de seis meses contado da data de suspensão, outro índice de preço, escolhido de comum acordo entre a

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS.

28.2

Caso não haja acordo, deverá ser utilizado um índice geral de preços, por escolha da entidade licitante.

28.3

Na hipótese de o índice de reajuste ser definitivamente encerrado, a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS e a CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, deverão escolher outro índice, dando-se

preferência ao que vier a substituir o anterior.
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29 DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

29.1

DOS SEGUROS

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a existência e manutenção em vigor, a partir da data de início das operações do PARQUE URBANO, nos termos definidos neste EDITAL - e durante todo o prazo restante
da concessão, das apólices de seguro, em valor compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e com o patrimônio referente ao contrato.

29.1.1

Nenhuma FASE DA CONCESSÃO, nenhuma obra ou serviço, bem assim as operações, poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS, comprovação de que as apólices dos seguros exigidos neste EDITAL se encontrem em pleno vigor, nas condições estabelecidas, inclusive quanto à quitação dos respectivos prêmios.
29.1.2

Os seguros referidos neste EDITAL, tanto no que se refere aos valores como no tocante às condições contratuais, devem ser previamente aprovados pela PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, da

mesma forma, o cancelamento, a suspensão, a modificação de cláusulas ou de coberturas, ou a substituição de quaisquer apólices previstas neste EDITAL não poderá ser realizada sem a prévia aprovação da PREFEITURA
DE FLORIANÓPOLIS.
29.1.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá ser indicada como SEGURADA OU BENEFICIÁRIA nas apólices de seguros referidas no CONTRATO, devendo o cancelamento,

suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente comunicada a mesma.
29.1.4

Em caso de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de que trata este EDITAL, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,

poderá exigir a contratação dos seguros, nos termos e nos limites estabelecidos neste EDITAL, sendo que o não reembolso, em caráter imediato, pela CONCESSIONÁRIA, das despesas realizadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, na forma prevista no item acima, assim considerada a cobrança pendente por mais de 30 (trinta) dias, autoriza a intervenção na concessão, pelo período necessário para assegurar o
ressarcimento.
29.1.5

A CONCESSIONÁRIA deverá contratar apólice de seguro compreensivo empresarial, com, no mínimo, as seguintes coberturas:

29.1.5.1 Básica (incêndio, raio e explosão de qualquer natureza), prédio e conteúdo.
29.1.5.2 Cobertura Adicional de Danos Elétricos.
29.1.5.3 Cobertura Adicional para a Perda/Pagamento de Aluguel de Imóvel.
29.1.5.4 Responsabilidade civil da atividade fim.

29.1.6

A apólice de seguro compreensivo deverá ser contratada por períodos de 12 (doze) meses, renovada anualmente, vigorando pelo período da concessão.

29.1.7

A CONCESSIONÁRIA, com a aprovação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às

novas situações que ocorram durante o período do contrato de concessão.
29.1.8

A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar, antes das datas dos respectivos vencimentos, a renovação das apólices de seguros previstos no EDITAL, cientificando a PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS inclusive quanto ao pagamento dos respectivos prêmios.
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29.2

GARANTIA DO CONTRATO

A Licitante Vencedora, Consorciada ou constituída como Sociedade de Propósito Específico – SPE, se for o caso, deverá, para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, prestar garantia antes da
assinatura do instrumento contratual, correspondente a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), caso seja Licitante individual, ou a R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em caso de consórcio, com validade de 12 (doze)
meses prorrogável anualmente até o final do período da contratação, em uma das modalidades previstas pelo Parágrafo Primeiro do Artigo 56, da Lei n° 8.666/93, obedecendo às mesmas regras relativas à garantia da proposta,
conforme Item 18.4.6. deste EDITAL.

29.2.1

A garantia prestada será devolvida após o término do Contrato de Concessão, depois de realizadas as vistorias de reversão.

29.2.2

Da garantia do contrato, poderão ser descontadas multas por inadimplência de obrigações e descumprimentos contratuais, excetuando-se multas por atrasos de pagamentos.

29.3

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

Homologada e adjudicada a presente Concorrência pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a ADJUDICATÁRIA será convocada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a assinatura do
Contrato, nos moldes do Anexo IV– Minuta de Contrato, na Gerência de Licitações e Contratos da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, na forma do Artigo 64, Lei n° 8.666/93. sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo do disposto no item 29.2 deste EDITAL, das sanções previstas no artigo 81 da referida lei, bem assim as penalidades definidas neste EDITAL.

29.3.1

O prazo intimado para a celebração do contrato de concessão poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado, aceito pela da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
29.3.2

É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, quando a adjudicatária, convocada, não assinar o contrato de concessão no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos valores ofertados, ou revogar a Licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

29.3.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS publicará o Extrato do Contrato de Concessão e eventuais aditivos no Diário Oficial de circulação local até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao

de sua assinatura.

30 . DAS CONDIÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

30.1

DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
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30.1.1

Como condição para a assinatura do contrato de Concessão a adjudicatária em sendo consórcio, poderá constituir, em até 30 (trinta) dias da data da homologação e adjudicação da Concorrência, uma

Sociedade de Propósito Específico – SPE, com sede no Estado de Santa Catarina, com a finalidade e objeto social único e exclusivo de explorar a concessão objeto deste certame, com duração limitada ao prazo do
arrendamento, incluindo sua eventual prorrogação.

30.1.2

Os estatutos e composição acionária ou acordo entre sócios e acionistas da SPE deverão ser submetidos à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

30.1.3

O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico deverá prever a responsabilidade solidária de suas integrantes em relação às obrigações da SPE CONCESSIONÁRIA.

30.1.4

A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável, em especial do regulamento previsto no

art. 9º, §3º, da Lei n.º 11.079/2004.

30.1.5

A sociedade CONCESSIONÁRIA poderá ser constituída sob a forma de sociedade por ações ou limitada, cuja titularidade de controle efetivo deverá ser exercida, exclusivamente, pela empresa ou

consórcio de empresas à (ao) qual tenha sido adjudicado o objeto desta licitação. Em caso de Consórcio, deverá ser preservada entre as empresas consorciadas, na constituição da SPE, a proporção de participação
prevista na formação do Consórcio.
30.1.6

Para os fins previstos neste EDITAL, a Licitante vencedora deverá submeter prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a minuta dos atos constitutivos da nova sociedade.

30.1.7

O estatuto social da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que submeta à prévia autorização PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS qualquer modificação nas suas

30.1.8

O contrato de CONCESSÃO será celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a SPE CONCESSIONÁRIA a ser constituída, sendo a Licitante vencedora do certame

cláusulas.

devedora solidária das obrigações pactuadas.
30.1.9

A integralização do capital social da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá realizar-se preferencialmente em dinheiro admitida a integralização em créditos ou bens móveis e imóveis desde que

diretamente relacionados ao objeto do CONTRATO.
30.1.10

No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar, rigorosamente, as normas da Lei n.º 6.404/76.

30.1.11

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da empresa CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do contrato de CONCESSÃO coincidem com o ano civil.

30.1.12

Não poderão ser computados como aportes de capital os gastos realizados pela Licitante adjudicatária até a outorga da concessão.

30.1.13

Os valores que servirão de referência para a determinação do capital social da sociedade serão os representados pelos investimentos relativos à execução das obras na área licitada.

30.1.14

Com o julgamento da documentação de habilitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS efetuará a verificação do capital subscrito da CONCESSIONÁRIA, para efeito, inclusive, de

assegurar sua proporcionalidade com os investimentos a serem por ela realizados.
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30.1.15

A sociedade CONCESSIONÁRIA, se de capital aberto, deverá fixar, em seu estatuto social, que os dividendos a serem distribuídos a seus acionistas sejam, no mínimo, de 25% (vinte e cinco por

cento) dos lucros líquidos a serem apurados, na forma da lei vigente, no balanço anual, ao final do exercício social.
30.1.16

A sociedade CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer, em seus estatutos, que a distribuição de dividendos ficará condicionada aos limites fixados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer

quanto à periodicidade de sua distribuição.
30.1.17

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS imediatamente após a constituição da sociedade, e sempre que houver alteração, o Quadro de

Acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das ações ordinárias nominativas, para efeito de verificação do cumprimento das exigências estabelecidas neste EDITAL.
30.1.18

As ações ordinárias nominativas poderão ser transferidas, desde que previamente comunicado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, inclusive para o efeito de verificação do controle

do capital votante da sociedade CONCESSIONÁRIA.
30.1.19

A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares, que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros.

30.1.20

A emissão de debêntures, prevista no item acima, depende de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quanto ao montante e à modalidade da operação.

30.1.21

Em ocorrendo casos eventuais de perdas que reduzam o patrimônio da sociedade a um valor inferior à terça parte do capital social, este deverá ser aumentado, para evitar a dissolução da

sociedade CONCESSIONÁRIA.
30.1.22

A PREDEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá

aprovar, previamente,

quaisquer

processos de

fusão, associação, incorporação ou cisão

pretendidos pela

sociedade

CONCESSIONÁRIA, desde que mantidas as condições de controle estabelecidas neste EDITAL, sob pena de extinção do arrendamento.
30.1.23

A decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quanto à aprovação, ou não, de qualquer dos processos referidos no item anterior, será definitiva e irrecorrível quanto à sociedade

CONCESSIONÁRIA.
30.1.24

O estatuto da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá prever que a CONCESSIONÁRIA ficará impedida de contrair empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo final do

contrato de concessão.
30.1.25

O estatuto da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá prever uma reserva específica de restituição de capital aos acionistas, nos casos de extinção da concessão; tal reserva será constituída por

um percentual sobre os lucros líquidos anuais da sociedade, a ser fixada pelos acionistas no estatuto social, bem como estatutariamente estabelecido o limite máximo da reserva.
30.1.26

No caso do item anterior, o estatuto social deverá estabelecer que esta reserva só poderá ser utilizada pela sociedade CONCESSIONÁRIA para aquela finalidade.

30.2

GARANTIA

30.2.1

É também condição para a assinatura do Contrato, a garantia da contratação, conforme item 29.2 deste EDITAL.
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31. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Incumbe à CONCESSIONÁRIA:
31.1

Realizar os programas ambientais indicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do Complexo Náutico Ambiental, Anexo VI do EDITAL, bem como adotar as medidas necessárias e adequadas

para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento.
31.2

Manter em dia o inventário e registro dos bens associados a concessão e enviar cópia das atualizações à FISCALIZAÇÃO.

31.3

Manter a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina em no mínimo ____ metros DHN, conforme a exigência da demanda operacional do empreendimento.

31.4

Prestar as informações sobre seus serviços e seus preços aos usuários, obrigando-se a dar ampla publicidade dos preços regularmente praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias,

complementares e projetos associados aos serviços desenvolvidos no Parque Urbano.
31.5

Adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já existentes.

31.6

Divulgar anualmente, durante toda a vigência contratual, as demonstrações financeiras dos preços praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares e dos projetos

associados aos serviços prestados no âmbito da concessão, semestralmente, protocolizando as referidas informações diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAÓPOLIS.
31.7

Prestar contas, em cada mês de Maio de cada ano de vigência do Contrato de concessão, informando o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, ou seja, acompanhados da publicação ou registro na Junta Comercial, conforme o caso, fornecendo e disponibilizando informações econômico-financeiras e operacionais à PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.8

Permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o acesso aos dados que compõem o custo dos serviços, sempre que pleiteada a revisão dos preços máximos estipulados ou, ainda, quando

necessário para arbitragem de conflito.
31.9

Fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial visando à elaboração do PDZ.

31.10 Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade realizada.
31.11 Prestar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quando solicitada, informações acerca das atividades econômicas que desenvolver, mesmo quando estranhas ao objeto deste Contrato, sempre
que afetarem a operação ou tráfego na região do Parque Urbano.
31.12 Prestar informações de interesse da Administração Municipal, e das autoridades, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização.
31.13 Promover a reposição de equipamentos e bens, mediante aquisição, recuperação ou substituição por outros, de forma a assegurar a prestação do serviço adequado.
31.14 Manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do patrimônio cedido.
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31.15 Zelar pela integridade dos bens vinculados ao arrendamento, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e conservação.
31.16 Solicitar previamente autorização à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS para realização de investimentos não previstos no Contrato de Concessão, instruindo o pedido com as especificações
técnicas e o projeto básico de engenharia, já com a manifestação das autoridades competentes, para análise pela FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.17 Designar Engenheiro(s) para responder tecnicamente pelas obras e projetos através da apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme habilitações do CREA, conforme Resolução
218 de 29 de junho de 1973, ou Resolução 1.010/05, quando a mesma estiver em vigor.
31.18 Apresentar ARTs de pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho, os quais deverão realizar o acompanhamento e fiscalização necessários ao perfeito e seguro andamento dos
serviços.
31.19 Entregar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ao final das obras ou construções realizadas, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built” do projeto executivo
conforme construído.
31.20 Elaborar um diário de obras, assinado pelo responsável técnico, contendo descrição minuciosa dos serviços executados, andamento dos serviços, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho, etc.
31.21 Cumprir com todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho,
especialmente a NR 18.
31.22 Realizar o(s) serviço(s)/obra(s), objeto deste instrumento, dentro das mais modernas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, nos prazos determinados, fornecendo todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, bem como utilizar mão-de-obra qualificada, na elaboração dos mesmos, comprometendo-se a refazer serviço(s)/obra(s) falho(s) ou
impróprio(s) sem custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.23

Obedecer às prescrições legais cabíveis e atender aos regulamentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, respeitando e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho

previstas em legislação pertinente, assumindo todas as responsabilidades e tomando todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como assumir todos os danos
causados por seus empregados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS ou a terceiros.
31.24

Dar Conhecimento prévio à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS de qualquer modificação na composição de seu controle societário.

31.25

Não transferir a terceiros, sem expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, a execução do(s) serviço(s) ora licitado(s), autorização esta que, se concedida, não retirará nem

diminuirá a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
31.26

Responsabilizar-se pelo pagamento, nos prazos certos, do salário e demais vantagens aos seus funcionários ou de outrem em caso de sub-contratação ou transferência do(s) serviço(s) /obra(s),

responsabilizando-se, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigências legais, assumindo, mesmo em juízo, todo e qualquer ônus que seus
empregados, envolvidos direta ou indiretamente no atendimento do objeto da presente licitação, eventualmente pretendam imputar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS.
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31.27

Responsabilizar-se perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS ou a terceiros se prejudicados em decorrência do cumprimento deste EDITAL, por quaisquer danos oriundos de falha

no(s) serviço(s) /obra(s) em si ou de sua execução.
31.28

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o(s) serviço(s) /obra(s), devendo ter funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social,

sem qualquer solidariedade ou vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS.
31.29

Cumprir os postulados legais vigentes em âmbito Federal, Estadual e Municipal.

31.30

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, atendendo prontamente as reclamações recebidas.

31.31

Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, nos termos do Artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93.

31.32

Aplicar os recursos necessários à exploração das áreas e instalações arrendadas, por sua conta e risco.

31.33

Fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, e submeter à aprovação aqueles não previstos no Contrato, com as respectivas

descrições e preços de referência.
31.34

Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade, continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos preços.
31.35

Prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos, e às

instalações vinculadas a concessão, bem assim o exame de todas as demonstrações financeiras, demais documentos, sistemas de informações e estatísticas, concernentes à prestação dos serviços vinculados a concessão.
31.36

Manter as condições de segurança operacional de acordo com as normas em vigor.

31.37

Manter a continuidade do serviço, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FORIANÓPOLIS.
31.38

Pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações cedidas e sobre a atividade exercida.

31.39

Oferecer aos usuários todos os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do Contrato, podendo incluir, quando condições de competição imperfeita tornarem

recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação.
31.40

Observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações cedidas, quando da extinção do Contrato.

31.41

Utilizar os modelos de placas, cartazes e faixas de sinalização, nos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia

Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, em alta resolução, que devem ser fotoluminescentes.
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31.42

Obriga-se, ainda, por si, seus sócios, administradores, funcionários, e quaisquer outros que, através dos agentes da Licitante Vencedora, tenha acesso a informações decorrente dos serviço(s) /obra(s)

prestados a respeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação desta PREFEITURA a que tenham acesso, não podendo, sob
qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o término da prestação dos serviço(s) /obra(s), sendo que o termo “informação” abrange toda informação escrita,
verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível, inclusive através de mídias digitais, especialmente relativas a informações administrativas, operacionais e técnicas, especificações e quaisquer outras informações
técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente, não se aplicando às informações que sejam consideradas de domínio público ou divulgadas pela própria PREFEITURA.
31.43

Responsabilizar-se pela liquidação integral dos débitos oriundos de quaisquer ações judiciais ou pleitos extrajudiciais decorrentes de ação ou omissão sua e de seus prepostos, direta ou indiretamente,

relacionados com o objeto deste Contrato de Concessão, obrigando-se, ainda, a manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS sempre livre e isento de qualquer encargo.
31.44

Responsabilizar-se pelo pagamento do salário de seus empregados, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, não existindo de modo algum, entre seus empregados

e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, vínculo empregatício ou de qualquer natureza.
31.45

Assumir, neste ato, a responsabilidade integral quanto a eventuais ações trabalhistas ou de qualquer outra natureza, movidas por seus empregados, ex-empregados ou terceiros que laboraram na obra objeto

deste Contrato de concessão, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade.
31.46

Responsabilizar-se, ainda, em indenizar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS caso esta venha a ser envolvida no polo passivo de qualquer ação, seja de natureza

trabalhista ou não, mesmo após o término do presente Contrato de Concessão, envolvendo seus empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive por despesas com custas processuais, honorários advocatícios, locomoção,
estada, alimentação, dentre outras.
31.47

Autorizar a retenção de valores devidos por meio deste Contrato de concessão, no caso do item acima até que ela cumpra a sua responsabilidade ou até que a PREFEITURA seja excluída do polo passivo

da demanda, e, caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS venha a ser condenada, o valor retido poderá ser utilizado para a quitação do débito em acordo judicial ou cumprimento de sentença, sem que haja
necessidade de prévia autorização da CONCESSIONÁRIA.

32. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Incumbe à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS:
32.1.

Aplicar as penalidades previstas legal e contratualmente.

32.2.

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis aos serviços prestados ou atividades desenvolvidas.

32.3.

Estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços objeto deste Contrato de concessão.

32.4.

Exigir da CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação dos bens objeto desta concessão.
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32.5.

Cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à preservação do meio ambiente.

32.6.

Coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços.

32.7.

Zelar pela boa qualidade dos serviços, bem como receber, apurar e adotar as providências relativas ás reclamações dos usuários.

33. DAS PENALIDADES, GRADAÇÃO E FORMA DE APLICAÇÃO
33.1.

O descumprimento das disposições legais, contratuais e normativas, sujeitará a CONCESSIONÁRIA à cominação, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, das seguintes penalidades

33.1.1.

Advertência

33.1.2.

Multa.

33.1.3.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Porto com a qual celebrou o contrato descumprido, por prazo não superior a 2 (dois) anos e

33.1.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Administração

contratuais:

com a qual celebrou o contrato descumprido, mediante o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e transcurso do prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

33 . DO VALOR ESTIMADO
No prazo contratual o investimento estimado é de R$26.319.025,60 (vinte e seis milhões, trezentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos).

34 . DO FORO
Para discutir quaisquer assuntos referentes a este EDITAL, seja administrativa ou judicialmente, fica eleita a Justiça Estadual de Florianópolis, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
35 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
36.1

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

36.1.1

O prazo do arrendamento será contado da data da celebração do CONTRATO, desde que as áreas sejam entregues a CONCESSIONÁRIA completamente livres e desembaraçadas de impedimentos de

qualquer natureza.
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36.1.2

Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

36.1.3

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

36.2

A CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

contrário.

É assegurada a CONCESSIONÁRIA a exclusividade na exploração da área da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, destinada à revitalização para fins culturais, sociais, recreativos e
comerciais através do Parque Urbano de Florianópolis.

36.3

OUTRAS DISPOSIÇÕES

36.3.1

As disposições constantes da minuta do contrato de concessão poderão ser ordenadas de forma diferente da estabelecida neste EDITAL, assim como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais ou de

remição, sem que isto venha a implicar em qualquer mudança no regime jurídico da concessão, tal como estabelecido neste EDITAL.
36.3.2

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se reserva o direito de revogar, suspender e adiar a presente licitação nos casos previstos em lei e neste EDITAL, no todo ou em parte, a qualquer

tempo, sem que, com isso, caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

Florianópolis (SC) _____ de________ de 2016.

______________________________

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – CONCORRÊNCIA ____/_____
(preferencialmente em papel timbrado da empresa)
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(Empresa/Consórcio) ___________________, (CNPJ)_____________, com sede à Rua ______________, nº ____, cidade de __________________________ - __, vem declarar que não foi declarada inidônea por ato do Poder
Público, e que não sofreu aplicação da penalidade prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, sendo então idônea, não havendo nada, nenhum fato superveniente que a impeça de contratar com a Administração
Pública.

Florianópolis, ____de ____________ de 2012.

Nome do responsável pela empresa

Assinatura do responsável pela empresa

_________________________________
Carimbo da empresa proponente

ANEXO III
MODELO DE PLANILHA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº ___/_____
PLANILHA DE PREÇO
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Apresentamos a seguinte Proposta Comercial para a Concorrência ___________, cujo objeto é a concessão de área para instalações de Parque Urbano localizado na Avenida Beira Mar Norte, destinadas à implantação do Parque
Urbano com Marina.

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
R$ __________ (______________ mil reais e ________ centavos)

01

Valor mensal pela

por mês, ou R$ __________ (______________ mil reais e ________

ocupação da área

centavos) por ano, devidos a partir do mês seguinte da assinatura do
instrumento contratual.

Valor por
02

embarcação alocada
no Complexo

R$ __________ (______________reais e ________ centavos)

Náutico Ambiental
Oferta pela
OPORTUNIDADE
03

DE NEGÓCIO

R$ ____________________________

relativa ao objeto
desta licitação;

Itajaí, ___ de _______ de 2016.

__________________
Nome do responsável legal pela empresa
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_________________________________
Carimbo da empresa proponente

c) Minuta de contrato e condições gerais de garantia de sua execução de acordo com a modelagem proposta, devendo conter, no mínimo:
Abaixo segue minuta de contrato com as informações técnicas a serem seguidas.
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i.Hipóteses de rescisão, indenizações, penalidades e encampação;
ii.Reversão dos bens ao final do contrato;
iii.Regulação e fiscalização do contrato;
iv.Penalidades para o inadimplemento das obrigações;
v.Possibilidade de subcontratação pelo concessionário da atividade de implementação e exploração de parte dos equipamentos que compõem a concessão.

CONTRATO ___/__

ANEXO IV
CONTRATO DE CONCESSÃO DO PARQUE URBANO COM MARINA, DESTINADO A ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE,
ESTACIONAMENTO E ÁREAS RECREATIVAS TERRESTRES, LOCALIZADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS, ORA CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS E A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA .

Por este instrumento que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° _________, com sede nesta
cidade de Florianópolis, à Rua _______, nº.____, e de outro a empresa ------------------------------- adiante denominada "CONCESSIONÁRIA”, inscrita no CNPJ sob o n° -------------------, situada à -----------, Nº ----, Bairro -----------, na cidade de ___________ -----), representada neste ato pelo Sr. ----------, ---------, ---------, --------, inscrito no CPF sob o n° --------------, fica justo e contratado mediante as cláusulas e condições aqui definidas o que
segue,
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente CONTRATO, a concessão pelo Município de Florianópolis da área localizada na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, destinada à implantação do PARQUE URBANO COM
MARINA, DESTINADO A ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, ESTACIONAMENTO E ÁREAS RECREATIVAS TERRESTRES, LOCALIZADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS,
conforme especificações do Edital da Concorrência _______ e seus Anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital da Concorrência ________ e seus Anexos, bem como a Metodologia de Execução e a Proposta Comercial da CONCESSIONÁRIA do Parque
Urbano.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As instalações do Parque Urbano com Marina na área cedida deverão ser edificadas, construídas, administradas, conservadas, modernizadas, aparelhadas e exploradas pela CONCESSIONÁRIA no prazo de
concessão, podendo ainda ser modernizadas e ampliadas nos termos da legislação aplicável e deste EDITAL e em seus Anexos, objetivando a realização de atividades esportivas, náuticas, relativas a pesquisas, estudos,
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preservação ambiental, atracadouros e serviços para embarcações de lazer esporte e recreio, conexão com as praias, integrando a comunidade de Florianópolis com o Parque Urbano e com as atividades ali desenvolvidas,
podendo ainda ser reformado e expandido, nas condições previstas no CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A área objeto desta Concessão, que tem como projeção, até o final do CONTRATO, disponibilizar no mínimo _____ (___________) vagas para embarcações, das quais _____ (___________) vagas molhadas e
_____ (___________) secas, assim definida:

a. área seca = 80.000,00 (oitenta mil metros quadrados);
b. espelho d’agua = 145.000,00m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados);
c. aterro hidráulico = 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados)

PARÁGRAFO QUARTO
A disponibilização da área _____________________pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS é feita neste ato, conforme Termo de Entrega e Recebimento.

PARÁGRAFO QUINTO
É possível a incorporação de áreas contíguas à área arrendada, objetivando a sua ampliação, para novos arranjos, acessos viários se assim tecnicamente as futuras circunstâncias o possibilitarem, desde que
comprovada a inviabilidade técnica, operacional e econômica para uma nova licitação da área objeto do acréscimo para nova concessão, nos termos da Lei nº8.666/93, e bem assim a comprovada a inviabilidade de competição
para uma nova licitação, e desde que resguardado o equilíbrio econômico financeiro da proposta, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique o
PARQUE URBANO COM MARINA DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS DO CONTRATO E DAS DEFINIÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram este Contrato de Arrendamento os seguintes Anexos:
a. ANEXO I:

Edital da Concorrência nº ________.

b. ANEXO II:

Planta de Localização da Área objeto desta Concessão com indicação do bem cedido.

c. ANEXO III: Documentos que compõem o Projeto Básico de Implantação.
d. ANEXO IV: Ato Constitutivo da CONCESSIONÁRIA.
e. ANEXO V:

Proposta e Metodologia de Execução apresentadas na licitação da Concorrência _____________.
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f. ANEXO VI: Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO
a.

ADJUDICATÁRIA: licitante vencedora do certame a quem foi atribuído o objeto da licitação;

b.

ARRENDAMENTO: ocupação e exploração de áreas e instalações do Parque Urbano, localizada na Avenida Rubens de Arruda Ramos, pactuado mediante prévio procedimento licitatório e

instrumento contratual oneroso celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e o interessado na exploração da área.
c.

CONCESSIONÁRIA: licitante vencedora do certame que, conforme o caso constituiu Consórcio ou Sociedade de Propósito Específico – SPE .

d.

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participe desta Licitação;

e.

VALOR DO CONTRATO: valor total a ser pago pelo contratado à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como contrapartida pela exploração ou utilização de áreas e instalações do

PARQUE URBANO, computado para todo o período de vigência do contrato, incluindo o valor da concessão.
f.

VALOR DA CONCESSÃO: aquele apurado mensalmente como devido pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em função da ocupação da área e da

quantidade de embarcações alocadas no PARQUE.
g.

SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade dos preços.
h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS: a entidade delegatária encarregada, com a qual será celebrado o contrato de CONCESSÃO para construção, operação e manutenção do parque

urbano com Marina.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO
Os objetivos da concessão são os previstos neste Contrato e devem ser alcançados, sem prejuízo de disposições específicas, mediante o cumprimento do PROJETO, que definirá as obras a serem executadas pela
CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO.
CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO E FISCAL DA CONCESSÃO
Este CONTRATO tem origem no EDITAL de Concorrência nº ______, e rege-se pela Lei nº 8.666/93, Lei nº8.987/95, Lei Complementar Municipal nº _______ Lei Complementar Municipal ______, Decreto
Municipal ________ e demais legislação federal, estadual e municipal aplicável a matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO
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Este CONTRATO ADMINISTRATIVO regular-se-á pelas suas CLÁUSULAS e pelos preceitos legais aplicáveis, e confere à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS a prerrogativa de alterá-lo
unilateralmente, e bem assim de modificar a prestação dos serviços, para melhor adequá-lo à finalidade de interesse público, respeitados os direitos dos concessionários, inclusive com relação a indenizações devidas, apuradas
em processo administrativo regular, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

CLÁUSULA QUINTA - DOS INVESTIMENTOS MÍNIMOS DA CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA do PARQUE URBANO se obriga a efetivar a aplicação de recursos de R$ 26.319.025,60 (vinte e seis milhões, trezentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos) referentes
aos investimentos mínimos previstos, em obras de construção, ocupação, manutenção, reforma e ampliação das instalações cedidas, realizadas de acordo com o objeto deste CONTRATO, de modo a atender os
prazos de carência consignados neste CONTRATO, conforme Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do Parque Urbano, apresentado na sua PROPOSTA, a saber:
Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do PARQUE URBANO
COM MARINA, conforme a TABELA 18 - ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO
- do EVTE Anexo do Edital

CLÁUSULA SEXTA – DO PROJETO EXECUTIVO
O Projeto Executivo, bem como o Cronograma Físico-Financeiro das obras, no valor e nos prazos correspondentes, decorrentes do detalhamento do Projeto Básico apresentado na licitação, deverão ser submetidos à
aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se manifestará quanto ao Projeto Executivo apresentado pela CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO em até 30 (trinta) dias da sua apresentação, pela
aprovação ou rejeição fundamentada. As obras somente poderão ser iniciadas após a apresentação das licenças exigidas pelos órgãos competentes e a autorização por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLOIS, e deverão ser executadas de conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na descrição do Projeto Executivo deverá constar arranjo físico, memória de cálculo e memorial descritivo e eventuais “as built”.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Todas e quaisquer alterações e/ou modificações que devam ser procedidas nas obras do Parque, construções e instalações implantadas ou a implantar na área cedida deverão ser previamente submetidas
à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO QUARTO
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Os documentos referentes ao projeto a ser apresentado deverão estar de acordo com o Plano Diretor da cidade, devidamente aprovado pela.

PARÁGRAFO QUINTO
As instalações, em geral, deverão ser projetadas de conformidade com a legislação aplicável, obedecendo às normas de segurança constantes do "Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho" e padrões
construtivos e técnicos enquadrados nas Normas, Especificações, Métodos Padronizados, Terminologia e Simbologias (NB, EB, MB, PB, TB e SB) estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
adotados para a área objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO
A CONCESSIONÁRIA DO Parque Urbano será exclusivamente responsável pela obtenção de todas as licenças e aprovações por parte dos órgãos ambientais, necessárias à implantação do PROJETO e operação na
área cedida, incluindo os custos dela decorrentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS FINANCIAMENTOS DAS OBRAS
Será de única e exclusiva responsabilidade e ônus da CONCESSIONÁRIA do Parque Urbano a obtenção e quitação de todos os financiamentos necessários à construção, operação e manutenção, das instalações do
Parque Urbano, objeto deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SEUS PRAZOS
É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito de construir na área cedida. As obras somente poderão ser iniciadas após a apresentação das licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes e autorização
por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS , especialmente quanto à aprovação do Projeto Executivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Responsabilidade na Execução
Compreende-se na incumbência de executar obras, responsabilizando-se por todos os prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, à UNIÃO, aos usuários ou a terceiros, em
função do desenvolvimento das obras, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aprovação das Obras e Projetos
Toda e qualquer obra na área cedida fica sujeita à aprovação dos anteprojetos e dos projetos executivos, a serem submetidos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
observado o Plano Diretor da Cidade de Florianópolis e as normativas expedidas pelos órgãos reguladores das atividades marítimas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Aprovação das Alterações nas Obras e Projetos
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Também deverão ser submetidas à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS todas e quaisquer alterações ou modificações que devam ser procedidas nas obras, construções e instalações
implantadas ou a implantar na área cedida.

PARÁGRAFO QUARTO - Características do Projeto Executivo
O Projeto Executivo constituirá o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
devendo acusar expressamente no mínimo os seguintes Elementos específicos:
a.

Informatização e automação;

b.

Inclusão de áreas verdes, ajardinamento, paisagismo, sinalização viária e de segurança e urbanização em geral;

c.

Isolamento da área cedida, portões e postos de vigilância de pessoal e eletrônica;

d.

Prever e compatibilizar o planejamento das obras, de modo que sua preparação e execução não tragam ou atenuem ao máximo os eventuais transtornos advindos da implantação do

empreendimento, em especial no que tange ao fluxo de veículos e pessoas na região de realização das obras.

PARÁGRAFO QUINTO - Obtenção de Licenças
Aprovados os projetos, a execução das respectivas obras só poderá ser iniciada depois de obtidas pela CONCESSIONÁRIA as licenças ambientais perante o órgão de meio ambiente, bem como demais licenças e
autorizações exigidas pelas normas e regulamentos aplicáveis.

PARÁGRAFO SEXTO - Normas de Segurança
As instalações, em geral, deverão ser projetadas obedecendo às normas de segurança vigentes e padrões construtivos e técnicos enquadrados nas Normas, Especificações, Métodos Padronizados, Terminologia e
Simbologias estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 6.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Investimentos
Durante a vigência do Contrato, no mês de Fevereiro de cada ano, a CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO deverá informar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o total dos investimentos
realizados no ano imediatamente anterior na área objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Obras que Dispensam Autorização
As obras e serviços de conservação e reparos para restabelecer as condições iniciais das benfeitorias existentes e a serem construídas na área cedida independem de prévia autorização da PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, bastando simples comunicação prévia.

PARÁGRAFO NONO - Financiamento dos Recursos
Será de única e exclusiva responsabilidade e ônus da CONCESSIONÁRIA a obtenção e quitação de todos os financiamentos para os recursos financeiros necessários à construção, operação, melhoramentos,
conservação, reformas e ampliações do Parque Urbano, bem como a respectiva manutenção, decorrentes deste CONTRATO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Execução dos Encargos Contratuais
É assegurada à CONCESSIONÁRIA a iniciativa de promover a modernização, melhoramento e ampliação da área arrendada, mediante aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Vícios de Execução
A CONCESSIONÁRIA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as obras e serviços que realizar com vícios, defeitos ou incorreções.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Isolamento da Área Objeto do Contrato de Concessão
A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO fica obrigada a executar, por sua conta, o isolamento seguro da área cedida, quando as atividades assim o exigirem, a critério da FISCALIZAÇÃO da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ou das demais autoridades competentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Fiscalização pelas Autoridades Competentes
Além da fiscalização prevista nas demais disposições deste CONTRATO, possuem ingerência, em especial marítima, sanitária e de saúde, no âmbito de suas respectivas atribuições.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
As obras deverão ser iniciadas no prazo de 10 (dez) dias após a chancela de aprovação do Projeto Executivo, devendo a CONCESSIONÁRIA disponibilizar, até o final do segundo ano após iniciadas as referidas
obras, no mínimo 80 (oitenta) vagas molhadas.
a.

Projeto Executivo deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato - após

emissão da Ordem de Serviço.

b.

Operação da Marina (inauguração) do Parque Urbano, em até 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Contrato - após emissão da Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os prazos indicados nos itens desta Cláusula são prazos máximos e a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e apresentar seus projetos à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de modo a permitir sua
análise, aprovação, obtenção de licenças, construção ou aquisição e início de exploração dessas novas instalações e equipamentos dentro dos prazos estabelecidos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS terá o
prazo de 30 (trinta) dias a partir da apresentação de qualquer projeto pela CONCESSIONÁRIA para sua aprovação ou consignar exigências no que se refere aos aspectos construtivos e/ou operacionais. Não havendo
manifestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS neste prazo, o projeto será considerado aprovado. Os mesmos prazos se aplicam na eventualidade de serem consignadas exigências. Uma vez apresentadas,
pela CONCESSIONÁRIA, as exigências consignadas, a PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS terá prazo de 30 (trinta) dias para sua aprovação. Não havendo manifestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS neste prazo, o projeto será considerado aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A responsabilidade pelas obras e serviços, bem como sua inoportuna ou inadequada execução, é da CONCESSIONÁRIA, cabendo-lhe responder por eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, A UNIÃO ou a terceiros. Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá prever, em seus planos de custeio, a contratação dos pertinentes seguros, conforme previsto na Cláusula Trigésima Oitava - DOS
SEGUROS E DAS GARANTIAS, deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a executar, por sua conta, o fechamento da área cedida e as correspondentes calçadas, quando for o caso, obedecendo às exigências do Plano Diretor da Prefeitura Municipal
de Florianópolis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES E DOS PREÇOS
Sobre o presente arrendamento serão devidos os seguintes valores constantes da PROPOSTA da CONCESSIONÁRIA:
a.

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta da CONCESSIONÁRIA, pago à vista, por ocasião da assinatura do Contrato.

b.

R$---------------- (------------) por mês, ou R$ ---------------- (------------) por ano.

i. Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.
ii. A data base para pagamento será o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente.

c.

R$---------------- (------------) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO, devida a partir do início das atividades.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Período de Carência
No período decorrente entre a assinatura do Contrato de Concessão e o início das obras do EMPREENDIMENTO, nenhuma remuneração será devida pela CONCESSIONÁRIA à DELEGATÁRIA, em decorrência
de quaisquer impedimentos de ordem legal ou na obtenção das licenças necessárias às obras e serviços, alheios à vontade da CONCESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Dos Valores mínimos
É devida pela CONCESSIONÁRIA, pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes do item_____ .

PARÁGRAFO TERCEIRO - Condições de Pagamento
Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser
indicada pela PREFEITURA, e o valor devido mensalmente, deverá ser quitado até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referencia, quando não houver disposição em contrário.
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PARÁGRAFO QUARTO – Encargos Financeiros
Sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de efetuar o pagamento de quaisquer dos valores devidos por força deste CONTRATO, ficará sujeita ao cumprimento de atualização monetária e das seguintes penalidades
a incidir sobre o valor principal:

a. Atualização financeira - correção monetária do valor devido, calculada de acordo com o IGPM da FGV, ou, na extinção deste, o índice legal que venha a substituí-lo, do dia previsto para pagamento
até o dia de efetivação do pagamento;

b. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido;

c. Juros pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

PARÁGRAFO QUINTO - Utilização da Garantia
Caso os valores acima previstos não sejam devidamente quitados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua ciência, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS utilizará a caução prestada
para o adimplemento da obrigação, referente à utilização do imóvel e cumprimento do CONTRATO, sendo certo que a caução deverá ser integralmente restabelecida, no prazo de máximo de 10 (dez) dias úteis após a
comunicação de utilização.

PARÁGRAFO SEXTO - Antecipação de Pagamento
Todo e qualquer pagamento que eventualmente venha a ser efetuado antecipadamente ao seu vencimento, ocorrerá por única e exclusiva conveniência da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito a descontos
ou abatimentos de preço, nem a futuras compensações de prazo nas datas dos vencimentos seguintes.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Inadimplência
A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos.

PARÁGRAFO OITAVO - Água e Energia Elétrica e
A água e a energia elétrica consumidas para o atendimento da área DELEGADA serão fornecidas pelas concessionárias destes serviços, devendo instalar ramais próprios de fornecimento de água e energia elétrica
sob inteira, ficando tal instalação e os respectivos pagamentos, tanto desta instalação e do respectivo consumo a cargo, única e exclusivamente, da CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO NONO - Obrigações tributárias
Todas e quaisquer obrigações fiscais e/ou tributárias, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre este Contrato, sobre o imóvel objeto do arrendamento e sobre os serviços
prestados pela CONCESSIONÁRIA constituem ônus exclusivo da mesma.
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONCESSIONÁRIA pagará os valores estabelecidos no “caput” da Cláusula Décima - Dos Valores e dos Preços, da seguinte forma:
a. R$---------------- (-------------------------------------------------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta Comercial da CONCESSIONÁRIA, pago à vista, em até 10 (dez) dias úteis
da assinatura do presente contrato.
b. R$---------------- (------------) por mês, ou R$ ---------------- (------------) por ano.
i.

Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.

ii.

A data base para pagamento, será o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

c. R$ ---------------- (------------) mensais por embarcação alocada na marina do Parque Urbano, devida a partir do início das atividades.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Valores mínimos
É devida pela CONCESSIONÁRIA, pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes da Evolução Esperada da Taxa
De Ocupação das Vagas – cenário intermediário, independentemente desta ser alcançada ou não, apurando-se tais valores no início de cada ano, no mês de Fevereiro, relativamente ao ano imediatamente anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Encargos financeiros
Sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de efetuar o pagamento de quaisquer dos valores devidos por força deste CONTRATO, ficará sujeita ao cumprimento de atualização monetária e das seguintes penalidades
a incidir sobre o valor principal:

d. Atualização financeira - correção monetária do valor devido, calculada de acordo com o IGPM da FGV, ou, na extinção deste, o índice legal que venha a substituí-lo, do dia previsto para
pagamento até o dia de efetivação do pagamento;
e.

Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido;

f.

Juros pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Utilização da Garantia
Caso os valores acima previstos não sejam devidamente quitados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua ciência, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS utilizará a caução prestada
para o adimplemento da obrigação, referente à utilização do imóvel e cumprimento do CONTRATO, sendo certo que a caução deverá ser integralmente restabelecida, no prazo de máximo de 10 (dez) dias úteis após a
comunicação de utilização.
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PARÁGRAFO QUARTO - Antecipação de Pagamento
Todo e qualquer pagamento que eventualmente venha a ser efetuado antecipadamente ao seu vencimento, ocorrerá por única e exclusiva conveniência da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito a descontos ou
abatimentos de preço, nem a futuras compensações de prazo nas datas dos vencimentos seguintes.

PARÁGRAFO QUINTO - Inadimplência
A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos.
PARÁGRAFO SEXTO – Cobrança
A cobrança de qualquer importância devida e não liquidada pela CONCESSIONÁRIA far-se-á através de processo de execução judicial, sempre que as vias administrativas comuns não surtirem efeito.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Responsabilidade
Para todos os fins de direito, ficará a CONCESSIONÁRIA responsável pelo pagamento dos preços estabelecidos neste Instrumento, respeitados os prazos estabelecidos para liquidação de débitos e as condições de
reajuste.

PARÁGRAFO OITAVO - Faturas
Eventuais contestações ou devoluções de faturas deverão ser detalhadamente fundamentadas e somente serão aceitas no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, para serem analisadas,
acompanhadas de comprovantes de depósitos, feitos na Gerência _______, dos valores faturados, nos prazos de seus vencimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE
Nos termos da legislação vigente, a cada período de 12 (doze) meses da vigência contratual, o valor das importâncias referidas na Cláusula Décima, letras “b” e “c” acima, serão reajustados, o IGPM da FGV, pela
aplicação da fórmula abaixo:
I - I0
V = R ---------I0
Sendo:
V - o valor do reajustamento procurado;
R - o valor contratual a ser reajustado;
I0 - o índice inicial;
I - o índice relativo ao mês de reajuste.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O período a ser considerado para o primeiro reajustamento iniciará na data da assinatura deste Contrato para os valores referentes ao valor mensal de aluguel pela área, definido na Cláusula Décima, letra “a”, e “b”, a
partir do início da alocação das embarcações para os valores variáveis da Cláusula Décima, letra “b”.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na hipótese do índice de reajuste ser extinto este será substituído pelo que o suceder.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE ARRENDAMENTO
O prazo de vigência da presente Concessão é de 25(vinte e cinco) anos, contados da data da assinatura deste instrumento contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Prorrogação do Prazo
O prazo original deste CONTRATO poderá ser prorrogado por uma única vez, por prazo máximo igual ao da contratação original, independentemente de nova licitação, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, desde que solicitado por escrito a PREFEITURA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses em relação à data do término do prazo contratual, sob pena de decadência desse direito, mantidas as
demais cláusulas e observadas as disposições legais pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nova base contratual
A solicitação de que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, deverá estar acompanhada de estudo de viabilidade, bem como deverá dispor das informações necessárias à avaliação quanto ao equilíbrio
econômico e financeiro das novas bases contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Condições da Prorrogação
A prorrogação deste CONTRATO dependerá também do adimplemento das condições abaixo, para que o pedido de prorrogação possa ser atendido:
a. Cumprimento dos padrões de qualidade e prazos da exploração dos serviços;
b. Garantia das metas de quantidade mínima de vagas disponibilizadas;
c. Implementação das obras das benfeitorias compromissadas;
d. Análise de desempenho do empreendimento, relativamente às atribuições e aos encargos deste Contrato;
e. Ausência de cometimento de infração grave, por parte da CONCESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO QUARTO – Ausência de solicitação
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A ausência da manifestação por escrito, pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, será entendida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como falta de interesse pela
prorrogação.
PARÁGRAFO QUINTO – Ampliação
É possível a incorporação de áreas contíguas à área arrendada, objetivando a sua ampliação, para novos arranjos, acessos viários se assim tecnicamente as futuras circunstâncias o possibilitarem, desde que
comprovada a inviabilidade técnica, operacional e econômica para uma nova licitação da área objeto do acréscimo para novo arrendamento, e bem assim a comprovada a inviabilidade de competição para uma nova licitação, e
desde que resguardado o equilíbrio econômico financeiro da proposta, nos termos da Lei nº 8.666/93, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique
o PARQUE URBANO COM MARINA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES PARQUE URBANO
A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar, por escrito e imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o início das atividades da MARINA DO PARQUE URBANO DE
FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA QUALIDADE
A CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da data da entrega da área, relativo ao objeto deste Instrumento, implantando as demais normas de qualidade que vierem a ser
determinadas pelas autoridades competentes, apresentando os padrões e indicadores de qualidade para a exploração dos serviços objeto deste Instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO
No prazo máximo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da entrega da área, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o seu Cronograma de Implantação
com as datas de início e de conclusão das atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RELATÓRIO DE EMBARCAÇÕES
A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, as informações detalhadas acerca da quantidade de embarcações alocadas
na MARINA DO PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS, fornecendo, ainda, fechamentos com periodicidades mensais e anuais, na forma requerida pela PREFEITURA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Na hipótese de eventual constatação de imprecisão nas quantidades informadas pela CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-ão as multas previstas neste Contrato, sendo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS promoverá a rescisão contratual, caso a CONCESSIONÁRIA tenha sido penalizada por esse motivo, por três (três) vezes num período de 12 (doze) meses consecutivos.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá acompanhar as contagens das referidas embarcações alocadas in loco, desde que informe a CONCESSIONÁRIA desta averiguação com antecedência
de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARINA
A implantação e exploração da área objeto deste instrumento contratual deverá satisfazer às condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade, considerando:
a.

regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no Projeto, no Contrato e nas normas técnicas aplicáveis;

b.

continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços;

c.

eficiência: a execução das obras e realização das atividades e dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a

excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das metas da concessão;
d.

atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das necessidades dos

usuários.

PARÁGRAFO ÚNICO
Fica a critério da CONCESSIONÁRIA o funcionamento das operações durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante 12 (doze) meses por ano.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OPERAÇÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em casos de emergência ou de calamidade pública, enquanto caracterizada urgência de atendimento que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os fins necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, poderá requerer a cooperação da
CONCESSIONÁRIA, inclusive através de alocação de outras embarcações na MARINA DO PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA EXCLUSIVIDADE
É assegurado à CONCESSIONÁRIA, ou terceiros por ela contratados, exclusividade na realização das atividades ora contratadas.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSUNÇÃO DE RISCOS
A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO assumirá, em decorrência deste Contrato, integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Incumbe à PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS:
a.

cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis aos serviços prestados ou atividades desenvolvidas;

b.

aplicar as penalidades previstas legal e contratualmente;

c.

acompanhar e fiscalizar permanentemente o contrato de concessão;

d.

observar e fazer observar as regras e procedimentos para licitação e contratação da concessão,

e.

estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços objeto deste Contrato de concessão;

f.

exigir da CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação dos bens objeto desta concessão;

g.

cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à preservação do meio ambiente;

h.

coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços;

i. zelar pela boa qualidade dos serviços, bem como receber, apurar e adotar as providências relativas ás reclamações dos usuários;
PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta e tratamento dos dejetos despejados na baia, devendo a coleta e o tratamento dos dejetos estar
em pleno funcionamento antes da inauguração do PARQUE URBANO COM MARINA DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Incumbe à CONCESSIONÁRIA:

a.

realizar os programas ambientais indicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do PARQUE URBANO, Anexo VI do Edital, bem como adotar as medidas necessárias e adequadas

para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento;
b.

manter em dia o inventário e registro dos bens associados ao arrendamento, bem como aqueles adquiridos posteriormente à sua celebração, atualizando o ANEXO III deste contrato;
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c.

prestar as informações sobre seus serviços e seus preços aos usuários, obrigando-se a dar ampla publicidade dos preços regularmente praticados no desenvolvimento de atividades inerentes,

acessórias, complementares e projetos associados aos serviços desenvolvidos na área arrendada.
d.

adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já

e.

disponibilizar informações sobre o seu desempenho, dentro do padrão imposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, para a avaliação permanente da prestação do

existentes;

serviço adequado;
f.

divulgar, anualmente durante toda a vigência contratual, as demonstrações financeiras dos preços praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares e dos

projetos associados aos serviços prestados no âmbito da concessão, semestralmente, protocolizando as referidas informações diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
g.

prestar contas, em cada mês de maio de cada ano de vigência do Contrato de concessão, informando o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis

e apresentados na forma da lei, ou seja, acompanhados da publicação ou registro na Junta Comercial, conforme o caso, fornecendo e disponibilizando informações econômico-financeiras e operacionais à
Administração Municipal e aos órgãos governamentais competentes;
h.

permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o acesso aos dados que compõem o custo dos serviços, sempre que pleiteada a revisão dos preços máximos estipulados

i.

fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial visando à elaboração do PDZ;

j.

cumprir e fazer cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade realizada;

k.

prestar à PREFEITURA quando solicitada, informações acerca das atividades econômicas que desenvolver, mesmo quando estranhas ao objeto deste Contrato, sempre que afetarem a

operação da área objeto do presente contrato.
l.

prestar informações de interesse da PREFEITURA, e das demais autoridades, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização;

m.

promover a reposição de equipamentos e bens, mediante aquisição, recuperação ou substituição por outros, de forma a assegurar a prestação do serviço adequado;

n.

manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do

patrimônio arrendado;
o.

zelar pela integridade dos bens vinculados a concessão, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e conservação;

p.

solicitar previamente autorização à PREFEITURA para realização de investimentos não previstos no Contrato de concessão, instruindo o pedido com as especificações técnicas e o projeto

básico de engenharia, já com a manifestação das autoridades competentes, para análise PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
q.

designar Engenheiro(s) para responder tecnicamente pelas obras e projetos através da apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme habilitações do CREA,

conforme Resolução 218 de 29 de junho de 1973, ou Resolução 1.010/05, quando a mesma estiver em vigor;
r.

apresentar ARTs de pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho, os quais deverão realizar o acompanhamento e fiscalização necessários ao perfeito e seguro

andamento dos serviços;
s.

entregar à PREFEITURA MUCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ao final das obras ou construções realizadas, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built” do

projeto executivo conforme construído;
t.

elaborar um diário de obras, assinado pelo responsável técnico, contendo descrição minuciosa dos serviços executados, andamento dos serviços, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho,

etc.
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u.

cumprir com todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do

Ministério do Trabalho, especialmente a NR 18;
v.

realizar o(s) serviço(s)/obra(s), objeto deste instrumento, dentro das mais modernas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, nos prazos determinados, fornecendo todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, bem como utilizar mão-de-obra qualificada, na elaboração dos mesmos, comprometendo-se a refazer
serviço(s)/obra(s) falho(s) ou impróprio(s) sem custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
w.

obedecer às prescrições legais cabíveis e atender aos regulamentos da PREFEITURA, respeitando e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas em legislação

pertinente, assumindo todas as responsabilidades e tomando todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como assumir todos os danos causados por
seus empregados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros;
x.

dar conhecimento prévio à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer modificação na composição de seu controle societário;

y.

não transferir a terceiros, sem expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS, a execução do(s) serviço(s) ora licitado(s), autorização esta que, se concedida,

não retirará nem diminuirá a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
z.

responsabilizar-se pelo pagamento, nos prazos certos, do salário e demais vantagens aos seus funcionários ou de outrem em caso de sub-contratação ou transferência do(s) serviço(s)/obra(s),

responsabilizando-se, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigências legais, assumindo, mesmo em juízo, todo e qualquer
ônus que seus empregados, envolvidos direta ou indiretamente no atendimento do objeto da presente licitação, eventualmente pretendam imputar à PREFEITURA MUNICIPALD E FLORIANÓPOLIS;
aa.

responsabilizar-se perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros se prejudicados em decorrência do cumprimento deste Edital, por quaisquer danos oriundos

de falha no(s) serviço(s)/obra(s) em si ou de sua execução;
bb.

selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o(s) serviço(s)/obra(s), devendo ter funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho e

Previdência Social, sem qualquer solidariedade ou vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
cc.

cumprir os postulados legais vigentes em âmbito Federal, Estadual e Municipal;

dd.

prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, atendendo prontamente as reclamações recebidas;

ee.

manter durante a vigência contratual, todas as condições de cadastramento/habilitação/qualificação exigidas na licitação, nos termos do Artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93;

ff.

aplicar os recursos necessários à exploração das áreas e instalações objeto desta concessão por sua conta e risco;

gg.

fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, e submeter à aprovação aqueles não previstos no Contrato, com as

respectivas descrições e preços de referência;
hh.

prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade,

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos preços;
ii.

prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos

equipamentos, e às instalações vinculadas a concessão, bem assim o exame de todas as demonstrações financeiras, demais documentos, sistemas de informações e estatísticas, concernentes à prestação dos
serviços vinculados a concessão;
jj.

manter as condições de segurança operacional de acordo com as normas em vigor;

kk.

manter a continuidade do serviço, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à PREFEITURA

MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS;
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ll.

pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações objeto do presente contrato de concessão e sobre a atividade exercida;

mm.

oferecer aos usuários todos os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do Contrato, podendo incluir, quando condições de competição

imperfeita tornarem recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação;
nn.

observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações cedidas, quando da extinção do Contrato;

oo.

identificar as necessidades de sinalização em locais estratégicos, providenciar a colocação de placas, faixas e cartazes que instruam sobre os procedimentos de segurança necessários às suas

movimentações, que alertem os trabalhadores para as situações de perigo e que informem os telefones úteis de emergência, o não cumprimento implicará em multa conforme estabelecido na Cláusula
Trigésima Segunda que trata Das Penalidades;
pp.

utilizar os modelos de placas, cartazes e faixas de sinalização, nos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de acordo com as exigências do Conselho Regional de

Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, em alta resolução, que devem ser fotoluminescentes;
qq.

obriga-se, ainda, por si, seus sócios, administradores, funcionários, e quaisquer outros que, através dos agentes da Licitante Vencedora, tenha acesso a informações decorrente dos

serviço(s)/obra(s) prestados a respeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tenham acesso, não
podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o término da prestação dos serviço(s)/obra(s) , sendo que o termo “informação”
abrange toda informação escrita, verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível, inclusive através de mídias digitais, especialmente relativas a informações administrativas, operacionais e
técnicas, especificações e quaisquer outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente, não se aplicando às informações que sejam consideradas de domínio público ou
divulgadas pela própria PREFEITURA.
rr.

responsabilizar-se pela liquidação integral dos débitos oriundos de quaisquer ações judiciais ou pleitos extrajudiciais decorrentes de ação ou omissão sua e de seus prepostos, direta ou

indiretamente, relacionados com o objeto deste Contrato de Concessão, obrigando-se, ainda, a manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS sempre livre e isento de qualquer encargo;
ss.

arcar com todas as despesas da estrutura do PARQUE URBANO COM MARINA;

tt.

Manter a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina em no mínimo 2,5 metros DHN, conforme a exigência da demanda operacional do empreendimento.

uu.

responsabilizar-se pelo pagamento do salário de seus empregados, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, não existindo de modo algum, entre

seus empregados e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, vínculo empregatício ou de qualquer natureza;

vv.

assumir, neste ato, a responsabilidade integral quanto a eventuais ações trabalhistas ou de qualquer outra natureza, movidas por seus empregados, ex-empregados ou terceiros que laboraram

na obra objeto deste Contrato de concessão, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade;
ww. responsabilizar-se, ainda, em indenizar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS caso esta venha a ser envolvida no polo passivo de qualquer ação, seja de
natureza trabalhista ou não, mesmo após o término do presente Contrato de concessão, envolvendo seus empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive por despesas com custas processuais, honorários
advocatícios, locomoção, estada, alimentação, dentre outras;
xx.

autorizar a retenção de valores devidos por meio deste Contrato de concessão, no caso do item acima até que ela cumpra a sua responsabilidade ou até que a PREFEITURA seja excluída do

polo passivo da demanda, e, caso a PREFEITURA venha a ser condenada, o valor retido poderá ser utilizado para a quitação do débito em acordo judicial ou cumprimento de sentença, sem que haja
necessidade de prévia autorização da CONCESSIONÁRIA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA NO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL
O atendimento às Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho é obrigação da CONCESSIONÁRIA, observando integralmente o disposto na Lei nº 6.514/77 e nas Normas Regulamentadoras aprovadas
pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou sucessoras, especialmente a NR 18.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS E TERCEIROS
A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, resultantes da execução do Contrato de Concessão.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da lei, por quaisquer prejuízos causados, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e a terceiros, no exercício da execução das atividades da concessão,
não sendo imputável à PREFEITURA qualquer responsabilidade, direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONCESSIONÁRIA responderá pelos prejuízos causados a terceiros, pelas entidades que contratar para a execução das atividades vinculadas a concessionária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS
Sem prejuízo das condições e das responsabilidades previstas neste Contrato, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares a
concessão, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da concessão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA OBTENÇÃO DE LICENÇAS
Caberá à CONCESSIONÁRIA obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução das obras e operações da área objeto cedida, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO MEIO AMBIENTE
O processo de licenciamento ambiental para o Parque Urbano, objeto deste Contrato, será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que arcará com todos os custos dela decorrentes, sendo que a
PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS atuará como interveniente, auxiliando no que for possível.
PARAGRAFO PRIMEIRO
Eventuais Programas Ambientais de responsabilidade da PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS, que tenham implicação com as atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, terão seus custos
proporcionalmente reembolsados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS, na forma e condições apresentadas e justificadas, na ocasião dessas despesas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Entenda-se por licenciamento ambiental a obtenção da Licença de Instalação (LI) e de Operação (LO), sendo que a Licença Prévia (LP) já foi expedida.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONCESSIONÁRIA se obriga ainda, no prazo máximo de 12 (doze) meses após a obtenção da Licença de Operação - LO, a apresentar à PREFEITURA , bem como seu Cronograma de Implantação, com as datas
de início e de conclusão das atividades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A partir da data de posse da área cedida pelo presente contrato, serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária, todas as ações e os custos decorrentes das implicações relativas às questões ambientais devendo
atender e cumprir o disposto na legislação nacional, estadual e municipal relativa à matéria de proteção ambiental, informando à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, anualmente, cópias dos relatórios que lhe tenham sido
solicitados pelos organismos encarregados da proteção ambiental.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Monitoramento Ambiental
O acompanhamento e monitoramento dos Programas Ambientais e demais atividades correlatas na área cedida, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ônus com os Programas Ambientais
A CONCESSIONÁRIA efetuará o respectivo reembolso à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, do montante de eventuais custos das atividades relativas aos Programas Ambientais, na forma e
condições apresentadas e justificadas, na ocasião da ocorrência dessas despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Normas Ambientais
A CONCESSIONÁRIA subordina-se fielmente ao cumprimento do disposto na legislação federal, estadual e municipal, no que é pertinente à matéria de proteção ambiental, referente às suas obrigações
assumidas por este CONTRATO.

PARÁGRAFO QUARTO - Relatórios Ambientais
A CONCESSIONÁRIA enviará à FISCALIZAÇÃO, além do que mais lhe for solicitado por esta, para atendimento de exigências feitas pelos órgãos competentes, relatório sobre:
a.

Os eventuais impactos ambientais provocados em decorrência das obras executadas;

b.

As ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos eventuais impactos ambientais provocados;
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c.

Os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitigação e compensação; e,

d.

Os danos ao meio ambiente, sempre que eventualmente venham a ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, exercerá em caráter permanente, por meio de seus órgãos competentes, a fiscalização do fiel cumprimento deste Contrato, com amplos poderes junto a
CONCESSIONÁRIA para a verificação de sua administração, contabilidade, recursos técnicos e financeiros, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, marítimas, fluviais, fitossanitárias,
sanitárias, ambientais, saúde, de polícia, demais autoridades com atuação, no âmbito de suas respectivas atribuições.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para fiscalizar o cumprimento e o fiel atendimento às disposições deste CONTRATO, e objetivando a boa execução e a qualidade da concessão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, fiscalizará a
atuação da Concessionária, e providenciará a responsabilização da mesma por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial grave deste CONTRATO enseja a declaração da sua caducidade, com a sua rescisão unilateral pela PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, com a aplicação das sanções
contratuais ora previstas, sem prejuízo de demais consequências previstas na legislação regedora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONTRATO DE CONCESSÃO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPLIS,
mediante ação administrativa ou judicial especialmente intentada para esse fim, com o estabelecimento de eventuais indenizações cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá rescindir e/ou declarar a caducidade nos termos da Lei 8987/95, do Contrato de Concessão em casos de violação grave, contínua e não sanada ou não
sanável das obrigações da CONCESSIONÁRIA, bem como nos demais casos previstos neste Contrato e nas seguintes situações:

a.

desvio do objeto contratual pela CONCESSIONÁRIA;

b. dissolução da CONCESSIONÁRIA;
c.

proibição de ceder a área concedida, objeto do presente contrato a terceiros;

d. transferência de titularidade da Concessão, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
e.

cessação de pagamento de encargos contratuais à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS por mais de 120 (cento e vinte) dias;
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f.

declaração de falência ou insolvência da CONCESSIONÁRIA;

g.

paralisação das atividades sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sem justa causa e prévia comunicação à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;

h. cometimento reiterado de faltas ou execução irregular contumaz de atividades ou perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada exploração da área concedida;
i.

descumprimento de decisões judiciais;

j.

descumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em razão do cometimento de infrações;

k. ocupação ou utilização de área, além daquela estabelecida neste Instrumento;
PARÁGRAFO TERCEIRO
A rescisão deste deverá ser precedida da verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

PARÁGRAFO QUARTO
A rescisão contratual não afasta a aplicação de outras penalidades previstas no Contrato de Concessão, e em Lei específica.

PARÁGRAFO QUINTO
Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, a rescisão será declarada por ato da PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, apurando-se o valor das
indenizações ocasionalmente devidas de parte a parte.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A inexecução do Contrato de Concessão, decorrentes de fatos imprevistos resultantes de força maior, de caso fortuito ou de interferências imprevistas, devidamente comprovadas, que retardem ou impeçam a
execução parcial ou total do ajuste, podem exonerar as partes de responsabilidade pelo atraso na prestação dos serviços, bem assim, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão e vinculadas a
essas circunstâncias.
CLÁUSULA TRÍGÊSIMA SEGUNDA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO.
A CONCESSIONÁRIA concorda expressamente em se submeter às sanções fixadas unilateralmente pela SESP, estabelecidas em regulamentos vigentes ou em futuras alterações destes regulamentos, bem como, em
se submeter às sanções que venham a ser estabelecidas no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, em especial:
a -as sanções relativas às infrações de índole operacional;
b- as sanções decorrentes do descumprimento das normas e parâmetros da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
c- as sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em índice de avaliação de desempenho operacional estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
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PARÁGRAGO SEGUNDO
Sem prejuízo das penalidades estabelecidas e eventualmente aplicadas com base no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, a SESP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à CONCESSIONÁRIA as seguintes
sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da falta:
a- advertência;
b-multa;
c- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e- declaração de caducidade da Concessão;

. PARÁGRAFO TERCEIRO
A advertência será aplicada nos casos de infração leve.

PARÁGRAFO QUARTO
A multa será aplicada nos casos de reincidência e de infrações de gravidade média e grave.

PARÁGRAFO QUINTO
O valor das multas variará de 0,001% (um milésimo por cento) a 4,5% (quatro e meio por cento) do VALOR DO CONTRATO.

PARÁGRAFO SEXTO
No caso de infrações continuadas será fixada multa diária enquanto perdurar o descumprimento.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Para efeito de determinação do valor das multas o VALOR DOCONTRATO será corrigido anualmente, a partir da celebração do presente CONTRATO, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC.

PARÁGRAFO OITAVO
As multas poderão ser executadas por meio do seguro garantia.

PARÁGRAFO NONO
A partir do ato que a aplicou, o valor da multa será corrigido pela incidência do percentual de variação mensal da taxa referencial SELIC para títulos federais.

PARÁGRAFO DÉCIMO
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As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
- A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração grave e, conforme o caso, nas
hipóteses de:
a- condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b- prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do CONTRATO;
c- carência de idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO
A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicados por prazo não superior a 2 (dois) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a SESP,
que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior.

PARÁGRAFO QUARTO
Independente dos critérios específicos de graduação previstos previstos no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS a gradação das penas observará a seguinte escala:
a- a infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao USUÁRIO, ao PODERCONCEDENTE
ou a terceiros;
b- a infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo de
USUÁRIOS; e
c- a infração será considerada grave quando a SESP constatar presente um dos seguintes fatores:

a) ter a CONCESSIONÁRIA, agido com má-fé;
b) da infração, decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA;
c) o número de USUÁRIOS atingido for significativo.

PARÁGRAFO QUINTO
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Na definição da gravidade da inadimplência, na fixação da penalidade, na quantificação do seu valor e na eventual cumulação das sanções correspondentes, a SESP observará as seguintes circunstâncias,dentre outras
que entender pertinentes:

a- a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, inclusive quanto ao número dos USUÁRIOS atingidos;
b- os danos resultantes da inadimplência para os SERVIÇOS e para os USUÁRIOS;
c- a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da inadimplência verificada;
d- a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de geração de receitas e o seu patrimônio;
e- os antecedentes da CONCESSIONÁRIA;
f- a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de notificação anterior, no prazo de 1(um) ano, contado da notificação do ato de instauração do processo; e
g- as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender a SESP.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO
As sanções descritas nos parágrafos onze e doze não serão necessariamente aplicadas em sequência gradativa (da mais leve para amais gravosa), podendo ser impostas cumulativamente, a depender da gravidade da
inadimplência verificada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO
A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO
O não cumprimento dos prazos de implantação DO PARQUE URBANO sujeitará a CONCESSIONÁRIA à multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO e multa moratória de 0,05%
(cinco centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso até o efetivo inicio do Parque Urbano.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO
A Concedente, em face da falta de pagamento da multa, no prazo previsto no parágrafo anterior, poderá adotar isolada ou cumulativamente:

a. Inscrição da Concessionária no Cadastro da Dívida Ativa do Município;
b. Execução da Garantia de Obrigações Contratuais;
c. Declaração de caducidade da Concessão.

PARÁGRADO VIGÉSIMO
O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais ou regulamentares que a tiverem determinado.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO
A multa será calculada pelo valor em reais, de acordo com a Lei Municipal em vigor.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO
A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da mesma obrigação caracteriza a reincidência da infração.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO
A cada reincidência ocorrida no prazo de 90 (noventa) dias, aplicar-se-à multa equivalente ao dobro da anteriormente aplicada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Dos atos da SECRETARIA, decorrentes da execução deste CONTRATO,a CONCESSIONÁRIA poderá interpor recurso.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado; neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Em qualquer caso, será garantida nova instância recursal até manifestação do Prefeito Municipal, aplicando-se o disposto no item anterior.

PARÁRGRAFO QUARTO
A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens acima será feita mediante comunicação escrita à CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA INVALIDADE PARCIAL DO CONTRATO

Se alguma disposição deste CONTRATO vier a ser considerada nula ou inválida, tal não afetará as demais disposições, as quais se manterão plenamente em vigor.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- Da Fiscalização da Concessão

Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA emergentes deste CONTRATO serão exercidos pela SECRETARIA.

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização são imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A intervenção far-se-á depois de esgotadas todas as medidas assecuratórias da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e previstas neste Contrato, sendo formalizada por ato da PREFEITURA, o qual
conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Declarada a intervenção, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de revogar-se o ato de intervenção.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
Extingue-se a concessão por término do prazo, e:
a.

anulação ;

b.

caducidade;

c.

rescisão administrativa unilateral, amigável ou judicial;

d.

falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA;

e.

decisão judicial transitada em julgado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Extinta a concessão, retornam à a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os direitos e privilégios decorrentes da concessão, com reversão dos bens vinculados ao mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, no prazo de 90 (noventa) dias contados da extinção do arrendamento, salvo na hipótese de
advento do termo contratual, quando essas providências deverão ser adotadas com antecedência.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A reversão dos bens, na hipótese da extinção da concessão por advento do seu termo, por rescisão motivada por inadimplência da CONCESSIONÁRIA e no caso de sua falência ou extinção, será feita sem
indenização.

PARÁGRAFO QUARTO
Dar-se-á a retomada a área cedida sempre que, durante o prazo do Contrato, e conforme exaustivamente demonstrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o interesse público assim o exigir,
com pagamento de eventual indenização.

PARÁGRAFO QUINTO
Com a extinção do Contrato, qualquer que seja a sua causa, retornam à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS todos os bens vinculados à área concedida, inclusive equipamentos, além dos direitos e
privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA através deste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO
A anulação da Licitação, da qual resultou o presente Contrato de Concessão, decidida em Processo Administrativo ou Judicial, será determinante da extinção do Contrato, com apuração dos débitos e indenizações
recíprocas que eventualmente forem devidas, sua compensação e liquidação do saldo.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Extinto o Contrato, haverá a imediata assunção da área cedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou pela nova CONCESSIONÁRIA, se houver, procedendo-se avaliações e liquidações
eventualmente necessárias.

PARÁGRAFO OITAVO
A área cedida deverá estar livre e desembaraçada de qualquer outro bem que não seja afeto a Responsabilidade na Execução usuais da concessão e se encontrar em perfeitas condições de conservação, comprovada
por atestado técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO NONO
Na hipótese de não ser procedida a entrega do imóvel à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o valor da remuneração mensal da concessão será aumentado, automática e independentemente de
qualquer notificação, em 50% (cinquenta por cento), ficando ainda a CONCESSIONÁRIA sujeita ao pagamento de uma multa diária de 1% (um por cento) do valor já aumentado, a partir do mês subsequente ao da extinção do
Contrato, até a efetiva e integral retirada da CONCESSIONÁRIA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO
Quando da devolução da área, a CONCESSIONÁRIA deverá fazê-lo sem qualquer débito, inclusive junto aos seus fornecedores de água e energia elétrica.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS A PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá
declarar a extinção do Contrato de Concessão no caso de transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO

Integram a concessão: área, espelho d água, obras civis, equipamentos, sistemas de comunicação e de informática, instalações elétricas e de comunicação de dados, sistema de controle e de segurança que venham a
ser desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA, observado o PARÁGRAFO ÚNICO.

PARÁGRAFO ÚNICO
A relação dos bens que farão parte deste Contrato será elaborada pela CONCESSIONÁRIA ao término das obras, e conferida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, sendo atualizado sempre que
ampliações ou modificações venham a ocorrer nas instalações do PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DA VIGILÂNCIA

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela guarda e vigilância dos bens que integram a concessão, não podendo alienar nem onerar, de qualquer modo, referidos bens, sob pena de responsabilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO
A CONCESSIONÁRIA se obriga a informar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e às autoridades públicas quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das
atividades objeto desta concessão.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA REVERSÃO DOS BENS

Extinta a concessão, retornam à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS os direitos, privilégios e bens patrimoniais transferidos à CONCESSIONÁRIA, assim como aqueles adquiridos durante a
vigência do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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A reversão dos bens, quando do encerramento da concessão ou quando da sua a extinção por interesse público, far-se-á com a indenização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS dos
investimentos em bens necessários à continuidade do serviço transferidos da PREFEITURA, ainda não amortizados ou depreciados, desde que tenham sido realizados com a prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ateste, por meio
de auto de vistoria, encontrarem-se os bens reversíveis livres de ônus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os bens deverão ser mantidos em condições normais de uso, de forma que, quando de sua entrega à PREFEITURA, se encontrem em perfeito estado, exceto pelo resultado normal do processo de deterioração, sob
pena de indenização à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. O Termo de Reversão dos Bens, elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, será o instrumento hábil para a atestação do
estado de conservação dos bens.

PARÁGRAFO QUARTO
Caso o levantamento dos bens, realizado para fins de reversão, não contemple todos os itens do ANEXO III devidamente atualizado, ou que não se verifiquem as condições exigidas no Parágrafo anterior, a
CONCESSIONÁRIA indenizará a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS
A CONCESSIONÁRIA se obriga ao pagamento dos prêmios e a manter em vigor, a partir da data de assinatura deste Contrato, as apólices de seguro necessárias para garantir uma efetiva cobertura para todos os
riscos inerentes a CONCESSÃO -- bens e pessoas --, inclusive contra terceiros, devidamente atualizadas, de acordo com a legislação aplicável, fornecendo à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS cópias das referidas apólices.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA deve dar ciência às Companhias Seguradoras do teor desta Cláusula, para o fim de eximir a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade oriunda de
toda espécie de sinistro, encaminhando à PREFEITURA demonstração respectiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para assegurar o bom cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA prestará, por ocasião da assinatura do contrato, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, garantia no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizados na forma da Lei, durante todo o tempo de sua vigência, que poderá ser através de depósito ou fiança bancária.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
A garantia mencionada no Parágrafo anterior deverá ser prestada em qualquer das modalidades admitidas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ou seja:

a. em cheque nominal à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
b. em fiança bancária, apresentada obrigatoriamente na via original, contendo: subscrição de 2 (duas) testemunhas e firmas de todos os signatários reconhecidas em Cartório de Notas;
c.

em seguro-garantia, apresentado obrigatoriamente na via original da respectiva apólice, juntamente com o comprovante de pagamento do respectivo prêmio;

d. em Títulos da Dívida Pública da União, devendo ser apresentada carta de custódia bancária à ordem da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, apresentado obrigatoriamente na via
original.

PARÁGRAFO QUARTO
O montante caucionado, conforme Parágrafo Segundo, referente a concessão, somente será devolvido ou liberado, após a extinção por decurso de prazo ou por rescisão deste Contrato, e, depois de liquidados
eventuais débitos dele oriundos.

PARÁGRAFO QUINTO - Uso da Garantia pela Prefeitura Municipal de Florianópolis
A utilização da garantia, para as finalidades previstas, será efetuada por meio de comunicação escrita dirigida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS à CONCESSIONÁRIA e será
imediatamente aplicável sem qualquer outra formalidade.

PARÁGRAFO SEXTO - Reposição de Garantia
Sempre que a PREFEITURA dispuser da garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do valor utilizado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação daquela utilização.

CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO E FISCAL DA CONCESSÃO

Esta concessão rege-se pela legislação indicada no Edital da Concorrência nº______, e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim como pelas cláusulas deste Contrato, sendo que as operações da
CONCESSIONÁRIA ficam sujeitas, nos termos e nas condições da legislação brasileira aplicável, ao regime fiscal que vigorar durante o período da concessão.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA– DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO

É permitida a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão, preservando-se seu objeto e as condições contratuais, desde que o novo titular atenda aos requisitos referidos no art. 27 da Lei nº
8987/95.

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 255D8

718

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A transferência da titularidade da concessão para pessoa que individualmente ou em sociedade já explore atividade congênere só poderá ocorrer mediante prévia análise e aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o cumprimento do disposto no “caput” e no PARÁGRAFO PRIMEIRO, serão também consideradas como transferência de titularidade as transformações societárias decorrentes de cisão, fusão, incorporação e
formação de consórcio de empresas concessionárias ou permissionárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A transferência da titularidade da concessão, nos demais casos, só poderá ocorrer mediante prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e deverá ser comunicada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Dos atos praticados pelos servidores públicos legalmente autorizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS durante a execução deste Contrato, que afetem direitos da CONCESSIONÁRIA e
não previstos neste Instrumento, cabe recurso à instância imediatamente superior ao autor do ato recorrido.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA- DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLIRIANÓPOLIS, sempre que houver alteração, o Quadro de Acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das
ações ordinárias nominativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS para deliberação prévia a fusão, associação, incorporação ou cisão pretendida pela CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O Estatuto da CONCESSIONÁRIA deve manter em caráter permanente disposição que estabeleça que a mesma é impedida de contrair empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo
final da concessão, incluída prorrogação contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Estatuto deve manter vigente durante todo o prazo da concessão disposição que preveja uma reserva específica de restituição de capital aos acionistas nos casos de extinção da concessão; tal reserva será
constituída por um percentual sobre os lucros líquidos anuais da CONCESSIONÁRIA, bem como estatutariamente estabelecido o limite máximo da reserva, a qual somente poderá ser utilizada para aquela finalidade.
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PARÁGRAFO QUARTO - Exercício Social de Acordo com o Ano Civil
O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO devem coincidir com o ano civil, salvo para fins de aferição de movimentação mínima anual.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, são direitos e obrigações dos usuários da Marina, entre outros:

a.

receber da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e da CONCESSIONÁRIA informações para defesa de interesses individuais ou coletivos;

b.

levar ao conhecimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes à exploração da Concessão,

inclusive infrações à ordem econômica;
c.

ser atendido com cortesia pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;

d.

receber da CONCESSIONÁRIA informações acerca das características dos serviços, incluindo os seus preços;

e.

comunicar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na exploração da Marina,

f.

contribuir para a permanência das boas condições Marina e cumprir as leis e regulamentos que digam respeito às operações na área e à segurança das pessoas, embarcações, cargas, veículos,

instalações e equipamentos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – DOS PREÇOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, trimestralmente, a partir da data de início das operações, a relação dos serviços oferecidos no PARQUE
URBANO DE FLORIANÓPOLIS, bem como os preços cobrados por esses serviços com todas as composições dos custos envolvidos em planilhas abertas, no período considerado, bem como fornecer os balanços patrimoniais
e respectivas demonstrações financeiras, com o objetivo de tornar efetivas as informações para a Cláusula do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DO REEQUILÍBRIO DA CONCESSAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a intervalos de 5 (cinco) anos reunir-se-á com a CONCESSIONÁRIA para examinar a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado de forma
permanente e substancial o Contrato de Concessão, e, nesta hipótese, renegociar o ajuste de sorte a, conforme o caso, restabelecer o equilíbrio contratual para exploração das áreas e instalações portuárias.

PARÁGRAFO ÚNICO – Externalidades e o Equilíbrio Econômico-Financeiro
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Constitui princípio fundamental que informa o regime jurídico da CONCESSÃO equilíbrio da equação econômico-financeira do correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO, cujas bases são
representadas:

I.

De um lado, pelos encargos da CONCESSIONÁRIA, consubstanciado no valor mensal da CONCESSÃO da área e seus respectivos encargos, conforme o fluxo de caixa estimado apresentado

juntamente com sua proposta, e
II.

De outro lado, pela obrigação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em disponibilizar as áreas e instalações cedidas, bem como em exercer as atribuições contratuais e

III.

Pressupõe, ainda, que as atividades comerciais a serem desenvolvidas na área cedida não ficarão sujeitas a nenhum outro encargo além dos acima indicados, particularmente à imposições de

legais.

tarifas ou outras taxas, devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou recolhidas pela mesma, observado o regime tributário vigente à época da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Dá-se ao presente Contrato de Concessão, nele compreendida a remuneração pelo uso da infraestrutura a ser utilizada ou posta à disposição da referida instalação, o valor anual médio estimado de R$---------------------------- e valor global estimado de R$-------------------- pela sua duração originária de 30 (trinta) anos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA VIGÊNCIA

Este CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura e será publicado no Diário Oficial da Município de Florianópolis, mediante resumo em extrato.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DO FORO

O foro para dirimir quaisquer lides a respeito deste Contrato é o da Comarca de Florianópolis-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Contrato, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Florianopolis (SC), __ de __________ de ____.
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_________________________

______________________xxxx

PREFEITURA MUNCIPAL DE

CONCESSIONÁRIA

FLORIANÓPOLIS

CPF

____________________________

_____________________

CPF

CPF

Testemunhas:

____________________________

_____________________

CPF

CPF

PRODUTO 5 –ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO
a) Conceituação, premissas do projeto e memorial descritivo, incluindo a metodologia executiva;

a.1.Concepção do Projeto
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 Haverá espaço para aulas de navegação e espaço de busca e salvamento.

 Programa de Gestão

 Píer para atracar os barcos de passeio turístico - 100m² (total) para atendimento as

Ambiental.

escunas e informações turísticas
 Desenvolver o Cadastramento e apoio aos Pescadores Tradicionais, através do

atividade

 Programa de Valorização

Programa de Valorização da Cultura Local;

Risco de perda de

 Incentivar a cultura para que seja mantida a atividade pesqueira tradicional após a
realocação dos pescadores;

pesqueira

 Controle

 Implantação

 Socioeconômico

 Prestar apoio aos Pescadores Tradicionais, através do Programa de Valorização da

da Cultura Local;
 Programa de Gestão
Ambiental.

Cultura Local.
Consolidação da

 Implantação de um empreendimento que atenda os padrões estabelecidos no Plano

ocupação urbana

Diretor Municipal e a demanda turística da Região Metropolitana de Florianópolis.

 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

Não aplicável
 Programa de Valorização
da Cultura Local;

Alteração das
 Apoio à organização da comunidade pesqueira.

relações sociais

 Compensatória

 Operação

 Socioeconômico

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de Educação
Ambiental.

Aumento na
circulação de

 Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos

ambulantes

vendedores ambulantes que atuam no local.

 Controle

 Operação

 Socioeconômico

 Não aplicável

PRODUTO 4 –ASPECTOS LEGAIS
a) Indicar as cessões, autorizações e permissões especiais (Secretaria de Patrimônio da União, Marinha do Brasil), procedimentos e estimativas, exceto ambientais;

A Marina e o Parque precisam estar regulamentados de acordo com as legislações existentes, desta forma uma serie de analises e ajustes devem ser feitas para poder exercer todas as atividades previstas. É importante
ressaltar que toda analise deve ser bem assessorada por meio jurídico e técnico. As autorizações podem ser enumeradas pelos órgãos, conforme exemplos que seguem:
- Preventivo – corpo de bombeiros
- Posto de abastecimento – Agencia Nacional de Petróleo
- Licença Ambiental – Floram/Fatma/Icmbio
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- Policia Civil
- Alvará Sanitário - Vigilância Sanitária
- Anuência – Capitania dos Portos
- Cadastramento de entidade – Capitania dos Portos
- Demarcação de canal e lançamento de dutos subaquáticos - Capitania dos Portos
- Alvara de Construção – Prefeitura/SMDU
- Heliponto flutuante – Capitania dos Portos / Ministério da Aeronáutica / Departamento de Aviação Civil (DAC) / ANAC

Este são alguns dos principais itens, sendo necessário também a verificação das etapas que acabam por gerar interdependência entre os órgãos, pois a exemplo do que ocorre na dragagem, após a avalição preliminar da marina,
que deve ser apresentada no licenciamento ambiental, deve-se retornar a marinha com a licença ambiental final antes do início da execução.
Na sequência são descritos os principais itens e cada procedimento, conforme as normativas próprias. Apresenta-se também a título de interesse as cessões que hoje são requeridas na prefeitura para funcionamento de
cada estrutura. Desta forma apresenta-se também a prefeitura a oportunidade da elaboração de uma cessão especial, onde poderia ser realizada um analise única da instalação do parque e marina.
Nota-se que em cada tramite, em cada órgão, é necessário observar os procedimentos específicos e também as normas e legislações especificas, como por exemplo área mínima de uma sala de enfermagem, borda livre
mínima para um trapiche flutuante, número de vagas de estacionamento por tipo de estrutura, normas técnicas de acessibilidade e embarque e desembarque de passageiros entre outros.
No esquema do fluxograma apresentado abaixo é mostrado a sequência de apresentações que devem ser executadas para a solicitação da instalação da área construída da marina, em especial a cessão do uso do espaço
aquático (SPU) ou de construção de Trapiches (Marinha do Brasil/CPSC).

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: ACB78

724

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR

Figura 207. Fluxograma de Sequência de Apresentação de Solicitação para Marina.

a.1) Marinha do Brasil

Os procedimentos devem ser direcionados a Capitania dos Portos de Santa Catarina e seguir as Normam citadas:
- Norman 03/DPC Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas
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- Norman 11/DPC Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens de Aguas sob Jurisdição Brasileira
- Normam 17/DPC Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação
- Normam 25/DPC Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos
- Normam 27/DPC Homologação de Helideques instalados em Embarcações e em Plataformas Marítimas

Nesta fase estaremos citando os procedimentos mais importantes a serem executados na fase de licenciamento, após a licitação para o projeto executivo.
Os procedimentos descritos na Normam 25 para levantamentos hidrográficos devem ser levados em conta durante as execuções de batimetria que envolvem o processo de dragagem.
Os procedimentos descritos na Normam 03 devem ser executados após as aprovações, principalmente no tocante a Normam 11, dessa forma apresentando o aspecto final da marina e suas instalações, bem como manter
atualizado o cadastro das embarcações que estarão na marina.

a.1.a) Normam 11 / DPC

Cessões Capitania dos portos
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS.
A Marinha do Brasil (MB) avaliará a execução de obras sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras e emitirá parecer no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação,
sem prejuízo das obrigações do interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em questão.
Para qualquer obra localizada em unidade de conservação, situada sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras, a Autoridade Marítima emitirá parecer no que concerne, única e exclusivamente, aos
aspectos relacionados ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, não eximindo o interessado de obrigações perante outros órgãos competentes, inclusive ambientais. No entanto, a critério da Capitania
dos Portos, e sob orientação da DPC, poderão ser exigidos documentos complementares e/ou apresentação prévia de parecer do órgão ambiental competente.
Dependerá de consulta prévia às Capitanias (CP), Delegacias (DL) e Agências(AG) o início da execução das obras públicas ou particulares localizadas sob, sobre e às margens das AJB, que a partir daqui serão chamadas
apenas de obra(s), exceto aquelas realizadas em rios que não constem como navegáveis e em trechos não navegáveis de rios navegáveis nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP).

i.

Obras em geral

Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter as mesmas informações do item 2 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS.
3. Identificação do datum (Idem item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
4. Identificação da escala utilizada.
5. Representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou UTM (N/E), com a identificação das coordenadas.
6. Representação da obra ou, se em função de suas dimensões isto não for possível, a indicação de sua posição.
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7. Planta de situação, com escala entre 1:500 e 1:2000 (Idem item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
8. Planta de construção (projeto),
9. Representação da obra, contendo as coordenadas de, no mínimo, dois pontos notáveis (vértices ou extremidades) da obra.
10. Memorial descritivo da obra pretendida, devendo ser o mais abrangente possível.
11. Documentação fotográfica (Idem item 7 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
12. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à obra que o interessado pretenda realizar.
Os documentos citados deverão ser assinados pelo engenheiro responsável pela obra, neles constando seu nome completo e registro no CREA. As plantas não poderão apresentar correções que alterem sua originalidade.

ii.

Portos ou instalações portuárias, cais, píers, molhes, trapiches, marinas ou similares.

PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, CAIS, PÍERS, MOLHES, TRAPICHES, MARINAS OU SIMILARES.
Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter:
o Identificação do datum. (preferencialmente, WGS-84 ou SIRGAS2000. Serão aceitos também SAD-69 e Córrego Alegre); identificação da escala utilizada;- representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou
UTM (N/E), com a identificação das coordenadas; representação da obra ou, se em função de suas dimensões isto não for possível, a indicação de sua posição.
o Preferencialmente, deve-se utilizar como planta de localização uma carta náutica da DHN. Contudo, poderão ser utilizadas também cartas do IBGE ou da DSG. Como regra geral, deve-se utilizar a carta de maior
escala que abranja a área da obra pretendida.
o No caso de indisponibilidade de cartas da DHN, IBGE e DSG, poderão ser empregados documentos cartográficos produzidos por outros órgãos públicos ou privados cuja escala atenda aos propósitos da planta de
localização, normalmente entre 1:10.000 e 1: 50.000.
3. Planta de situação, com escala entre 1:500 e 1:2000, estabelecendo a posição da obra em relação à uma área mais ampla, que possa ser influenciada ou influenciar na obra projetada.
4. Planta de construção (projeto), em papel e, se possível, em formato digital compatível com sistemas CAD (DXF, DWG, etc), com a representação da obra, de modo a permitir a avaliação precisa das dimensões da obra,
identificação de coordenadas, em escala entre 1: 500 e 1: 2.000. Esta planta deverá conter:
o Representação da obra, contendo as coordenadas de, no mínimo, dois pontos notáveis (vértices ou extremidades) da obra; identificação do datum, preferencialmente, WGS-84 ou SIRGAS2000; Identificação da
escala utilizada; Representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou UTM (N/E), com a identificação das coordenadas; e identificação do sistema de projeção.
5. A estação (marco) utilizada como origem para a determinação das coordenadas dos diversos pontos representados na planta de construção deverá ser identificada por meio de seu nome/número, coordenadas, datum e
nome da instituição responsável. Preferencialmente, deverão ser utilizadas estações da rede do IBGE, da DSG ou da DHN.
6. Memorial descritivo da obra pretendida, devendo ser o mais abrangente possível. Quando a obra apresentar estrutura flutuante como parte integrante da estrutura fixa, ao memorial descritivo deverá ser incluído: o
detalhamento do projeto, prevendo o comportamento da estrutura flutuante nos diversos níveis dos regimes de águas; o detalhamento do sistema de fundeio e/ou de fixação da estrutura flutuante, conforme o caso; as
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características das embarcações que utilizarão a estrutura flutuante; o sistema de amarração dessas embarcações à estrutura flutuante; e a carga suportada pela estrutura flutuante e de suas interligações com as estruturas
fixas e pontos de terra.
7. Documentação fotográfica – deverá ser anexadas ao expediente, pelo requerente, pelo menos duas fotos do local da obra que permitam uma visão clara das condições locais. A critério das organizações militares, outras
fotografias poderão ser solicitadas com a mesma finalidade;
8. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à obra que o interessado pretenda realizar.
9. Os documentos deverão ser assinados pelo engenheiro responsável pela obra, neles constando seu nome completo e registro no CREA.
As plantas não poderão apresentar correções que alterem sua originalidade. O requerimento deve ser assinado pelo proprietário da obra ou seu representante legal, neste caso, anexando cópia da procuração ou Contrato Social
(no caso de firma).
Quando os documentos apresentados não forem originais, deverão estar autenticados por Tabelião.
Essas construções se caracterizam como obras sobre água e podem ser precedidas de aterro que, dependendo das dimensões, poderão provocar alterações sensíveis no regime de água da região, tendo como resultado um
assoreamento de tal monta que poderá prejudicar a navegação local com alterações de profundidades. Para esses casos, deverá ser exigido como documento adicional ao processo de obras, um estudo detalhado e criterioso das
alterações que poderão trazer danos à navegação, propiciando condições seguras à emissão do parecer da MB. Tal estudo poderá ser obtido pelos interessados junto a órgãos, instituições de ensino e pesquisa, empresas de
reconhecida capacidade técnica em engenharia costeira. Este estudo, também, deverá ser exigido quando da construção de cais ou píeres de estrutura maciça, ou enrocamentos e molhes.
Os píeres ou trapiches construídos sobre estacas de madeira ou concreto estão dispensados desse estudo, devendo, entretanto, dispor de um parecer da Administração Portuária, caso a obra se situe nas proximidades de
instalações portuárias, canal de acesso ou áreas de manobra ou fundeio.
Para obras que envolvam construção/ampliação de portos e terminais em águas restritas, tais como canais de acesso, bacias de evolução e de berços, poderá ser exigido, adicionalmente, estudos que avaliem as possíveis
restrições operacionais motivada pela obra pretendida.
Toda documentação exigida será recebida sob um mesmo protocolo.
Após a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao interessado, com o parecer da Autoridade Marítima.
NOTA: Caso a obra tenha obtido parecer favorável, deverão ser cumpridas as seguintes exigências, além de outras porventura estabelecidas:
I) O início e término dos serviços deverão ser informados à CP, DL ou AG, para divulgação em Avisos aos Navegantes.
II) Apresentação em duas vias da Planta Final de Situação (PFS), conforme as Instruções constantes do Anexo 1-B, assinada pelo engenheiro responsável pela obra. A PFS deverá ser elaborada após a execução da obra. Tal
exigência aplica-se apenas às obras com dimensões horizontais superiores a 20 m.
III) Obter o Título de Inscrição da estrutura flutuante na CP, DL ou AG, caso esta seja parte integrante da estrutura fixa.

iii.

Flutuantes ou outras embarcações fundeadas não destinadas à navegação
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Definindo flutuantes como embarcações sem propulsão que operam em local fixo e determinado, enquadrando-se nesta definição as estruturas do tipo: Postos de Combustível Flutuantes, Hotéis Flutuantes, Casas Flutuantes,
Bares Flutuantes e outras similares.
Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter as mesmas informações do item 2 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, adicionando a
representação das estruturas flutuantes, por meio das coordenadas de seu ponto central.
3. Planta de situação, com escala entre 1:500 a 1:2000 (Idem ao item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
4. Memorial descritivo contendo descrição do tipo de estrutura, material empregado na construção, disposição das luzes, equipamento utilizado para fundeio, altura máxima acima da linha de flutuação, finalidade do
emprego da estrutura flutuante, tais como tipo de comércio, propaganda comercial e a mensagem veiculada, captação de água etc.
5. Alvará da Prefeitura, caso seja desenvolvida atividade comercial.
6. Na impossibilidade de amarrar o posicionamento da estrutura flutuante à rede topo-hidrográfica existente, poderão ser utilizados outros instrumentos para se determinar a posição, tais como, GPS diferencial ou outro
método que garanta o posicionamento adequado .
7. O memorial descritivo e as plantas de localização e situação deverão ser assinados pelo engenheiro responsável.
8. Estas estruturas deverão ser sinalizadas por luz fixa amarela, com alcance mínimo de duas milhas náuticas, estabelecida no seu tope ou em local de melhor visibilidade para o navegante.
Após a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao interessado,
com o parecer da MB.
NOTA: Caso tenha sido obtido parecer favorável, o requerente deverá:
I) Obter o Título de Inscrição de Embarcação(TIE) na CP/DL/AG.
II) Informar o início e término dos serviços à CP, DL ou AG, para divulgação em Avisos aos Navegantes.
As Capitanias, Delegacias e Agências participarão aos órgãos ambientais competentes e Municípios, o local onde se pretende instalar o flutuante ou outras embarcações fundeadas não destinadas à navegação.

iv.

Dragagens

A autorização para a execução das atividades de dragagem de implantação, de manutenção, de mineração e de recuperação ambiental será concedida pelo Capitão dos Portos, após a obtenção, pelo interessado, do respectivo
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente.

Pedido Preliminar de Dragagem
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Antes de iniciar o processo junto ao órgão ambiental competente para a obtenção da licença ambiental, o interessado solicitará, por requerimento ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando for o caso, da área de jurisdição
onde será realizada a atividade de dragagem um “pedido preliminar de dragagem”, para verificar se, a princípio, haverá comprometimento da segurança da navegação ou do ordenamento do espaço aquaviário, anexando ao
requerimento as seguintes informações:
1. Traçado da área a ser dragada e da área de despejo de material dragado com a identificação de suas coordenadas geográficas em carta náutica de maior escala editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).
2. Volume estimado do material a ser dragado.
3. Duração estimada da atividade de dragagem, citando as datas previstas de início e término.
4. Profundidades atuais e/ou estimadas da área a ser dragada e, quando couber, da área de despejo.
5. Profundidade desejada na área a ser dragada.
6. Tipo de equipamento a ser utilizado durante os serviços;
7. Tipo de sinalização náutica a ser empregada para prevenir acidentes da navegação na área da dragagem.
8. No caso de dragagem em áreas situadas em local de tráfego de navios ou tráfego intenso de outras embarcações, deverá ser procedida a delimitação da área a ser dragada por bóias luminosas, de acordo com o previsto
nas Normas da Autoridade Marítima para a Sinalização Náutica - NORMAM-17/DHN.
Após verificar as informações anexadas ao requerimento, a CP convocará o interessado para a realização de inspeção no local da dragagem. Para as obras de que trata o Decreto nº 8.033/2013, caso precedidas de dragagem, a
inspeção deve ocorrer em no máximo 5 (cinco) dias da data de entrada do Pedido Preliminar de Dragagem, mesma data em que devem ser protocolizados os documentos da obra.
Após a inspeção, a Capitania dos Portos despachará o requerimento de Pedido Preliminar de Dragagem e, se não tiver havido oposição à sua realização, participará tal fato por mensagem ao CHM e, conforme o caso, ao SSN4/SSN-6.
Caso a Capitania dos Portos, em seu despacho ao Pedido Preliminar de Dragagem, não tenha se pronunciado contrariamente à realização da dragagem o interessado solicitará, junto ao órgão ambiental competente, a Licença
Ambiental para a atividade de dragagem em questão.

Início Dragagem
Após a obtenção da Licença Ambiental, o interessado solicitará, por requerimento ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando for o caso, autorização para início da atividade de dragagem, informando as datas previstas para
seu início e término, e anexando ao requerimento uma cópia da Licença Ambiental. Esta solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 15 dias úteis do início previsto da dragagem.
Deverão ser observadas as seguintes providências pelo interessado, durante e ao término das atividades de dragagem:
1. Em vias/áreas navegáveis e hidrografadas:
o Encaminhamento, à CP, DL ou AG, de Relatório Parcial de acompanhamento dos serviços realizados, constando, dentre outras, informações sobre a natureza e o volume do material dragado, bem como as
dificuldades encontradas, quando o período previsto de duração da dragagem for igual ou superior a sessenta dias.
o Realização, após a conclusão da dragagem, de um Levantamento Hidrográfico (LH) de “fim de dragagem” da área dragada e, quando hidrografada, da área de despejo. Estes levantamentos deverão atender aos
requisitos de LH da Categoria “A”, conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM 25/DHN.
o Quando a área de despejo ocorrer em área não hidrografada, deverá ser observado a alínea 2, do subitem b), abaixo;
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o Até 30(trinta) dias após a conclusão da dragagem, encaminhamento à Capitania, Delegacia ou Agência de uma cópia da Folha de Sondagem da área dragada(e área de despejo, se for o caso), informando o volume
efetivamente dragado; e nos casos de dragagem em caráter permanente, em que não é possível a caracterização temporal de sua “conclusão”, ou de dragagens com duração superior a 6 (seis) meses, as
providências descritas nas subalíneas 2) e 3) acima devem ser tomadas, no mínimo, a cada 6 (seis) meses após o início das operações.
2. Em vias/áreas não navegáveis ou não hidrografadas:
o Encaminhamento, à Capitania, Delegacia ou Agência, de relatório Parcial de acompanhamento dos serviços realizados, constando, dentre outras, informações sobre a natureza e o volume do material dragado,
bem como as dificuldades encontradas, quando o período previsto de duração da dragagem for igual ou superior a 60(sessenta) dias; quando período previsto for inferior, ficará a critério do Capitão dos Portos, a
necessidade de envio desse relatório;
o Realizar, após a conclusão da dragagem, um Levantamento Hidrográfico (LH) de “fim de dragagem” da área dragada e , quando couber, da área de despejo. Este levantamento deverá atender aos requisitos de LH
de Categoria “B”, conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM 25/DHN; e até 30 (trinta) dias após a conclusão da dragagem, deverá ser
encaminhada à CP, DL ou AG uma cópia da Folha de Sondagem da área dragada (e da área de despejo, se for o caso), informando o volume efetivamente dragado.

v.

Aterros

O aterro em águas da União é uma obra excepcional, que ela própria executa ou autoriza que outro o faça em circunstância especial, quando então fixa as regras julgadas cabíveis, conforme a legislação vigente.
A autorização para realização de aterros deverá ser considerada como medida extraordinária concedida aos Estados, aos Municípios e a entidades educacionais, culturais ou de finalidades sociais e, em se tratando de
aproveitamento econômico de interesse nacional, à pessoa física ou jurídica.
Os aterros em águas jurisdicionais brasileiras poderão ser resultantes tanto do depósito de material dragado como de material de origem terrestre. No primeiro caso,(material dragado) deverão ser observados, os mesmos
procedimentos exigidos para dragagem, previstos nos itens 0203, 0204 e 0205 deste Capítulo. Em ambos os casos, o interessado deverá observar o que está previsto na legislação federal competente, referente a aterros sobre
águas.
O interessado na realização de aterros sobre águas deverá se dirigir ao Órgão Federal (SPU) competente para obtenção da respectiva autorização. O processo terá sua tramitação no órgão competente, cujo procedimento prevê
consulta à MB, que se fará por meio da CP, DL ou AG da jurisdição.
Após a autorização para execução das obras de aterro, deverão ser informadas as datas previstas para o seu início e término, para divulgação em Aviso aos Navegantes.
No caso de aterros em áreas hidrografadas, após a conclusão das obras deverá ser realizado um Levantamento Hidrográfico (LH) do entorno da área aterrada. Este levantamento deverá atender aos requisitos de LH de Categoria
“A”, conforme as instruções vigentes estabelecidas pela Marinha do Brasil. No caso de aterros ou áreas não navegáveis ou não hidrografadas, o LH poderá ser Categoria “B”.

vi.

Planta Final de Situação

Após a execução das obras será necessário retorna a Capitania dos Portos com a Planta Final de Situação, conforme o anexo 1-B da mesma Normam 11, a fim de demonstrar e atualização quanto ao posicionamento final de
cada estrutura.
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a.1.b) normam 17 /DPC

O empreendedor precisará seguir as diretrizes da Normam 17, relativa aos auxílios de navegação, de forma a salvaguarda a estrutura e também ordenar o espaço aquaviário.
A marina deverá possuir iluminação não ofuscante voltada para baixo.
Além disso será necessário fazer a delimitação das áreas navegáveis, demarcando o canal dragado, ou seja, o canal de navegação para acesso a área de aguas abrigadas da marina.

São cinco (5) as categorias básicas de sinais náuticos que compõem o sistema de balizamento:
a) Sinais Laterais;
b) Sinais Cardinais;
c) Sinais de Perigo Isolado;
d) Sinais de Águas Seguras; e
e) Sinais Especiais.
Essas categorias são denominadas "tipos" no Decreto 92.267/86, mas aqui será adotada a denominação "categorias" para evitar conflito. As cinco categorias básicas de sinais e suas subdivisões, descritas a seguir,
poderão ser empregadas em conjunto ou isoladamente, de acordo com as peculiaridades geográficas e hidrográficas da área que se pretende sinalizar, indicando para o navegante:
- os limites laterais de um canal navegável;
- perigos naturais e outras obstruções resultantes da ação humana;
- áreas ou peculiaridades importantes para o navegante;
- novos perigos à navegação; ou
- finalidades especiais.

Na sequência as imagens retiradas da normam apresentam os sinais cardinais e o exemplo de sinalização de canal com cores encarnadas a bombordo e verde a boreste.
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Figura 208. Sinais Cardinais.
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Figura 209. Exemplo de sinalização de canal com cores.
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a.1.c) Normam 27 /DPC
Segundo a Norman 02: “Para o registro, certificação e homologação dos helipontos instalados em plataformas fixas, móveis e embarcações empregadas na navegação interior, tanto nacionais quanto estrangeiras, deverão
ser observadas as regulamentações cabíveis descritas na NORMAM-01/DPC.”
Segundo a Normam 01: “As instruções para certificação de helipontos em embarcações e plataformas marítimas constam das Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Helipontos Instalados em
Embarcações e em Plataformas Marítimas (NORMAM-27/DPC).”
Desta forma deve-se adotar os procedimentos da Normam 27 para regularização do heliporto flutuante, bem como neste ínterim é importante ressaltar o seguimento das normativas próprias do Ministério da aeronáutica e
Departamento de Aviação Civil (DAC). Notadamente deve ser seguido o preconizado na PORTARIA N- 18/GM5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1974.

a.2) SPU

Cessões SPU
Solicitação do espaço aquático Portaria SPU 404/2012.
Primeiramente se faz necessário elencar algumas condições básicas:


A área aquática pretendida deve estar, por princípio, vinculada a um terreno de marinha.



O imóvel ao qual está vinculado o espaço aquático pretendido deve estar regularizado na SPU. A regularização é representada pela Inscrição de Ocupação ou Aforamento, referenciada por um número de RIP – Registro
Imobiliário Patrimonial.



Se o espaço aquático pretendido for adjacente a um terreno de marinha que esteja sob a responsabilidade do requerente, ou sobre o qual ele tenha o direito de uso, a cessão poderá ser feita diretamente. Se não, a cessão só
poderá ser feita através de um processo licitatório público, do qual tanto o requerente quanto outros interessados poderão participar.



Se o espaço aquático pretendido for adjacente a uma via Pública, ou a uma APP, a cessão poderá ser feita diretamente a quem detiver o direito ao uso do imóvel contíguo em frente ao qual está a área objeto da cessão.



Para as cessões sem licitação, o espaço aquático requerido deve ficar limitado às confrontações laterais do terreno.



Se a cessão de uso não se enquadrar nas características de gratuidade previstas, o preço pelo uso será calculado em função da área aquática cedida, de acordo com o artigo 7º Portaria SPU 404/2012. O valor será revisto,
em princípio, a cada cinco anos e sofrerá correção anual.



O contrato de cessão não será assinado se o requerente ou o imóvel vinculado à área do espaço aquático requerida tiverem pendências junto à União.



A cessão concedida será revogada, automaticamente, no caso de mudança da titularidade do direito de uso do imóvel ao qual ela está vinculada.

A solicitação de cessão pode ser feita de duas maneiras, sem apresentação de documentos (para estruturas rudimentares onde o espaço aquático terá até 250m2), e com a apresentação de documentos (no caso de espaços
aquáticos maiores que 250m2). A Secretária do Patrimônio da União se reserva o direito de exigir, em alguns casos, a apresentação de documentos, mesmo o espaço aquático sendo menor que 250m2.
Para o caso a solicitação deve ser feita com a apresentação de documentos:
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a. Enviar correspondência endereçada à Superintendente do Patrimônio da União em Santa Catarina solicitando a Cessão ou Regularização do Uso de espaço aquático. Especificar na carta o tipo de estrutura náutica
(trapiche, cais, píer, etc.), o tamanho da área pretendida, o número do RIP, o prazo pretendido de cessão ( justificar), o prazo pretendido de carência para o início da retribuição pelo uso, se necessitar (fundamentar
a necessidade).
b. Apresentar documento que descreva, de modo sucinto, o empreendimento que será construído, ou já existente, no espaço aquático pretendido.
c. Enviar documentos que permitam a identificação e qualificação do interessado.
d. Apresentar a manifestação favorável da Autoridade Municipal, que pode ser um documento específico no qual a Prefeitura atesta que não se opõe a que o empreendimento seja feito no local ou, mesmo, um
Alvará de Construção, quando se tratar de estrutura náutica a ser erigida concomitante e vinculada a outra construção no mesmo local.
e. Apresentar o parecer da Autoridade Marítima atestando que não é contrária ao empreendimento no local pretendido. É um documento que o interessado deve conseguir junto à Capitania dos Portos da região onde
está sendo solicitada a cessão.
f. Apresentar o projeto completo em meio físico e digital.
A SPU disponibiliza o material eletrônico “ Solicitação de Espaço Aquático – Roteiro” que explica a sequência ser executada.
Para o caso da marina publica, deverá ser feito um processo entre a prefeitura e a SPU, onde a prefeitura deve requere a área para uso publico, como a dragagem aterro e praça e a área do espaço aquático da marina. Desta forma,
regularizado perante a união, a prefeitura poderá fazer a cessão ao empreendedor.
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Figura 210. Exemplo de Carta.
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Figura 211. Fluxograma da cessão do espaço no spu.

a.3) prefeitura
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A prefeitura possui uma serie de requisito e normas para cada tipo de empreendimento a ser executado. Desta forma segue em anexo a listagem de dados necessários a serem seguidos para licenciar cada uma das estruturas.
Apontamos também como solução, uma proposta de lei que conste toda a marina e todo o parque como uma estrutura única, fazendo a aprovação do projeto como um todo.

b) Minuta de edital para a futura parceria e seus anexos, contendo, no mínimo
Os seguintes estão atendidos pela minuta de edital que segue, além destes outras informações técnicas e jurídicas são cintempladas.
i.Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos licitantes
ii.Indicação dos critérios de julgamento das propostas;
iii.Indicação dos critérios de contratação, conforme as condições da legislação vigente;
iv.Definição das garantias a serem exigidas na licitação;
v.Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº _____/2016

SESSÃO DE ABERTURA: ____________

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº ____/2016
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, com sede na Rua Conselheiro Mafra nº 656, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, através da sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará
LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA, para concessão, construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina, destinada a atracação de embarcações de pequeno porte,
estacionamento e áreas recreativas terrestres localizada na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, destinadas à implantação do Parque Urbano com Marina, de acordo com as normas legais e regulamentares abaixo
indicadas e as regras estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos.
Esta licitação e o posterior arrendamento serão regidos; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e suas alterações;
pelo e pela, assim como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

2. DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO
a. A revitalização, modernização e a recuperação da área, mediante investimentos infraestruturais;
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b. O estímulo ao crescimento do potencial turístico, de lazer, náutico, esporte e recreio e de proteção ambiental no entorno da área do Parque Urbano e da cidade.
c. O aumento da vocação turística, esportiva, e ambientalista da região.
d. A geração de novos empregos na cadeia logística e no setor turístico, naval, de esportes náuticos, de lazer e sócio – ambiental da região.
e. A atração de novos investimentos para o Município Florianópolis, mediante a disponibilização de uma infraestrutura de lazer, esporte e recreação em nível compatível com as exigências do mercado.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº _____/2016

3.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Esta Licitação tem por objeto a concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à

implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado comercialmente por Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou Consórcio, a ser criada pela Licitante Vencedora conforme o caso, pelo qual será devido o
pagamento especificado no Item 26.4 deste EDITAL.
3.1.

As instalações do Parque Urbano com Marina a serem cedidas por este contrato, descritas no Anexo I deste EDITAL, deverão ser construídas, administradas, conservadas, modernizadas,

aparelhadas e exploradas pela CONCESSIONÁRIA no prazo do contrato de concessão, nos termos estabelecidos neste EDITAL e em seus Anexos, objetivando a realização de atividades esportivas, náuticas,
preservação ambiental, atracadouros e serviços para embarcações de lazer esporte e recreio, integrando a comunidade Florianopolitana com a área cedida e com as atividades ali desenvolvidas.
3.2.

As instalações do Parque Urbano com Marina a serem cedidas serão exploradas pela Concessionária e a remuneração será decorrente de tarifas cobradas dos usuários, ou de qualquer outra forma

decorrente da exploração do serviço, nos termos da Lei nº8987/95.
3.3.

A área disponível para o Parque Urbano com Marina é no total 225.000m² (duzentos e vinte e cinco mil metros quadrados), sendo 145.000,00 m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados) de

espelho d’agua, 80.000m² (oitenta mil metros quadrados) em terra, dos quais são 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados) para o aterro hidráulico.
3.4.

A dragagem que manterá a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina é de responsabilidade da Concessionária.

3.5.

O PARQUE URBANO COM MARINA tem como projeção, até o final do CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE NO MÍNIMO 552 vagas de embarcações.

3.6.

A ampliação da área arrendada só será permitida em área contígua e quando comprovada a inviabilidade de competição para uma nova licitação, e desde que resguardado o equilíbrio econômico

financeiro da proposta, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique o PARQUE URBANO COM MARINA
3. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM CONCEDIDAS
A área objeto desta CONCESSÃO, detalhada no Anexo I – Projeto Básico deste EDITAL é composta pelo seguinte:

4.1 Área seca (terra) = 80.000m² (oitenta mil metros quadrados).
4.2 Espelho d’agua = 145.000,00 m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados).
4.3 Aterro hidráulico = 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados)
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4. DAS DEFINIÇÕES
São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é apontado, sem prejuízo de outras inseridas neste EDITAL e seus Anexos ou, ainda, na legislação aplicável:
4.1.

ADJUDICATÁRIA: licitante vencedora do certame a quem foi atribuído o objeto da licitação.

4.2.

ADJUDICANTE: Prefeitura Municipal de Florianópolis.

4.1. CONCESSÃO: Ato administrativo por meio do qual a Administração outorga direitos e poderes a um particular.
4.2.

CONCESSIONÁRIA: licitante vencedora do certame.

4.3.

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participem desta Licitação.

4.4.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: as condições técnicas dos métodos e meios de como pretende a Licitante executar as obras e serviços de engenharia relativa à Implantação do Parque Urbano

com Marina, bem como administrar e explorar a área objeto de concessão, que deverá conter, em quaisquer hipóteses, as especificações mínimas exigidas neste EDITAL e na Lei 8.666/93.
4.5.

VALOR DO CONTRATO: valor total a ser pago pela Concessionária à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS como contrapartida pela exploração ou utilização de áreas cedidas pelo Município,

computado para todo o período de vigência do contrato.
4.6.

VALOR DA CONCESSÃO: aquele apurado mensalmente como devido pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, em função da ocupação da área e da quantidade de

embarcações alocadas no Parque.
4.7.

SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade dos preços.
5. DOS ANEXOS DO EDITAL
São partes integrantes deste EDITAL:
6.1

Anexo I – Projeto Básico Conceitual – Termo de Referência, todos estudos estimativos, com valores aproximados, composto de:

a. Apêndice 01 – Apresentação TR/PB e Imagens do Complexo
b. Apêndice 02 - Planta de Localização em Carta Náutica – Planta 01/01
c. Apêndice 03 – Levantamento Topobatimétrico, Proposta de Utilização e Proposta de Implantação – Plantas 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04
d. Apêndice 04 - Planta de Sede Administrativa e Conveniência – Plantas 01/02 e 02/02
e. Apêndice 05 - Planta do Espaço Comercial / Salão de Eventos – Plantas 01/02 e 02/02
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f. Apêndice 06 - Planta da Sala de Marinheiros – Plantas 01/02 e 02/02
g. Apêndice 07 – Planta de Trapiches – Planta 01/01
h. Apêndice 08 - Planta das Guaritas de Acesso – Plantas 01/02 e 02/02
i. Apêndice 09 –Planta do Heliponto – Planta 01/01

6.2

Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade

6.3

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços

6.4

Anexo IV – Minuta do Contrato de Arrendamento

6.5

Anexo V – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE

6.6

Anexo VIII – Requisitos mínimos da Metodologia de Execução

6.7

Anexo IX – Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais de instalação do Parque Urbano com Marina.

6. DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONCESSÃO

A CONCESSÃO constitui um projeto de investimento, destinando-se a investidores que tenham capacidade para investir, financiar, gerir e construir o PARQUE URBANO COM MARINA, incluindo a sua
modernização, a conservação, a expansão e o aparelhamento da área a ser cedida, destinada à revitalização cultural, social, recreativa, turística e comercial da região, nos termos definidos neste EDITAL.
6.1.

O conhecimento por parte das licitantes, da atual situação da cidade de Florianópolis e de suas potencialidades é condição indispensável para o sucesso do futuro arrendamento. Assim, os aspectos

econômicos do projeto devem ser examinados pelos licitantes interessados, bem como ao aspecto financeiro de modo fique definitivamente avaliado se os compromissos assumidos com o futuro contrato de concessão
são possíveis de serem atendidos pelos fluxos de receitas a serem gerados pela concessionária do Parque Urbano com Marina na exploração das áreas a serem cedidas.
6.2.

Antes, portanto, da entrega das propostas, as licitantes devem empreender um extenso trabalho de verificação da viabilidade técnica e econômica do Parque Urbano com Marina na Avenida Beira

Mar Norte, bem como da sua capacidade de cumprir os compromissos de investimentos a serem realizados e dos riscos inerentes ao arrendamento.
7. DA LICITAÇÃO
7.1.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

É permitida a participação de empresas consorciadas e individuais, conforme a Lei 8.666/93.
7.1.1.

Poderão participar desta licitação empresas que satisfaçam plenamente todas as exigências deste EDITAL, bem como da legislação em vigor.

7.1.2.

É vedada a participação como licitante, de empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País, conforme Item 18.1.5 e sem prejuízo do disposto no item 18.3.

7.1.3.

É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou declaradas inidôneas por ato do Poder Público, bem como das que tenham sofrido nos 12 (doze) meses, aplicação da

penalidade prevista no inciso III, do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93, devendo as empresas apresentar declaração própria, nos moldes do Anexo II.
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7.1.4.

Não poderá participar da Licitação, isoladamente ou em consórcio, empresa cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior,

assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos anteriores à data da publicação do Aviso desta Licitação.
7.1.5.

A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições do presente EDITAL, dos seus Anexos e das normas que o integram, sem prejuízo do

exercício do direito de impugnação de que trata este EDITAL.
7.1.6.

As licitantes que desejarem, poderão realizar visita técnica, através de seu responsável técnico, para analisar aspectos técnicos mais relevantes ou que apresentem dúvidas sobre o objeto licitado, devendo

ser agendada diretamente com a Diretoria .......... da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, através do e-mail ........................... ou telefone .............., conforme Item 18.3.2 deste EDITAL.
7.1.7.

O capital social mínimo exigido para participação nesta licitação devidamente registrado e integralizado deverá ser, na data marcada para apresentação da(s) proposta(s), igual ou superior a R$2.000.000,00

(dois milhões de reais) para o caso de licitante individual, e em caso de consórcio, o capital social mínimo do mesmo não poderá ser inferior a R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos
valores de cada consorciado.
7.1.8.

Para participar deste certame as licitantes deverão apresentar garantia da proposta, de no mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais), em documento original, numa das modalidades previstas no Parágrafo

Primeiro do Art. 56, da Lei n° 8.666/93, com validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. Caso a modalidade escolhida seja em dinheiro, a licitante deverá obter código identificador de depósito na ....................... desta Prefeitura
através do telefone .........., em horário comercial para realizar depósito identificado na conta corrente da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
7.1.9.

A garantia da proposta (para licitar) de que trata o item supra 8.1.8, será liberada após a homologação e adjudicação da licitação, através de solicitação por escrito, podendo ser via fax e/ou e-mail,

encaminhada à Gerência de Licitações e Contratos da prefeitura municipal de Florianópolis (endereço de e-mail).
7.1.10.

A Licitante Vencedora deverá prestar Garantia do Contrato, consoante às disposições do Artigo 56, da Lei n° 8.666/93, por ocasião da assinatura do instrumento contratual, de no mínimo, R$500.000,00

(quinhentos mil reais) conforme disposições do Item 29.2 deste EDITAL.
7.1.11.

Deverão ser apresentados os documentos solicitados, em via original ou cópia autenticada, ou via com possibilidade de aferição via internet.

7.1.12.

Os representantes das licitantes que se fizerem presentes à sessão de recebimento, abertura e conforme o caso julgamento para se manifestarem na sessão deverão apresentar credencial, com poderes

expressos para representar a licitante, especialmente de declinar do direito à interposição de recursos.
7.1.13.

Não poderá participar da Licitação empresa e suas eventuais subcontratadas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior,

assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA MUNICIAPAL DE FLORIANÓPOLIS nos últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos anteriores à data da publicação do Aviso desta
Licitação.
7.1.14.

Poderão participar da Licitação quaisquer empresas, isoladas ou reunidas em consórcio que satisfaçam plenamente todas as cláusulas deste EDITAL e a legislação em vigor. (art. 28 da 8666/93).

7.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
As Licitantes poderão requerer informações e esclarecimentos sobre este EDITAL e seus anexos à Comissão Permanente de Licitação, das ____hs às ___hs nos dias úteis, até 05 (cinco) dias corridos antes da data
estipulada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO, através de correspondência devidamente protocolada na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Conselheiro Mafra, 565, Centro - Florianópolis- SC.
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7.2.1.

A Comissão Permanente de Licitação responderá aos questionamentos e impugnações e eventuais alterações do EDITAL a todos os interessados da mesma forma, via e-mail, aos endereços eletrônicos

informados no momento da aquisição do EDITAL e através do Diário Oficial do Município de Florianópolis.
7.2.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este EDITAL por irregularidade na aplicação da legislação que o rege, devendo protocolar o pedido na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, no
endereço antes indicado, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega da documentação da licitação.
7.2.3. Na hipótese prevista no item anterior, a Comissão Permanente de Licitação apreciará e responderá a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
7.2.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
contendo documentação de habilitação ou que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
7.2.5. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de continuar participando do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
7.2.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá modificar este EDITAL ou seus Anexos, desde que observados os procedimentos legais.

7.3.

DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Como critério objetivo para o julgamento das propostas comerciais, a presente Concorrência levará em conta exclusivamente a maior oferta para o Valor do Arrendamento oferecido a PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS – Melhor Oportunidade de Negócio, previsto no art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e nos termos estabelecidos neste
EDITAL.

7.4. DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

7.4.1. Esta Concorrência será realizada em três fases, de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei nº 8.666/93, com condições gerais e com as condições específicas estabelecidas no Edital:
7.4.2. A preimeira fase é a Habilitação, destinada ao recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação exigida para participar do certame. A Comissão Permanente de Licitação tem por objetivo
verificar a regularidade da Documentação habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante, bem como à análise da compatibilidade da “Metodologia de Execução”
com as especificações mínimas descritas no Anexo VIII deste EDITAL. Se a licitante deixar de atender algumas das exigências habilitatória, será desclassificada do certame.

7.4.3. A segunda fase é destinada ao Julgamento das propostas. A Comissão Permanente de Licitação verificará a proposta que apresente a melhor oferta de pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS pela concessão da área cedida. Será Verificada a conformidade de cada PROPOSTA com os requisitos do EDITAL, promovendo-se a desclassificação das PROPOSTAS desconformes ou incompatíveis,
bem assim o julgamento e classificação das PROPOSTAS de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste EDITAL e divulgação do resultado.
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7.4.4. Terceira fase, destinada à verificação do cumprimento, pela Licitante declarada vencedora, das exigências formuladas para a celebração do contrato de concessão, inclusive a constituição da SPE por parte do
vencedor e garantia do Contrato, bem como à homologação do resultado do julgamento e à adjudicação do objeto da Concorrência.

7.4.5. A abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação de habilitação serão sempre realizadas em sessão pública, previamente designada, observando-se o prazo para interposição de recursos ou
mediante desistência expressa dele ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, sendo lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão.

7.4.6. É facultada à COMISSÃO ou a Prefeitura de Florianópolis, em qualquer fase da CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

7.4.7. A intimação dos julgamentos da classificação ou desclassificação das propostas, e bem assim de habilitação e de inabilitação das Licitantes, será feita às participantes diretamente, em sessão pública para a qual
serão todas convocadas ou através do Diário Oficial do Município de Florianópolis.

7.4.8. Sendo a ciência da decisão intimada lavrada, por assinatura dos representantes, aposta na respectiva ata. Idêntico procedimento será adotado na divulgação dos julgamentos dos recursos, procedendo a
COMISSÃO a comunicados diretos, via carta ou fax, num e noutro casos, às licitantes cujos representantes não tenham comparecido às reuniões em que tenham ocorrido as respectivas divulgações.

7.4.9. Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.

7.4.10. No julgamento das PROPOSTAS não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste EDITAL, tampouco vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes.

7.4.11No caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas.

7.5. DOS CUSTOS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A Licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua documentação, não responsabilizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em nenhuma hipótese, por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação, ou os resultados dela decorrentes.

8.4

DO FORNECIMENTO DO EDITAL
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8.6.1

Este EDITAL e seus Anexos estarão disponíveis no site _____________ e, impressos disponíveis para aquisição na ______________, em até 10 (dez) dias anteriores a data estabelecida para a entrega da

DOCUMENTAÇÃO, constando as seguintes informações:
a.

Pessoa jurídica interessada

b. Endereço
c.

Número de inscrição do CNPJ

d. Telefone, fax e endereço eletrônico.
e.

8.6.2

Nome de representante para eventual contrato

Os interessados são inteiramente responsáveis pelas informações registradas no momento do download e/ou aquisição do EDITAL e seus Anexos, especialmente seus contatos telefônicos e eletrônicos

fornecidos para eventual contato da Superintendência e CPL com os interessados e licitantes.

9. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

No caso de consórcio, devem ser atendidas as seguintes exigências:
9.1.

Comprovação do compromisso, por instrumento público ou particular, de constituição do consórcio, subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas.

9.2.

Designação da empresa líder do consórcio, que será a responsável, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, pelo cumprimento dos compromissos a serem assumidos.

9.3.

Indicação da participação percentual de cada empresa no consórcio.

9.4.

Identificação de cada integrante do consórcio, e a especificação da participação de cada qual no capital da futura SPE.

9.5.

Declaração da anuência da responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio e pelos compromissos assumidos.

9.6.

Declaração da anuência da obrigação das empresas consorciadas manterem, até a celebração do contrato de concessão, a composição inicial e a respectiva participação de cada empresa no consórcio.

9.7.

No caso de um consórcio sagrar-se vencedor, todos os participantes poderão integrar o capital votante da SPE - Sociedade de Propósito Específico, que deverá ser constituída para a assinatura do Contrato,

com a finalidade única de explorar a concessão.
9.8.

O consórcio deve apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal por parte de cada empresa consorciada, admitindo-

se, para efeito apenas de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva
participação, ficando estabelecido, para o consórcio, um acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor do capital social mínimo exigido para a Licitante Individual, ou seja, como para a participante individual o capital social
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mínimo aceito é de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), em caso de consórcio, deverá ser comprovado o capital social de no mínimo R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos
valores de cada consorciado.
9.9.

A participação da pessoa jurídica líder no consórcio far-se-á por intermédio de seu representante legal ou procurador.

9.10.

A inabilitação de qualquer pessoa jurídica integrante do consórcio acarretará a automática inabilitação deste.

9.11.

O documento referente ao compromisso de constituição de consórcio e as informações solicitadas nos subitens 9.1 a 9.6 deverão constar da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO de que trata este

EDITAL, sob pena de inabilitação do consórcio.

9.12.

Impedimento de participação, nesta Concorrência, de empresa consorciada por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

10.

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE

10.1.

Como condição da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária, em caso de consórcio, deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, com a finalidade e objeto social único e

exclusivo de explorar a concessão objeto deste certame, sem prejuízo das disposições do Item 30 deste EDITAL.

10.2.

A SPE poderá ser constituída sob a forma de sociedade por ações ou limitada, cuja titularidade de controle efetivo deverá ser exercida, exclusivamente, pela empresa ou consórcio de empresas à (ao) qual

tenha sido adjudicado o objeto desta licitação. Em caso de Consórcio, deverá ser preservada entre as empresas consorciadas, na constituição da SPE, a proporção de participação prevista na formação do Consórcio.
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10.3.

Os estatutos e composição acionária ou acordo entre sócios e acionistas da SPE deverão ser submetidos à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.4.

A SPE será uma sociedade comercial com sede no Estado de Santa Catarina, cujo objeto social deverá ser exclusivo e restrito à construção e exploração e manutenção de parque urbano com marina na área

delimitada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, com prazo de duração indeterminado.

10.5.

O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico deverá prever a responsabilidade solidária de suas integrantes em relação às obrigações da SPE CONCESSIONÁRIA.

10.6.

O capital social (PRÓPRIO) subscrito e realizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser compatível com o valor do CONTRATO, nos termos da Legislação vigente, devendo corresponder, na data de sua

celebração, a pelo menos 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

10.7.

A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável, em especial do regulamento previsto no

art. 9º, §3º, da Lei n.º 11.079/2004.

10.8.

O Estatuto ou Contrato Social da SPE deverá prever que a sociedade fica impedida de contrair empréstimos ou obrigações cujos prazos de amortização excedam o termo final do CONTRATO DE

CONESSÃO, com a extinção das obrigações da CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA junto à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS.

10.9.

Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a titularidade do controle efetivo da SPE deverá ser exercida pela empresa ou empresas integrantes do consórcio de empresas à (ao) qual tenha sido

adjudicado o objeto desta licitação, ficando a transferência, total ou parcial, direta ou indireta, de seu controle societário efetivo, sujeita à prévia e expressa anuência da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, sob pena de
descumprimento contratual, decretação de caducidade da concessão e aplicação das penalidades cabíveis, previstas no CONTRATO.

10.9.1.

Entende-se por controle efetivo da SPE:

10.9.1.1. No caso de sociedade por ações, a titularidade da maioria das ações com direito a voto, bem assim o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, conforme disposto no art.
118 da Lei n.° 6.404/76.
10.9.1.2. No caso de sociedade limitada, a titularidade de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do capital social, bem assim o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas
atividades.
10.9.1.3. No caso de Consórcio, a titularidade do controle efetivo da SPE deverá ser exercida pelas empresas consorciadas, sem prejuízo de que na formação do capital inicial da sociedade venham a
participar terceiros interessados, desde que previamente aprovada referida participação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
10.9.1.3.1.

A integralização do capital da SPE deverá realizar-se preferencialmente em dinheiro admitida a integralização em créditos ou bens móveis e imóveis desde que diretamente relacionados ao

objeto do CONTRATO.
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10.10.

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidem com o ano civil.

10.11.

Poderão ser computados como aportes de capital os gastos realizados pela empresa ou consórcio adjudicatário, até a formalização do CONTRATO, desde que passíveis de alocação como despesas

pré-operacionais.

10.12.

Sob pena de extinção do contrato de concessão, a transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.13.

A simples alteração da composição societária, que não caracterize a transferência do controle societário, não necessita de subordinação à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, devendo

apenas haver a prévia comunicação àquela, sempre preservando as condições técnicas e operacionais.

10.14.

A CONCESSIONÁRIA, consórcio ou não, deverá submeter à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS qualquer modificação em seu Estatuto, durante toda a duração do

CONTRATO DE CONCESSÃO.

10.15.

Em _________ de cada ano a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS efetuará a verificação do capital integralizado da SPE, para efeito de assegurar sua proporcionalidade com os

investimentos efetivamente realizados e a realizar, até que estes se encontrem integralmente atendidos e assegurada a viabilidade da concessão.

10.16.

A eventual participação de capitais não nacionais na SPE obedecerá às leis brasileiras em vigor, observado o disposto no art. 29 da Lei n. 10.233/01/20/14. Para efeito de verificação do cumprimento das

exigências Editalícias e contratuais, a SPE deverá manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS informada sobre a titularidade das ações ordinárias nominativas ou das quotas do capital social,
conforme o caso.

10.17.

As ações ordinárias nominativas ou quotas poderão ser transferidas, desde que não seja alterada a titularidade do controle efetivo do capital votante da SPE, exceto quando autorizado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.18.

A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros correlatos, que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros, desde que atenda as prescrições e limitações

previstas na lei, neste EDITAL e no ANEXO IV .

10.19.

As ações preferenciais porventura emitidas não poderão dar direito a voto a seus titulares.

10.20.

A emissão de novas ações ordinárias nominativas, nos casos permitidos em lei, não poderá ensejar a alteração do controle da sociedade, salvo se previamente autorizado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e observadas as respectivas formalidades legais.
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10.21.

A criação de novas quotas, em se tratando de aumento de capital de sociedade limitada, também não poderá ensejar transferência do controle da sociedade, salvo nas hipóteses de transferência de

controle societário previamente autorizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e observadas as respectivas formalidades legais.

10.22.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá aprovar previamente os processos de reorganização societária pretendidos pela SPE, tais como fusão, associação, incorporação ou

cisão e seus correlatos.

10.23.

Aos membros do Conselho de Administração da SPE CONCESSIONÁRIA, fica vedada a acumulação do cargo de Diretor; outrossim, os cargos de Diretor da SPE CONCESSIONÁRIA não podem ser

exercidos por membros de órgãos de administração e empregados, bem como respectivos cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau, da licitante vencedora, quer seja essa uma sociedade ou grupo de sociedades
consorciadas. Para os fins previstos nos itens anteriores, a Licitante vencedora deverá submeter à prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os atos constitutivos da CONCESSIONÁRIA.

10.24.

A empresa CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA deverá prestar previamente à formalização do contrato de CONCESSÃO e outras avenças, as garantias previstas neste

11.

DA VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

11.1.

As licitantes deverão declarar, conforme Item que possuem pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, ao Plano Diretor da cidade, especialmente às Normas

EDITAL.

Ambientais afetas à área, com visitas a que, no futuro, a CONCESSIONÁRIA não venha a alegar desconhecimento de situação, fato, circunstância, evento ou qualquer outra alegação que a exima do cumprimento das suas
obrigações contratuais, podendo para tanto realizar visitas ao local onde será instalado o PARQUE URBANO COM MARINA, mediante programação prévia junto à Diretoria _________, para atendimento ao Item 18.3.2 deste
EDITAL

11.2.

Programação da visita poderá ser feita até 07 (sete) dias anteriores da data marcada para a sessão de recebimento e abertura das propostas, diretamente na Diretoria ________, localizada na Rua

__________________, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, ou pelo e-mail ou telefones abaixo:
E-mail: ____________
11.3.

telefone: ____________.

A visita ao local objetiva dar conhecimento às LICITANTES das atuais condições da área a ser cedida, os dados, estudos, projetos e relatórios estarão disponíveis para consulta das Licitantes na sede da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, Rua _______, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
11.4.

Caso as Licitantes tenham interesse em tirar cópias dos documentos deverão arcar com os custos de reprodução.

12.

DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas
neste EDITAL e em seus Anexos, sendo que eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA, serão consideradas de
responsabilidade exclusiva da Licitante.
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12.1.

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

12.1.1.

A Licença Ambiental Prévia foi emitida pelo órgão ambiental competente e faz parte deste EDITAL, através do Anexo I, Apêndice 13.

12.1.2.

A Licença Ambiental de Instalação – LAI é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que arcará com todos os custos dela decorrentes.

12.1.3.

Licença Ambiental de Operação – LAO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

12.2.

DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação nacional, estadual e municipal, relativa à matéria de proteção ambiental, informando à Prefeitura Municipal de Florianópolis, anualmente,
preferencialmente no mês de _____ de cada ano, cópias dos relatórios que lhe tenham sido solicitados pelos organismos encarregados da proteção ambiental.

12.3.

DA EXECUÇÃO DE OBRAS

12.3.1.

A execução de obras e instalações do EMPREENDIMENTO só terá início após o integral cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das exigências formuladas neste EDITAL, assim como da chancela

formal da FISCALIZAÇÃO no referido Projeto Executivo e sobre as obras de execução do PARQUE URBANO.
12.3.2.

É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à modernização, ao aperfeiçoamento e à ampliação de suas instalações, respeitados os limites legais e as disposições deste EDITAL e seus Anexos.

12.4.

DOS CONTRATOS DA CONCESSÃO COM TERCEIROS

12.4.1.

Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste EDITAL, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares a

CONCESSÃO, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO, respeitando os limites da área cedida.
12.4.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere o item anterior reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e
a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
12.4.3. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSÃO.
12.5. DA FISCALIZAÇÃO
Para fiscalizar o cumprimento e o fiel atendimento às disposições deste EDITAL, e objetivando a boa execução e a qualidade do(s) serviço(s) /obra(s) ora licitado(s), a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS designa o Assessor de Auditoria, que comporá Comissão Especial de Fiscalização, e será o responsável pela mesma, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, cuja atuação ou falta desta não excluirá a
responsabilidade da Licitante Vencedora por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 8.666/93.
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12.5.1.

Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a Licitante Vencedora, deverão ser feitas por escrito, nas devidas oportunidades, não se tomando em consideração

quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações verbais.
12.5.2.

A FISCALIZAÇÃO que será exercida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISÍ, quer sobre a contratação, quer sobre a Licitante Vencedora não isentará e nem mesmo reduzirá a

responsabilidade desta, inclusive perante terceiros, pela perfeita execução do(s) serviço(s) e pelo fiel cumprimento às presentes disposições. No exercício da fiscalização, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
terá acesso aos dados relativos à administração e aos recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONÁRIA.
12.5.3.

É da CONCESSIONÁRIA a responsabilidade única e exclusiva pelas obras e serviços realizados por conta do ARRENDAMENTO, ou por sua não oportuna ou adequada execução, cabendo-lhe responder

por eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros. A CONCESSIONÁRIA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, as obras e serviços previstos no objeto do CONTRATO, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, tanto físicas como de projeto.
12.5.4.

A FISCALIZAÇÃO poderá sustar ou recusar qualquer serviço que não atenda às especificações e demais requisitos previstos, sendo que, neste caso a Licitante Vencedora será notificada para que

regularize a situação no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo, ser declarada inidônea, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis.
12.5.5.

Além da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita à fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, marítima, sanitária, de saúde e

de polícia marítima, polícia federal e demais autoridades no âmbito de suas respectivas atribuições.
12.5.6.

Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a Licitante Vencedora poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da

data da determinação recorrida.
13. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
No dia ____________, às 14hs (quatorze horas) no Auditório “_________________, em sua sede localizada na Rua _______________, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em Sessão Pública, as
Licitantes entregarão a sua DOCUMENTAÇÃO, composta de Credencial, Envelope 01 e Envelope 02, à Comissão Especial de Licitação, por intermédio de seus representantes legais e/ou de procurador(es) habilitado(s), não se
admitindo remessa por via postal ou por outro meio não previsto nesse EDITAL.
13.1

Os representantes das empresas licitantes que se fizerem presentes à sessão de recebimento, abertura e conforme o caso julgamento para se manifestarem na sessão deverão apresentar procuração, mesmo

sócios não administradores, com poderes expressos para representar a licitante, inclusive interpor e desistir de recursos.
13.2

A procuração dos representantes acima indicados poderá se pública ou particular, em original ou cópia autenticada, assinada pelo sócio administrador ou quem tenha poderes para representar a licitante,

devendo ser comprovado estes poderes por meio de cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes, a ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente, FORA dos envelopes nos 01 e 02.
13.3

A falta da entrega da DOCUMENTAÇÃO implicará na presunção de desistência de participação da Licitante nesta Concorrência.

13.4

Toda a DOCUMENTAÇÃO deve ser apresentada em língua portuguesa, de forma legível, em linguagem clara e objetiva, datilografada ou digitada em papel que identifique a Licitante, devendo ser

assinada por responsável legal da Licitante ou pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da Licitante, com a comprovação de poderes claramente na documentação de HABILITAÇÃO. Somente serão admitidos
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documentos em idioma estrangeiro se acompanhados das respectivas traduções para o idioma português por tradutor público juramentado nos termos da legislação brasileira, exceto catálogos, termos técnicos, termos financeiros
e termos de uso corrente no Brasil.
13.5

Cada volume da DOCUMENTAÇÃO deve ser precedido de um SUMÁRIO, com a indicação das matérias e das páginas correspondentes.

13.6

Todas as folhas devem ser rubricadas e numeradas sequencialmente, apresentando, ao final de cada volume, um “TERMO DE ENCERRAMENTO”.

13.7

Os documentos solicitados devem ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS ou publicação em órgão da imprensa oficial, sem emendas ou rasuras, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
13.8

Observando o disposto no item seguinte, a HABILITAÇÃO deve ser apresentada: UMA via em 1 (um) envelope (invólucro) distinto, lacrados e endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de

Licitação. e outra via eletrônica (CD).
13.9

Os Envelopes (invólucros) devem conter, respectivamente:

Envelope nº 1: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Envelope nº 2 : PROPOSTA

13.10

Os Envelopes devem ter a seguinte identificação:

PREFEITURA MUNICIAPAL DE FLORIANÓPOLIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ___/____ – PARQUE URBANO COM MARINA
ENVELOPE Nº ____
(identificar o nº do envelope e titular a documentação contida, na forma referida no item anterior).

LICITANTE: ____ (sua identificação, contendo denominação, endereço, números de telefone ou fax).

13.11

Os Envelopes devem ser entregues e protocolados na Secretaria __________, até a hora marcada para a sessão de recebimento, devidamente fechados e colados.

13.12

Aberta a Sessão Pública para o recebimento da DOCUMENTAÇÃO, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará aos representantes das Licitantes a entrega das credenciais, procurações,

com comprovações de poderes, e Envelopes nºs1 e 2, observando-se o seguinte:
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13.12.1

Não serão aceitos quaisquer outros documentos além dos contidos nos respectivos Envelopes, salvo aqueles expressamente solicitados neste EDITAL.

13.12.2

Somente os representantes das Licitantes ou seus procuradores, devidamente credenciados, presente à Sessão, poderão manifestar-se sobre os trabalhos ou requererem registros em ata, sendo que o

documento de credenciamento/procuração do representante deverá ser apresentado FORA dos envelopes nos 01 e 02.
13.12.3

Iniciada a Sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará que os representantes das Licitantes rubriquem os Envelopes nº. 1 (um), contendo a DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO, devendo os mesmos permanecer sob poder da Comissão Permanente de Licitação até a realização da Sessão Pública convocada para a abertura dos mesmos.
13.12.4

Concluída a rubrica dos Envelopes nº 1, a Comissão Permanente de Licitação procederá à rubrica e na sequência abertura dos Envelopes nº 2, contendo as Propostas Técnicas.

13.12.5

Abertos os Envelopes nº 2, os documentos ali contidos serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das Licitantes. A Comissão Permanente de Licitação

procederá ao exame, após o que será dada a palavra aos representantes das Licitantes e aos membros da Comissão Permanente de Licitação que dela quiserem fazer uso; em seguida será lavrada e assinada ata pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes e encerrada a Sessão. Em não ocorrendo o julgamento das Propostas na referida sessão, o resultado do Julgamento desta fase será divulgando no Diário
Oficial do Município de Florianópolis ou revelado em sessão pública previamente marcada.
13.12.6

É facultada à Comissão Permanente de Licitação prosseguir com os trabalhos no caso dos representantes das licitantes presentes declararem expressamente que abrem mão do direito de interposição de

recursos, passando à fase da Proposta na mesma data.
13.12.7

Transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação convidará as Licitantes para comparecerem à Sessão Pública

de abertura dos Envelopes nº 2, que terá sua data e horário divulgados no Jornal do Município de Florianópolis, e serão processados da seguinte forma:
13.12.7.1 Abertos os Envelopes nº 2, os Documentos e Metodologia de Execução ali contidos, serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes, após o que
será dada a palavra aos representantes das Licitantes presentes e aos membros da Comissão Permanente de Licitação que dela quiserem fazer uso; em seguida será lavrada e assinada ata pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e pelos representantes das Licitações e encerrada a Sessão.
13.12.7.2 Encerrada a Sessão Pública para a abertura e rubrica da documentação contida no Envelope nº 2, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao exame e julgamento da Proposta, divulgando no Diário
Oficial do Município de Florianópolis o resultado do julgamento ou em sessão pública.
13.12.7.3 Transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, o procedimento administrativo licitatório prosseguirá, nos seus ulteriores termos, ou com a
homologação e adjudicação da Licitante classificada e habilitada, ou, com a abertura da(s) habilitação seguinte(s) na ordem classificatória das Propostas, conforme o caso.
14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL é o valor a ser ofertado para a remuneração da C ONCESSÃO da área licitada e se tornará compromisso da licitante no respectivo contrato de concessão, gerando a obrigação de a
licitante pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, mensalmente, ao longo do Contrato, a Remuneração Mensal da concessão – RMC.
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14.1.

FORMA

A proposta de preço deverá ser apresentada em 01 via digital em cd, e 01 (uma) via original, em invólucro fechado e colado, devidamente assinada por representante legal, e deverá considerar como data-base
econômica a data da apresentação da Proposta, obedecendo aos seguintes critérios de aceitabilidade das PROPOSTAS, como a MAIOR OFERTA PELA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

14.2.

DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA

Serão desclassificadas as Propostas que:

14.2.1.

Não atendam aos requisitos e condições exigidas neste instrumento convocatório.

14.2.2.

Sejam ilegíveis, contendo omissões, rasuras, alterações, adições.

14.2.3.

Apresente valor inferior ao investimento mínimo previsto.

14.3. PAGAMENTOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Na elaboração da sua Proposta a Licitante deve considerar que a CONCESSIONÁRIA arcará com os seguintes pagamentos à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, consoante os indicativos do
Projeto Básico e do EVTE, sendo que os itens “14.3.1” e “14.3.2” abaixo, não poderão ser alterados pelas proponentes, sob pena de desclassificação:

14.3.1.

R$____________ (_________) por mês, ou R$______ (___________) por ano.

14.3.1.1.

Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.

14.3.1.2.

A data base para pagamento será o 05º (quinto) dia útil de cada mês.

14.3.2.

R$_____ (__________) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO.

14.3.3.

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio na Proposta Comercial da Concessionária.

14.4.

INVESTIMENTOS

Deverá considerar ainda, os investimentos em obras, construções e equipamentos que realizará ao longo do Contrato e que, durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento, poderá fixar livremente o preço
dos seus serviços.

14.5.

PAGAMENTOS

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência.
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14.6.

PENALIDADES POR ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA efetuados com atraso estarão sujeitos a:

14.6.1.

Correção monetária do valor devido, desde o dia previsto para pagamento até o dia de efetivação do pagamento.

14.6.2.

Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido.

14.6.3.

Juros pro rata die de 1%(um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

14.6.4.

Rescisão do CONTRATO, em decorrência de falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos e das benfeitorias executadas.

14.7.

REAJUSTE DOS VALORES

Nos termos da legislação vigente, após ter decorrido 12 (doze) meses da vigência contratual, o valor das importâncias referidas nos subitens “14.3.1” e “14.3.2” acima, referentes ao valor de outorga, cotados no
presente certame, serão reajustados, conforme a variação dos últimos doze meses a partir dos seus primeiros faturamentos, segundo o IGPM da FGV.
15. DA PROPOSTA
15.1.

A Proposta da(s) licitante(s) deverá estar dentro do Envelope 02, nos termos já indicados e nos moldes anexo -Modelo de Proposta de Preços, contendo as seguintes informações:

15.1.1

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta Comercial da Concessionária, pago à vista, por ocasião da assinatura do Contrato.

15.1.2

_______ (___________) por mês, ou ____ (___________) por ano, sendo que os pagamentos destes valores, serão devidos a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual, elegendo-se

desde já como data base para pagamento, o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

15.1.3

_____ (__________) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO COM MARINA, devida a partir do início das atividades.

15.1.4

Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do Parque Urbano, nos moldes da TABELA 18 - ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO - item 6.3 - do EVTE Anexo V

deste EDITAL.

15.1.5

Cronograma Físico Financeiro das Obras.

15.1.6

Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, nos moldes e no mínimo com as projeções da Figura 20 – Evolução Esperada da Taxa De Ocupação das Vagas – cenário intermediário do EVTE (item 6.2.1).

15.1.7

Fluxo de Caixa Estimado do seu empreendimento.
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15.2.

Na elaboração da PROPOSTA, a Licitante:

15.2.1.

Não deve considerar qualquer benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município.

15.2.2.

Deve considerar o regime fiscal vigente no País.

15.2.3.

Deve considerar os ônus decorrentes da efetivação das garantias e dos seguros exigidos neste EDITAL.

15.2.4.

Deve considerar o investimento mínimo de R$____________ (______________________________) incluído obras civis, instalações, equipamentos a serem utilizados nas operações da marina e

necessárias à implantação e operação do empreendimento.

15.2.5.

O VPL é o somatório dos fluxos de caixa do projeto, descontados por uma taxa de desconto no valor de 10,83% referente ao custo médio ponderado do capital, calculado no valor de R$

_________________ (_______________________________).
16. DOS VALORES MÍNIMOS
Objetivando o melhor aproveitamento da potencialidade da área e para a consecução do próprio objeto desta Licitação, será cobrada pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima,
apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes do EVTE, - Evolução Esperada da Taxa De Ocupação das Vagas – cenário intermediário, independentemente desta ser alcançada ou não.

16.1. FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

16.1.1.

A LICITANTE apresentará impresso e por meio eletrônico (compact disc), junto com sua PROPOSTAL, o Fluxo de Caixa Estimado do seu empreendimento, objeto deste EDITAL, o qual representará a

situação de equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato para futura aferição, quando argüido o desequilíbrio pela Administração ou pelo arrendatário, nos termos do § 3º do Art. 30 do Decreto nº 2.594/98

16.1.2.

Para o Fluxo de Caixa Estimado do empreendimento a LICITANTE utilizará os valores de investimentos mínimos constantes de sua PROPOSTA, bem como os preços mínimos e compromissos de

faturamento constantes de sua PROPOSTA.

16.2. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.

16.2.1.

O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, facultado à licitante apresentar prazo maior.

16.2.2.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura da PROPOSTA, sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
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16.2.3.

Este prazo poderá ser prorrogado, por mútuo acordo.

17. DO EXAME E JULGAMENTO DA PROPOSTA
A Proposta será verificada, e eventuais equívocos serão corrigidos pela Comissão Permanente e Licitação, observados os seguintes procedimentos:
17.1.

Constatadas discrepâncias entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerão os valores por extenso.

17.2.

Para o preenchimento da Planilha de Preços, deverão ser utilizadas no máximo duas casas decimais após a vírgula, na indicação dos preços (ex.: 0,00).

17.3.

Verificados erros de operação aritmética, os resultados serão devidamente corrigidos.

17.4.

A Comissão Permanente de Licitação, após proceder às verificações previstas acima, inclusive a aceitabilidade da proposta, classificará as PROPOSTAS conforme a maior oferta pela OPORTUNIDADE

DE NEGÓCIO, previsto no art. 15, inciso II da Lei n. 8.987/95. sendo considerada vencedora a licitante que, tendo satisfeito os demais requisitos do EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à HABILITAÇÃO, apresentar
MAIOR OFERTA DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

17.5.

Concluído pela Comissão Permanente de Licitação, o julgamento das Propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS comunicará as Licitantes o resultado do julgamento e a consequente

classificação das Propostas, mediante aviso publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município ou na própria sessão pública.

17.6.

No caso de empate entre duas ou mais licitantes apresentarem propostas com valores iguais, a preferência será para a empresa brasileira, e se ainda assim o empate persistir será realizado sorteio, em ato

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

18. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Para a habilitação nesta Concorrência os interessados devem apresentar no Envelope nº 1, a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira
e Metodologia de Execução conforme o seguinte:

18.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

18.1.1.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos

de eleição de seus administradores, sendo considerados aceitos dos documentos publicados no Diário Oficial ou órgão de imprensa oficial ou os que tiverem o carimbo do órgão competente.
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18.1.2.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

18.1.3.

Compromisso de constituição de consórcio, quando for o caso, nos termos estabelecidos neste EDITAL.

18.1.4.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei 12.440 de 07/07/11.

18.1.5.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.
18.2.

A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em:

18.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

18.2.2

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, se houver, pertinente à sede da Licitante.

18.2.3

Prova de regularidade quanto aos tributos e contribuições federais, expedida pela Delegacia da Receita Federal onde a Licitante tiver sua sede.

18.2.4

Prova de regularidade quanto a divida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional onde a Licitante tiver sua sede.

18.2.5

Prova de regularidade para com o imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços – ICMS do Estado (ou Distrito Federal) onde a Licitante tiver sua

sede ou declaração (ou certidão) firmada pelo órgão fazendário estadual da sede da licitante de que a mesma não é contribuinte do ICMS.

18.2.6

Prova de regularidade para com a fazenda municipal do Município onde a Licitante tiver sua sede, relativo ao ISSQN e também do IPTU do imóvel-sede da mesma; se a Licitante não é contribuinte do

ISSQN, anexar declaração (ou certidão) firmada pelo órgão fazendário municipal da sede da licitante sobre tal fato; se o imóvel sede não pertencer à licitante, anexar declaração (ou certidão) do cartório de registro de imóveis da
circunscrição, onde se situa o imóvel sede da licitante, confirmando tal fato.

18.2.7

Certidão negativa de débito perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, extensivo à sede e às filiais da Licitante.

18.2.8

Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular da Licitante no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

18.2.9

Declaração da própria licitante de que não sofreu as penalidades previstas no Artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93, e de que não foi declarada inidônea, conforme o item 12.2 e Anexo II deste EDITAL.
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18.2.10

Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, alegando que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

18.2.11

Não será aceito comprovante de regularidade fiscal ou certidão negativa com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante ou certidão sem prazo de validade, salvo se não expedida há mais de 60

(sessenta) dias da data estabelecida neste EDITAL para entrega da DOCUMENTAÇÃO.

18.3.

A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:

18.3.1.

Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

18.3.2.

Declaração de conhecimento do local de instalação do Parque Urbano com Marina de Florianópolis, nos moldes do Anexo IX deste EDITAL, de que a licitante possui pleno conhecimento das condições,

da natureza e detalhes dos locais em que será instalado o Parque Urbano, bem como as informações necessárias à confecção da Proposta deste certame, com acesso inclusive ao Plano de Desenvolvimento e, às Normas
Ambientais afetas à área, assumindo todo o ônus caso não realize a visita técnica, que é facultativa, mediante programação prévia junto à Diretoria _______, através do email: _____________ ou telefone: ____________, com
visitas a que, no futuro, a CONCESSIONÁRIA não venha a alegar desconhecimento de situação, fato, circunstância, evento ou qualquer outra alegação que a exima do cumprimento das suas obrigações contratuais.

18.3.3.

Em razão da dimensão do empreendimento, a empresa licitante, para os fins de comprovação da capacidade técnica (profissional e operacional), conforme for o caso:

a. Atestado(s) emitido(s) em favor da licitante.

b. Atestados emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados através de declaração.

c. Comprovação de vínculo comercial através de contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes e relacionado ao objeto licitado, ainda que fora do país.

18.3.3.1.

Atestado de capacidade técnica emitido órgão público ou privado, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo CREA(S) ou demais conselhos e

órgãos competentes da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), independentemente de serem nacionais ou internacionais, e, compatíveis em características e quantidades com o objeto desta licitação,
especialmente comprovando aptidão nas parcelas abaixo previstas de relevância e valor significativo, as quais deverão ser comprovadas integralmente por cada licitante, permitindo-se o somatório delas pelas empresas que
optarem pela modalidade de consórcio:

TIPO DE
EXPERIÊN

SERVIÇO/OBRA

CIA
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18.3.3.1.1. Exploração, administração ou gerenciamento de
empreendimento comercial (privado ou público mediante concessão)
com vocação turística ou desportiva, tais como marinas, hotéis,
Experiência

resorts, parques de lazer, centro de convenções etc.

gerencial/

18.3.3.1.2. Gerenciamento e exploração de complexos

operacional

multifuncionais e/ou de entretenimento, de empreendimentos com
valores de investimento superiores a R$ ____________
18.3.3.1.3. Elaboração de projetos de engenharia de
empreendimentos similares.

18.3.3.1.4. Execução de obras e serviços em empreendimentos
Experiência

similares, tais como, administração e exploração de

técnica

empreendimentos com viés turístico.

18.3.3.1.5. Construção de marinas com vagas náuticas flutuantes.

18.3.3.2. A comprovação da Experiência Gerencial/Operacional poderá ser feita através da apresentação de acervo e ou contratos, que possuam compatibilidade em características e quantidades com o objeto da
licitação.

18.3.4.

Comprovação de instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

18.3.5.

Metodologia de Execução

18.3.5.1. Para permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANÓPOLISÍ uma melhor avaliação técnica das Licitantes, em face da complexidade do objeto deste certame, especialmente dos serviços que serão
prestados no decorrer do contrato de concessão, bem como para melhor avaliar a experiência das mesmas, as referidas proponentes devem apresentar, conforme previsto neste subitem, a “METODOLOGIA DE EXECUÇÃO”,
informando como pretendem implementar as obrigações que decorrerão do contrato de arrendamento, cuja avaliação será efetuada conforme os critérios indicados neste subitem 18.3.5 para efeito de sua habilitação, nos termos
previstos no § 8º do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.3.5.2. A METODOLOGIA DE EXECUÇÃO apresentada pela licitante vencedora será considerada compromisso e parte integrante do contrato de concessão.
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18.3.5.3. Caberá à CPL apresentar de forma justificada os motivos que ensejarem eventual rejeição/inabilitação da Metodologia de Execução, e, por conseguinte da licitante.

18.3.5.4. Na avaliação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO a COMISSÃO considerará a proposta no seu conjunto, globalmente, levando em consideração os seguintes atributos:

a. Compatibilidade das especificações mínimas previstas no Anexo VIII deste EDITAL.
b. Compatibilidade dos elementos constituintes da Metodologia de Execução com as características do objeto da Licitação.

18.4.

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

18.4.1.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Licitante, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo Índice Geral de Preços – IGPM calculado pela Fundação Getúlio Vargas, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data estabelecida para a entrega da
Documentação.

18.4.2.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelos cartórios (ofícios) competentes da sede da Licitante, nos termos da lei ou regulamento de organização judiciária vigente na comarca da

sede da Licitante.

18.4.3.

Não será aceita certidão negativa de falência ou recuperação judicial, com prazo de validade vencido ou, ainda, certidão sem prazo de validade, salvo se não expedida há mais de 60 (sessenta) dias da data

estabelecida neste EDITAL para a entrega da DOCUMENTAÇÃO.

18.4.4.

Prova de capital social mínimo, em valores do mês da apresentação da DOCUMENTAÇÃO, deve ser igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o caso de licitante individual, e em

caso de consórcio, o capital social mínimo do mesmo não poderá ser inferior a R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos valores de cada consorciado.

18.4.5.

Comprovação, mediante declaração acompanhada de memória de cálculo, de que dispõe de boa situação econômica/financeira da licitante, através de cálculo assinado por Contador, registrado no Conselho

Regional de Contabilidade, comprovando o índice de Liquidez Geral, onde o índice aceitável é LG ≥ 1 (um), apurado pela seguinte fórmula: LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP), onde: LG é liquidez geral, AC é ativo circulante,
ARLP é ativo realizável a longo prazo, PC é passivo circulante e PELP é passivo exigível a longo prazo, relativamente ao balanço exigível no contrato social da licitante.

18.4.5.1. No cálculo dos índices exigidos serão utilizados os resultados expressos no balanço (demonstração contábeis) do último exercício social.

18.4.5.2. Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser acompanhada da publicação em
órgão de imprensa oficial.
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18.4.5.3. No caso de sociedade anônima de capital fechado, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser apresentada mediante cópia autenticada
devidamente chancelada pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou mediante publicação em imprensa oficial ou jornal de grande circulação na sede da Licitante.

18.4.5.4. Em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser apresentada mediante
cópia autenticada devidamente chancelada pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante.

18.4.6.

Garantia para licitar, em documento original, de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) numa das modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Artigo 56 da Lei 8.666/93, válida por no mínimo 60

(sessenta) dias, ou seja, da seguinte forma:

18.4.6.1. caução em dinheiro ou título da dívida pública.
18.4.6.2. seguro-garantia.ou
18.4.6.3. fiança-bancária.

18.4.6.3.1.

Os títulos da dívida pública deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definições do Ministério da fazenda, sendo que não serão aceitos os títulos válidos até o ano de 1969 e prescritos em 1974, conforme Parecer da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-PGFN/GAB/Nº 859/98, e serão devidamente diligenciados pela Comissão Permanente de Licitação para apuração de seus valores, liquidez e validade.
18.4.6.3.2.

A caução em dinheiro deverá ser depositada na conta bancária nº _______, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (Concorrência nº___/2016), no Banco _____– SC,

Agência nº ______. Sendo que o código identificador de depósito deve ser requerido na Gerencia ________, pelo telefone ________
18.4.6.3.3.

A fiança bancária deverá constar, obrigatoriamente, a renúncia, pelo Banco fiador, dos benefícios de ordem a que se referem os arts. 1.491 e 1.499 do Código Civil Brasileiro. Quando a fiança for

prestada por instituição financeira não sediada no Brasil, deverá ser ratificada por estabelecimento bancário com agência autorizada a funcionar no Brasil, devendo vir acompanhada de declaração do Banco de que os detentores
de seu controle acionário não participam da direção ou do controle da Licitante.

18.4.6.4. No caso de utilização do seguro-garantia, a apólice correspondente indicará a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como a beneficiária e deverá ser apresentada conforme as condições
estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
18.4.6.5. A garantia da proposta será executada se a Licitante retirar sua Proposta dentro do período de validade da mesma ou deixar de cumprir, no prazo estabelecido, as exigências para a celebração do contrato de
concessão, ou ainda, se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato de concessão, no prazo estabelecido na convocação para tal fim ou ainda deixar de apresentar a apólice de seguros ou as garantias de execução do
contrato de arrendamento exigidas neste EDITAL.
18.4.6.6. A garantia da proposta deve permanecer em vigor pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogada pelas Licitantes interessadas, por
solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

18.4.6.7. As garantias da proposta (para licitar) serão devolvidas:
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18.4.6.7.1.

Às Licitantes inabilitadas, em até 30 (trinta) dias da data de abertura dos Envelopes contendo as Propostas.

18.4.6.7.2.

À Licitante vencedora, quando da sua substituição pela garantia de execução do contrato.

18.4.6.7.3.

Às demais Licitantes habilitadas, em até em até 30 (trinta) dias da dias após a assinatura do contrato de concessão.

18.4.6.7.4.

A todas as Licitantes se a Concorrência for revogada ou anulada nos termos previstos neste EDITAL.

18.4.6.8. A falta de comprovação da prestação da garantia ou a apresentação de garantia inválida ou inidônea implicará na inabilitação da licitante, equivalendo à desistência em participar da Licitação.

18.5.

As participantes consorciadas deverão apresentar ainda as declarações solicitadas no Item 9 (nove) deste EDITAL.

19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação examinará a DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da Licitante classificada na fase da HABILITAÇÃO, sucessivamente conforme a ordem de classificação segundo
o critério de MELHOR OFERTA - MELHOR OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO, julgando inabilitadas as Licitantes que não atenderem, integralmente, aos requisitos exigidos neste EDITAL, sendo que a inabilitação da
Licitante implica preclusão do seu direito de ser declarada vencedora do certame.

19.1. Caso as certidões apresentadas não indiquem o prazo de validade, será aceita a certidão expedida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para sessão de recebimento e abertura das propostas.
19.2. Caso a Metodologia de Execução apresentada não atenda integralmente aos requisitos mínimos constantes no Anexo VIII do presente EDITAL restará inabilitada a licitante.
19.3. Concluído pela COMISSÃO o julgamento da licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS intimará as Licitantes do resultado do julgamento, mediante publicação no Diário Oficial do
Município de Florianópolis.

20.

DOS RECURSOS
Da decisão da COMISSÃO que julgar a HABILITAÇÃO e a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA caberá recurso, com efeito suspensivo, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do

resultado dos respectivos julgamentos e da adjudicação, no Diário Oficial do Município.
20.1. Interposto o recurso, será comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
20.2. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
20.3. A COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, do Recurso, ao PREFEITO MUNUCIPAL.
20.4. A decisão do PREFEITO MUNICIPAL deverá ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que lhe foi encaminhado o recurso.
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21. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
A PREFITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por seu titular, poderá revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou declarar sua nulidade, quando verificar ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.1.

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93.

21.2.

A nulidade do procedimento administrativo licitatório induz à do correspondente contrato de arrendamento, sem prejuízo do disposto no dispositivo legal referido no item anterior.

21.3.

No caso de desfazimento do procedimento administrativo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22. DA HOMOLOGAÇÃO
22.1.

O resultado do julgamento (classificação das propostas) será submetido à deliberação do PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, que poderá:

22.1.1.

Homologar a licitação e adjudicar o seu objeto ao primeiro classificado.

22.1.2.

Determinar a retificação de irregularidade sanável se houver.

22.1.3.

Revogar a licitação, por razões de interesse público.

22.1.4.

Anular a licitação, se deparar com vicio insanável.

22.2.

A homologação e adjudicação produzirão os seguintes efeitos jurídicos:

22.2.1.

A aquisição do direito da Licitante Vencedora, por intermédio da Empresa de Propósito Específico em caso de consórcio, CONCESSIONÁRIA a ser por ela constituída, celebrar o contrato de concessão.

22.2.2.

A vinculação da Licitante vencedora, por intermédio da empresa CONCESSIONÁRIA a ser constituída, ao cumprimento das condições estabelecidas neste EDITAL.

22.3.

Após a adjudicação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a assinatura do Contrato, nos moldes do Anexo IV– Minuta de Contrato, na Gerência ______________

da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, na forma do Artigo 64, Lei n° 8.666/93, podendo tal prazo ser prorrogado a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, sob pena de decair do
direito à contratação e de sofrer as sanções previstas no artigo 81 da referida lei, bem assim as penalidades definidas neste EDITAL.
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23. DA CONCESSÃO
23.1.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O arrendamento reger-se-á pela Lei nº8.666/93, Lei nº8.987/95, Lei Complementar Municipal nº482/14, Lei Complementar Municipal nº60/00, e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim
como pelos itens deste instrumento convocatório e do correspondente contrato de concessão.

23.2. DA ASSUNÇÃO DE RISCOS
A CONCESSIONÁRIA assumirá, em decorrência do Contrato de CONCESSÃO, integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessão, exceto nos casos em que o contrário resulte deste EDITAL
ou do próprio contrato de concessão, estando sob sua exclusiva responsabilidade (da CONCESSIONÁRIA) todos os encargos, ônus, obrigações ou compromissos por ela contratados com terceiros, inclusive aqueles de
origem trabalhista, ficando vedado, em caso de inadimplemento, o chamamento subsidiário ou solidário da PREEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

23.3.

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

23.3.1.

A manutenção do equilíbrio da equação econômico-financeira do correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO se constitui como princípio fundamental, tendo por base as condições comerciais

constantes da proposta da Licitante Vencedora.
23.3.2.

As partes, em intervalos máximos de 5 (cinco) anos, examinarão a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado, de forma permanente e substancial, as atividades comerciais

desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA e, nesta hipótese, renegociarão o ajuste de sorte a, conforme o caso, restabelecer as condições de viabilidade econômica da proposta, vedada a ampliação do período de
vigência do contrato de CONCESSÃO.
24. DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM O ARRENDAMENTO
Revertem à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, gratuita e automaticamente, na extinção do contrato de concessão, todas as áreas cedidas por meio de contrato e instalações construídas pela
CONCESSIONÁRIA dentro da área do PARQUE URBANO, nos termos previstos neste instrumento convocatório.

24.1.

Extinta a concessão, retornam à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos a CONCESSIONÁRIA conforme previsto no EDITAL e estabelecido no

contrato, com a imediata assunção do serviço pela PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
24.2.

A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de todos os bens reversíveis.

24.3.

Nos casos previstos nos itens 21.1 e 21.2 supra, a PREFEITURA MUNICIAL DE FLORIANÓPOLIS, antecipando-se à extinção da concessão, poderá proceder aos levantamentos e avaliações necessários

à determinação dos montantes da indenização que será devida CONCESSIONÁRIA, na forma dos arts. 36 e 37 da Lei 8987, de 1995.
24.4.

A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com

o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço cedido.
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24.5.

Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a entregar os bens reversíveis em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, e livres de

ônus ou encargos, de que tipos forem.

24.6.

A reversão, no término do prazo contratual, será feita sem indenização, salvo quando ocorrer à hipótese de implementação de capital aplicado na expansão de instalações físicas, quando expressamente

requeridas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, e desde que o capital não tenha sido amortizado, deduzida a depreciação dos bens, proveniente de seu desgaste ou de sua obsolescência.
24.7.

Caso a reversão das INSTALAÇÕES para a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS não se processe nas condições ora estabelecidas, a CONCESSIONÁRIA indenizará a PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS, devendo a indenização ser calculada nos termos legais.
24.8.

Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ateste,

por meio de auto de vistoria, encontram-se os bens reversíveis livres de ônus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, a título de indenização ou a qualquer
outro título.
24.9.

Na extinção da concessão será procedida uma vistoria dos bens que o integram, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” sob posse da

CONCESSIONÁRIA ou integrados a concessão, com indicação detalhada do estado de conservação dos mesmos, de acordo com “laudo” a ser elaborado por perito escolhido de comum acordo entre as partes, dentre
profissionais de reputação ilibada e reconhecida capacidade técnica.
24.10.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações contratuais até o efetivo recebimento das indenizações previstas no CONTRATO.

25. DO PRAZO DO ARRENDAMENTO
O prazo de vigência do Contrato de Arrendamento é de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data da assinatura do instrumento contratual.
25.1.

O prazo do Contrato de Arrendamento, poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, independentemente de nova licitação, a critério da Autoridade Municipal, pelo prazo igual ao

originalmente contratado, observadas as disposições deste EDITAL e da Lei n.º 8.987/95, à vista do interesse público, mediante aditivo ao CONTRATO DE ARRENDAMENTO contemplando a atualização dos
respectivos valores básicos, mantidas as demais cláusulas e observadas às disposições legais pertinentes.

25.2.

A prorrogação fica condicionada ao adimplemento das seguintes condições:

25.2.1.

Solicitação formal da CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses antes do término do período inicial.

25.2.2.

Cumprimento dos padrões mínimos de qualidade aceitáveis para as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade e prazos da exploração dos serviços.

25.2.3.

Solicitação da CONCESSIONÁRIA, manifestando interesse na prorrogação, com no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de antecedência do término do Contrato.

25.2.4.

Implementação das obras das benfeitorias compromissadas na Metodologia de Execução, e Projeto Executivo.

25.2.5.

Análise de desempenho do empreendimento, relativamente às atribuições e aos encargos deste CONTRATO.

25.2.6.

Ausência de cometimento de infração grave, por parte da CONCESSIONÁRIA.
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25.3.

DOS PRAZOS DE INÍCIO DAS OBRAS E SERVIÇOS

25.3.1.

A operação do EMPREENDIMENTO pela CONCESSIONÁRIA terá seu início de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO, cumprindo-se especialmente os

seguintes prazos:

25.3.1.1.

Projeto Executivo apresentado à FISCALIZAÇÃO, em até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato, nos moldes da Metodologia de Execução apresentada.

25.3.1.2.

Operação da marina (inauguração) do Parque Urbano com Marina, em até 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Contrato.

25.3.2.

Cada etapa do Cronograma Físico de Implantação será vistoriada e submetidas às provas e testes de funcionamento e segurança a critério e pela FISCALIZAÇÃO, observando-se a melhor técnica, devendo

ser atendidos as recomendações que forem consideradas necessárias para garantia e segurança das instalações, bem como a incolumidade das pessoas que transitam na área, sem que isso acarrete qualquer despesa ou
responsabilidade para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, de acordo com o Projeto Executivo.

25.3.3.

Obras e serviços devem ser executados conforme o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS, constantes da PROPOSTA da licitante vencedora, prazo este, que só poderá ser alterado na

ocorrência de força maior, de caso fortuito, de fato do príncipe, de fato da administração ou de interferências imprevistas, devidamente justificadas, nos termos definidos neste EDITAL.

25.3.4.

Qualquer alteração no prazo de implantação do Projeto ou modificação do Projeto que afete as garantias contratuais deve ser submetida pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS para aceitação, se for o caso.

25.3.5.

Caso se verifique, na execução das obras, que não estão sendo atendidas as exigências técnicas pertinentes, a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS terá o direito de exigir que a CONCESSIONÁRIA, às

suas expensas, execute as modificações que permitam atender tais exigências.

25.4.

DO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, conforme o seguinte:
25.4.1.

_______________ (________) por mês, ou R$______ (____________) por ano, devidos a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual, elegendo-se desde já como data base para

pagamento, o 05º (quinto) dia útil de cada mês subsequente.
26.4.2

R$____ (________________) mensais por embarcação alocada na marina do COMPLEXO NÁUTICO AMBIENTAL, devida a partir do início das atividades.
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26.4.3

Oferta em reais, denominada “oportunidade de negócio”, paga à vista, por ocasião da assinatura do Contrato de Concessão.

26.5

PENALIDADES POR ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos realizados após o vencimento, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste EDITAL, haverá a incidência de correção monetária, multa de 2% ao mês e juros pro rata die de
1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido

26.5.1.

A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos e das benfeitorias executadas.

27 . FATURAMENTO MÍNIMO

Ao final de cada ano contratual será realizada a aferição do valor do faturamento das embarcações alocadas na marina, comparando-se com a Planilha de Taxa de Ocupação Mínima garantida pela LICITANTE em
sua Proposta, conforme Item 15.1 deste Instrumento Convocatório, sendo que em não tendo sido atingido o valor garantido na Proposta, será emitida cobrança correspondente ao valor de faturamento ofertado incidindo sobre a
diferença encontrada entre o valor garantido e faturamento efetivo.

27.1

Superado o prazo máximo de implantação e não concluídos os serviços, a CONCESSIONÁRIA pagará a remuneração mensal ofertada referente ao período de operação, ressalvada a hipótese de atraso de

implantação por culpa exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

28 . REAJUSTE DOS VALORES

Nos termos da legislação vigente, os valores devidos pela CONCESSIONÁRIA a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, decorrentes do contrato de concessão, ou seja, as importâncias referidas nos Itens 14.3.1 e
14.3.2 referentes ao valor da área e do pagamento por embarcação, cotados no presente certame, serão reajustados anualmente, a partir da data de celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO, de acordo com a variação
referente ao período anterior do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas.

28.1

Se, por qualquer motivo, o IGP-M for suspenso, poderá ser adotado, por período máximo de seis meses contado da data de suspensão, outro índice de preço, escolhido de comum acordo entre a

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS.

28.2

Caso não haja acordo, deverá ser utilizado um índice geral de preços, por escolha da entidade licitante.

28.3

Na hipótese de o índice de reajuste ser definitivamente encerrado, a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS e a CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, deverão escolher outro índice, dando-se

preferência ao que vier a substituir o anterior.
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29 DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

29.1

DOS SEGUROS

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a existência e manutenção em vigor, a partir da data de início das operações do PARQUE URBANO, nos termos definidos neste EDITAL - e durante todo o prazo restante
da concessão, das apólices de seguro, em valor compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e com o patrimônio referente ao contrato.

29.1.1

Nenhuma FASE DA CONCESSÃO, nenhuma obra ou serviço, bem assim as operações, poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS, comprovação de que as apólices dos seguros exigidos neste EDITAL se encontrem em pleno vigor, nas condições estabelecidas, inclusive quanto à quitação dos respectivos prêmios.
29.1.2

Os seguros referidos neste EDITAL, tanto no que se refere aos valores como no tocante às condições contratuais, devem ser previamente aprovados pela PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, da

mesma forma, o cancelamento, a suspensão, a modificação de cláusulas ou de coberturas, ou a substituição de quaisquer apólices previstas neste EDITAL não poderá ser realizada sem a prévia aprovação da PREFEITURA
DE FLORIANÓPOLIS.
29.1.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá ser indicada como SEGURADA OU BENEFICIÁRIA nas apólices de seguros referidas no CONTRATO, devendo o cancelamento,

suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente comunicada a mesma.
29.1.4

Em caso de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de que trata este EDITAL, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,

poderá exigir a contratação dos seguros, nos termos e nos limites estabelecidos neste EDITAL, sendo que o não reembolso, em caráter imediato, pela CONCESSIONÁRIA, das despesas realizadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, na forma prevista no item acima, assim considerada a cobrança pendente por mais de 30 (trinta) dias, autoriza a intervenção na concessão, pelo período necessário para assegurar o
ressarcimento.
29.1.5

A CONCESSIONÁRIA deverá contratar apólice de seguro compreensivo empresarial, com, no mínimo, as seguintes coberturas:

29.1.5.1 Básica (incêndio, raio e explosão de qualquer natureza), prédio e conteúdo.
29.1.5.2 Cobertura Adicional de Danos Elétricos.
29.1.5.3 Cobertura Adicional para a Perda/Pagamento de Aluguel de Imóvel.
29.1.5.4 Responsabilidade civil da atividade fim.

29.1.6

A apólice de seguro compreensivo deverá ser contratada por períodos de 12 (doze) meses, renovada anualmente, vigorando pelo período da concessão.

29.1.7

A CONCESSIONÁRIA, com a aprovação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às

novas situações que ocorram durante o período do contrato de concessão.
29.1.8

A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar, antes das datas dos respectivos vencimentos, a renovação das apólices de seguros previstos no EDITAL, cientificando a PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS inclusive quanto ao pagamento dos respectivos prêmios.
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29.2

GARANTIA DO CONTRATO

A Licitante Vencedora, Consorciada ou constituída como Sociedade de Propósito Específico – SPE, se for o caso, deverá, para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, prestar garantia antes da
assinatura do instrumento contratual, correspondente a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), caso seja Licitante individual, ou a R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em caso de consórcio, com validade de 12 (doze)
meses prorrogável anualmente até o final do período da contratação, em uma das modalidades previstas pelo Parágrafo Primeiro do Artigo 56, da Lei n° 8.666/93, obedecendo às mesmas regras relativas à garantia da proposta,
conforme Item 18.4.6. deste EDITAL.

29.2.1

A garantia prestada será devolvida após o término do Contrato de Concessão, depois de realizadas as vistorias de reversão.

29.2.2

Da garantia do contrato, poderão ser descontadas multas por inadimplência de obrigações e descumprimentos contratuais, excetuando-se multas por atrasos de pagamentos.

29.3

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

Homologada e adjudicada a presente Concorrência pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a ADJUDICATÁRIA será convocada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a assinatura do
Contrato, nos moldes do Anexo IV– Minuta de Contrato, na Gerência de Licitações e Contratos da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, na forma do Artigo 64, Lei n° 8.666/93. sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo do disposto no item 29.2 deste EDITAL, das sanções previstas no artigo 81 da referida lei, bem assim as penalidades definidas neste EDITAL.

29.3.1

O prazo intimado para a celebração do contrato de concessão poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado, aceito pela da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
29.3.2

É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, quando a adjudicatária, convocada, não assinar o contrato de concessão no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos valores ofertados, ou revogar a Licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

29.3.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS publicará o Extrato do Contrato de Concessão e eventuais aditivos no Diário Oficial de circulação local até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao

de sua assinatura.

30 . DAS CONDIÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

30.1

DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
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30.1.1

Como condição para a assinatura do contrato de Concessão a adjudicatária em sendo consórcio, poderá constituir, em até 30 (trinta) dias da data da homologação e adjudicação da Concorrência, uma

Sociedade de Propósito Específico – SPE, com sede no Estado de Santa Catarina, com a finalidade e objeto social único e exclusivo de explorar a concessão objeto deste certame, com duração limitada ao prazo do
arrendamento, incluindo sua eventual prorrogação.

30.1.2

Os estatutos e composição acionária ou acordo entre sócios e acionistas da SPE deverão ser submetidos à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

30.1.3

O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico deverá prever a responsabilidade solidária de suas integrantes em relação às obrigações da SPE CONCESSIONÁRIA.

30.1.4

A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável, em especial do regulamento previsto no

art. 9º, §3º, da Lei n.º 11.079/2004.

30.1.5

A sociedade CONCESSIONÁRIA poderá ser constituída sob a forma de sociedade por ações ou limitada, cuja titularidade de controle efetivo deverá ser exercida, exclusivamente, pela empresa ou

consórcio de empresas à (ao) qual tenha sido adjudicado o objeto desta licitação. Em caso de Consórcio, deverá ser preservada entre as empresas consorciadas, na constituição da SPE, a proporção de participação
prevista na formação do Consórcio.
30.1.6

Para os fins previstos neste EDITAL, a Licitante vencedora deverá submeter prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a minuta dos atos constitutivos da nova sociedade.

30.1.7

O estatuto social da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que submeta à prévia autorização PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS qualquer modificação nas suas

30.1.8

O contrato de CONCESSÃO será celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a SPE CONCESSIONÁRIA a ser constituída, sendo a Licitante vencedora do certame

cláusulas.

devedora solidária das obrigações pactuadas.
30.1.9

A integralização do capital social da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá realizar-se preferencialmente em dinheiro admitida a integralização em créditos ou bens móveis e imóveis desde que

diretamente relacionados ao objeto do CONTRATO.
30.1.10

No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar, rigorosamente, as normas da Lei n.º 6.404/76.

30.1.11

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da empresa CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do contrato de CONCESSÃO coincidem com o ano civil.

30.1.12

Não poderão ser computados como aportes de capital os gastos realizados pela Licitante adjudicatária até a outorga da concessão.

30.1.13

Os valores que servirão de referência para a determinação do capital social da sociedade serão os representados pelos investimentos relativos à execução das obras na área licitada.

30.1.14

Com o julgamento da documentação de habilitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS efetuará a verificação do capital subscrito da CONCESSIONÁRIA, para efeito, inclusive, de

assegurar sua proporcionalidade com os investimentos a serem por ela realizados.
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30.1.15

A sociedade CONCESSIONÁRIA, se de capital aberto, deverá fixar, em seu estatuto social, que os dividendos a serem distribuídos a seus acionistas sejam, no mínimo, de 25% (vinte e cinco por

cento) dos lucros líquidos a serem apurados, na forma da lei vigente, no balanço anual, ao final do exercício social.
30.1.16

A sociedade CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer, em seus estatutos, que a distribuição de dividendos ficará condicionada aos limites fixados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer

quanto à periodicidade de sua distribuição.
30.1.17

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS imediatamente após a constituição da sociedade, e sempre que houver alteração, o Quadro de

Acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das ações ordinárias nominativas, para efeito de verificação do cumprimento das exigências estabelecidas neste EDITAL.
30.1.18

As ações ordinárias nominativas poderão ser transferidas, desde que previamente comunicado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, inclusive para o efeito de verificação do controle

do capital votante da sociedade CONCESSIONÁRIA.
30.1.19

A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares, que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros.

30.1.20

A emissão de debêntures, prevista no item acima, depende de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quanto ao montante e à modalidade da operação.

30.1.21

Em ocorrendo casos eventuais de perdas que reduzam o patrimônio da sociedade a um valor inferior à terça parte do capital social, este deverá ser aumentado, para evitar a dissolução da

sociedade CONCESSIONÁRIA.
30.1.22

A PREDEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá

aprovar, previamente,

quaisquer

processos de

fusão, associação, incorporação ou cisão

pretendidos pela

sociedade

CONCESSIONÁRIA, desde que mantidas as condições de controle estabelecidas neste EDITAL, sob pena de extinção do arrendamento.
30.1.23

A decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quanto à aprovação, ou não, de qualquer dos processos referidos no item anterior, será definitiva e irrecorrível quanto à sociedade

CONCESSIONÁRIA.
30.1.24

O estatuto da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá prever que a CONCESSIONÁRIA ficará impedida de contrair empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo final do

contrato de concessão.
30.1.25

O estatuto da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá prever uma reserva específica de restituição de capital aos acionistas, nos casos de extinção da concessão; tal reserva será constituída por

um percentual sobre os lucros líquidos anuais da sociedade, a ser fixada pelos acionistas no estatuto social, bem como estatutariamente estabelecido o limite máximo da reserva.
30.1.26

No caso do item anterior, o estatuto social deverá estabelecer que esta reserva só poderá ser utilizada pela sociedade CONCESSIONÁRIA para aquela finalidade.

30.2

GARANTIA

30.2.1

É também condição para a assinatura do Contrato, a garantia da contratação, conforme item 29.2 deste EDITAL.
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31. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Incumbe à CONCESSIONÁRIA:
31.1

Realizar os programas ambientais indicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do Complexo Náutico Ambiental, Anexo VI do EDITAL, bem como adotar as medidas necessárias e adequadas

para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento.
31.2

Manter em dia o inventário e registro dos bens associados a concessão e enviar cópia das atualizações à FISCALIZAÇÃO.

31.3

Manter a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina em no mínimo ____ metros DHN, conforme a exigência da demanda operacional do empreendimento.

31.4

Prestar as informações sobre seus serviços e seus preços aos usuários, obrigando-se a dar ampla publicidade dos preços regularmente praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias,

complementares e projetos associados aos serviços desenvolvidos no Parque Urbano.
31.5

Adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já existentes.

31.6

Divulgar anualmente, durante toda a vigência contratual, as demonstrações financeiras dos preços praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares e dos projetos

associados aos serviços prestados no âmbito da concessão, semestralmente, protocolizando as referidas informações diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAÓPOLIS.
31.7

Prestar contas, em cada mês de Maio de cada ano de vigência do Contrato de concessão, informando o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, ou seja, acompanhados da publicação ou registro na Junta Comercial, conforme o caso, fornecendo e disponibilizando informações econômico-financeiras e operacionais à PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.8

Permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o acesso aos dados que compõem o custo dos serviços, sempre que pleiteada a revisão dos preços máximos estipulados ou, ainda, quando

necessário para arbitragem de conflito.
31.9

Fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial visando à elaboração do PDZ.

31.10 Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade realizada.
31.11 Prestar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quando solicitada, informações acerca das atividades econômicas que desenvolver, mesmo quando estranhas ao objeto deste Contrato, sempre
que afetarem a operação ou tráfego na região do Parque Urbano.
31.12 Prestar informações de interesse da Administração Municipal, e das autoridades, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização.
31.13 Promover a reposição de equipamentos e bens, mediante aquisição, recuperação ou substituição por outros, de forma a assegurar a prestação do serviço adequado.
31.14 Manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do patrimônio cedido.
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31.15 Zelar pela integridade dos bens vinculados ao arrendamento, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e conservação.
31.16 Solicitar previamente autorização à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS para realização de investimentos não previstos no Contrato de Concessão, instruindo o pedido com as especificações
técnicas e o projeto básico de engenharia, já com a manifestação das autoridades competentes, para análise pela FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.17 Designar Engenheiro(s) para responder tecnicamente pelas obras e projetos através da apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme habilitações do CREA, conforme Resolução
218 de 29 de junho de 1973, ou Resolução 1.010/05, quando a mesma estiver em vigor.
31.18 Apresentar ARTs de pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho, os quais deverão realizar o acompanhamento e fiscalização necessários ao perfeito e seguro andamento dos
serviços.
31.19 Entregar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ao final das obras ou construções realizadas, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built” do projeto executivo
conforme construído.
31.20 Elaborar um diário de obras, assinado pelo responsável técnico, contendo descrição minuciosa dos serviços executados, andamento dos serviços, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho, etc.
31.21 Cumprir com todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho,
especialmente a NR 18.
31.22 Realizar o(s) serviço(s)/obra(s), objeto deste instrumento, dentro das mais modernas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, nos prazos determinados, fornecendo todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, bem como utilizar mão-de-obra qualificada, na elaboração dos mesmos, comprometendo-se a refazer serviço(s)/obra(s) falho(s) ou
impróprio(s) sem custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.23

Obedecer às prescrições legais cabíveis e atender aos regulamentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, respeitando e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho

previstas em legislação pertinente, assumindo todas as responsabilidades e tomando todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como assumir todos os danos
causados por seus empregados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS ou a terceiros.
31.24

Dar Conhecimento prévio à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS de qualquer modificação na composição de seu controle societário.

31.25

Não transferir a terceiros, sem expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, a execução do(s) serviço(s) ora licitado(s), autorização esta que, se concedida, não retirará nem

diminuirá a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
31.26

Responsabilizar-se pelo pagamento, nos prazos certos, do salário e demais vantagens aos seus funcionários ou de outrem em caso de sub-contratação ou transferência do(s) serviço(s) /obra(s),

responsabilizando-se, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigências legais, assumindo, mesmo em juízo, todo e qualquer ônus que seus
empregados, envolvidos direta ou indiretamente no atendimento do objeto da presente licitação, eventualmente pretendam imputar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS.
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31.27

Responsabilizar-se perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS ou a terceiros se prejudicados em decorrência do cumprimento deste EDITAL, por quaisquer danos oriundos de falha

no(s) serviço(s) /obra(s) em si ou de sua execução.
31.28

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o(s) serviço(s) /obra(s), devendo ter funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social,

sem qualquer solidariedade ou vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS.
31.29

Cumprir os postulados legais vigentes em âmbito Federal, Estadual e Municipal.

31.30

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, atendendo prontamente as reclamações recebidas.

31.31

Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, nos termos do Artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93.

31.32

Aplicar os recursos necessários à exploração das áreas e instalações arrendadas, por sua conta e risco.

31.33

Fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, e submeter à aprovação aqueles não previstos no Contrato, com as respectivas

descrições e preços de referência.
31.34

Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade, continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos preços.
31.35

Prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos, e às

instalações vinculadas a concessão, bem assim o exame de todas as demonstrações financeiras, demais documentos, sistemas de informações e estatísticas, concernentes à prestação dos serviços vinculados a concessão.
31.36

Manter as condições de segurança operacional de acordo com as normas em vigor.

31.37

Manter a continuidade do serviço, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FORIANÓPOLIS.
31.38

Pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações cedidas e sobre a atividade exercida.

31.39

Oferecer aos usuários todos os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do Contrato, podendo incluir, quando condições de competição imperfeita tornarem

recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação.
31.40

Observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações cedidas, quando da extinção do Contrato.

31.41

Utilizar os modelos de placas, cartazes e faixas de sinalização, nos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia

Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, em alta resolução, que devem ser fotoluminescentes.
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31.42

Obriga-se, ainda, por si, seus sócios, administradores, funcionários, e quaisquer outros que, através dos agentes da Licitante Vencedora, tenha acesso a informações decorrente dos serviço(s) /obra(s)

prestados a respeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação desta PREFEITURA a que tenham acesso, não podendo, sob
qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o término da prestação dos serviço(s) /obra(s), sendo que o termo “informação” abrange toda informação escrita,
verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível, inclusive através de mídias digitais, especialmente relativas a informações administrativas, operacionais e técnicas, especificações e quaisquer outras informações
técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente, não se aplicando às informações que sejam consideradas de domínio público ou divulgadas pela própria PREFEITURA.
31.43

Responsabilizar-se pela liquidação integral dos débitos oriundos de quaisquer ações judiciais ou pleitos extrajudiciais decorrentes de ação ou omissão sua e de seus prepostos, direta ou indiretamente,

relacionados com o objeto deste Contrato de Concessão, obrigando-se, ainda, a manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS sempre livre e isento de qualquer encargo.
31.44

Responsabilizar-se pelo pagamento do salário de seus empregados, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, não existindo de modo algum, entre seus empregados

e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, vínculo empregatício ou de qualquer natureza.
31.45

Assumir, neste ato, a responsabilidade integral quanto a eventuais ações trabalhistas ou de qualquer outra natureza, movidas por seus empregados, ex-empregados ou terceiros que laboraram na obra objeto

deste Contrato de concessão, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade.
31.46

Responsabilizar-se, ainda, em indenizar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS caso esta venha a ser envolvida no polo passivo de qualquer ação, seja de natureza

trabalhista ou não, mesmo após o término do presente Contrato de Concessão, envolvendo seus empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive por despesas com custas processuais, honorários advocatícios, locomoção,
estada, alimentação, dentre outras.
31.47

Autorizar a retenção de valores devidos por meio deste Contrato de concessão, no caso do item acima até que ela cumpra a sua responsabilidade ou até que a PREFEITURA seja excluída do polo passivo

da demanda, e, caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS venha a ser condenada, o valor retido poderá ser utilizado para a quitação do débito em acordo judicial ou cumprimento de sentença, sem que haja
necessidade de prévia autorização da CONCESSIONÁRIA.

32. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Incumbe à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS:
32.1.

Aplicar as penalidades previstas legal e contratualmente.

32.2.

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis aos serviços prestados ou atividades desenvolvidas.

32.3.

Estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços objeto deste Contrato de concessão.

32.4.

Exigir da CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação dos bens objeto desta concessão.
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32.5.

Cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à preservação do meio ambiente.

32.6.

Coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços.

32.7.

Zelar pela boa qualidade dos serviços, bem como receber, apurar e adotar as providências relativas ás reclamações dos usuários.

33. DAS PENALIDADES, GRADAÇÃO E FORMA DE APLICAÇÃO
33.1.

O descumprimento das disposições legais, contratuais e normativas, sujeitará a CONCESSIONÁRIA à cominação, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, das seguintes penalidades

33.1.1.

Advertência

33.1.2.

Multa.

33.1.3.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Porto com a qual celebrou o contrato descumprido, por prazo não superior a 2 (dois) anos e

33.1.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Administração

contratuais:

com a qual celebrou o contrato descumprido, mediante o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e transcurso do prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

33 . DO VALOR ESTIMADO
No prazo contratual o investimento estimado é de R$26.319.025,60 (vinte e seis milhões, trezentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos).

34 . DO FORO
Para discutir quaisquer assuntos referentes a este EDITAL, seja administrativa ou judicialmente, fica eleita a Justiça Estadual de Florianópolis, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
35 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
36.1

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

36.1.1

O prazo do arrendamento será contado da data da celebração do CONTRATO, desde que as áreas sejam entregues a CONCESSIONÁRIA completamente livres e desembaraçadas de impedimentos de

qualquer natureza.
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36.1.2

Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

36.1.3

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

36.2

A CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

contrário.

É assegurada a CONCESSIONÁRIA a exclusividade na exploração da área da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, destinada à revitalização para fins culturais, sociais, recreativos e
comerciais através do Parque Urbano de Florianópolis.

36.3

OUTRAS DISPOSIÇÕES

36.3.1

As disposições constantes da minuta do contrato de concessão poderão ser ordenadas de forma diferente da estabelecida neste EDITAL, assim como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais ou de

remição, sem que isto venha a implicar em qualquer mudança no regime jurídico da concessão, tal como estabelecido neste EDITAL.
36.3.2

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se reserva o direito de revogar, suspender e adiar a presente licitação nos casos previstos em lei e neste EDITAL, no todo ou em parte, a qualquer

tempo, sem que, com isso, caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

Florianópolis (SC) _____ de________ de 2016.

______________________________

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – CONCORRÊNCIA ____/_____
(preferencialmente em papel timbrado da empresa)
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(Empresa/Consórcio) ___________________, (CNPJ)_____________, com sede à Rua ______________, nº ____, cidade de __________________________ - __, vem declarar que não foi declarada inidônea por ato do Poder
Público, e que não sofreu aplicação da penalidade prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, sendo então idônea, não havendo nada, nenhum fato superveniente que a impeça de contratar com a Administração
Pública.

Florianópolis, ____de ____________ de 2012.

Nome do responsável pela empresa

Assinatura do responsável pela empresa

_________________________________
Carimbo da empresa proponente

ANEXO III
MODELO DE PLANILHA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº ___/_____
PLANILHA DE PREÇO
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Apresentamos a seguinte Proposta Comercial para a Concorrência ___________, cujo objeto é a concessão de área para instalações de Parque Urbano localizado na Avenida Beira Mar Norte, destinadas à implantação do Parque
Urbano com Marina.

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
R$ __________ (______________ mil reais e ________ centavos)

01

Valor mensal pela

por mês, ou R$ __________ (______________ mil reais e ________

ocupação da área

centavos) por ano, devidos a partir do mês seguinte da assinatura do
instrumento contratual.

Valor por
02

embarcação alocada
no Complexo

R$ __________ (______________reais e ________ centavos)

Náutico Ambiental
Oferta pela
OPORTUNIDADE
03

DE NEGÓCIO

R$ ____________________________

relativa ao objeto
desta licitação;

Itajaí, ___ de _______ de 2016.

__________________
Nome do responsável legal pela empresa
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_________________________________
Carimbo da empresa proponente

c) Minuta de contrato e condições gerais de garantia de sua execução de acordo com a modelagem proposta, devendo conter, no mínimo:
Abaixo segue minuta de contrato com as informações técnicas a serem seguidas.
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i.Hipóteses de rescisão, indenizações, penalidades e encampação;
ii.Reversão dos bens ao final do contrato;
iii.Regulação e fiscalização do contrato;
iv.Penalidades para o inadimplemento das obrigações;
v.Possibilidade de subcontratação pelo concessionário da atividade de implementação e exploração de parte dos equipamentos que compõem a concessão.

CONTRATO ___/__

ANEXO IV
CONTRATO DE CONCESSÃO DO PARQUE URBANO COM MARINA, DESTINADO A ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE,
ESTACIONAMENTO E ÁREAS RECREATIVAS TERRESTRES, LOCALIZADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS, ORA CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS E A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA .

Por este instrumento que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° _________, com sede nesta
cidade de Florianópolis, à Rua _______, nº.____, e de outro a empresa ------------------------------- adiante denominada "CONCESSIONÁRIA”, inscrita no CNPJ sob o n° -------------------, situada à -----------, Nº ----, Bairro -----------, na cidade de ___________ -----), representada neste ato pelo Sr. ----------, ---------, ---------, --------, inscrito no CPF sob o n° --------------, fica justo e contratado mediante as cláusulas e condições aqui definidas o que
segue,
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente CONTRATO, a concessão pelo Município de Florianópolis da área localizada na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, destinada à implantação do PARQUE URBANO COM
MARINA, DESTINADO A ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, ESTACIONAMENTO E ÁREAS RECREATIVAS TERRESTRES, LOCALIZADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS,
conforme especificações do Edital da Concorrência _______ e seus Anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital da Concorrência ________ e seus Anexos, bem como a Metodologia de Execução e a Proposta Comercial da CONCESSIONÁRIA do Parque
Urbano.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As instalações do Parque Urbano com Marina na área cedida deverão ser edificadas, construídas, administradas, conservadas, modernizadas, aparelhadas e exploradas pela CONCESSIONÁRIA no prazo de
concessão, podendo ainda ser modernizadas e ampliadas nos termos da legislação aplicável e deste EDITAL e em seus Anexos, objetivando a realização de atividades esportivas, náuticas, relativas a pesquisas, estudos,
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preservação ambiental, atracadouros e serviços para embarcações de lazer esporte e recreio, conexão com as praias, integrando a comunidade de Florianópolis com o Parque Urbano e com as atividades ali desenvolvidas,
podendo ainda ser reformado e expandido, nas condições previstas no CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A área objeto desta Concessão, que tem como projeção, até o final do CONTRATO, disponibilizar no mínimo _____ (___________) vagas para embarcações, das quais _____ (___________) vagas molhadas e
_____ (___________) secas, assim definida:

a. área seca = 80.000,00 (oitenta mil metros quadrados);
b. espelho d’agua = 145.000,00m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados);
c. aterro hidráulico = 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados)

PARÁGRAFO QUARTO
A disponibilização da área _____________________pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS é feita neste ato, conforme Termo de Entrega e Recebimento.

PARÁGRAFO QUINTO
É possível a incorporação de áreas contíguas à área arrendada, objetivando a sua ampliação, para novos arranjos, acessos viários se assim tecnicamente as futuras circunstâncias o possibilitarem, desde que
comprovada a inviabilidade técnica, operacional e econômica para uma nova licitação da área objeto do acréscimo para nova concessão, nos termos da Lei nº8.666/93, e bem assim a comprovada a inviabilidade de competição
para uma nova licitação, e desde que resguardado o equilíbrio econômico financeiro da proposta, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique o
PARQUE URBANO COM MARINA DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS DO CONTRATO E DAS DEFINIÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram este Contrato de Arrendamento os seguintes Anexos:
a. ANEXO I:

Edital da Concorrência nº ________.

b. ANEXO II:

Planta de Localização da Área objeto desta Concessão com indicação do bem cedido.

c. ANEXO III: Documentos que compõem o Projeto Básico de Implantação.
d. ANEXO IV: Ato Constitutivo da CONCESSIONÁRIA.
e. ANEXO V:

Proposta e Metodologia de Execução apresentadas na licitação da Concorrência _____________.
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f. ANEXO VI: Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO
a.

ADJUDICATÁRIA: licitante vencedora do certame a quem foi atribuído o objeto da licitação;

b.

ARRENDAMENTO: ocupação e exploração de áreas e instalações do Parque Urbano, localizada na Avenida Rubens de Arruda Ramos, pactuado mediante prévio procedimento licitatório e

instrumento contratual oneroso celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e o interessado na exploração da área.
c.

CONCESSIONÁRIA: licitante vencedora do certame que, conforme o caso constituiu Consórcio ou Sociedade de Propósito Específico – SPE .

d.

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participe desta Licitação;

e.

VALOR DO CONTRATO: valor total a ser pago pelo contratado à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como contrapartida pela exploração ou utilização de áreas e instalações do

PARQUE URBANO, computado para todo o período de vigência do contrato, incluindo o valor da concessão.
f.

VALOR DA CONCESSÃO: aquele apurado mensalmente como devido pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em função da ocupação da área e da

quantidade de embarcações alocadas no PARQUE.
g.

SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade dos preços.
h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS: a entidade delegatária encarregada, com a qual será celebrado o contrato de CONCESSÃO para construção, operação e manutenção do parque

urbano com Marina.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO
Os objetivos da concessão são os previstos neste Contrato e devem ser alcançados, sem prejuízo de disposições específicas, mediante o cumprimento do PROJETO, que definirá as obras a serem executadas pela
CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO.
CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO E FISCAL DA CONCESSÃO
Este CONTRATO tem origem no EDITAL de Concorrência nº ______, e rege-se pela Lei nº 8.666/93, Lei nº8.987/95, Lei Complementar Municipal nº _______ Lei Complementar Municipal ______, Decreto
Municipal ________ e demais legislação federal, estadual e municipal aplicável a matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO
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Este CONTRATO ADMINISTRATIVO regular-se-á pelas suas CLÁUSULAS e pelos preceitos legais aplicáveis, e confere à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS a prerrogativa de alterá-lo
unilateralmente, e bem assim de modificar a prestação dos serviços, para melhor adequá-lo à finalidade de interesse público, respeitados os direitos dos concessionários, inclusive com relação a indenizações devidas, apuradas
em processo administrativo regular, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

CLÁUSULA QUINTA - DOS INVESTIMENTOS MÍNIMOS DA CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA do PARQUE URBANO se obriga a efetivar a aplicação de recursos de R$ 26.319.025,60 (vinte e seis milhões, trezentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos) referentes
aos investimentos mínimos previstos, em obras de construção, ocupação, manutenção, reforma e ampliação das instalações cedidas, realizadas de acordo com o objeto deste CONTRATO, de modo a atender os
prazos de carência consignados neste CONTRATO, conforme Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do Parque Urbano, apresentado na sua PROPOSTA, a saber:
Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do PARQUE URBANO
COM MARINA, conforme a TABELA 18 - ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO
- do EVTE Anexo do Edital

CLÁUSULA SEXTA – DO PROJETO EXECUTIVO
O Projeto Executivo, bem como o Cronograma Físico-Financeiro das obras, no valor e nos prazos correspondentes, decorrentes do detalhamento do Projeto Básico apresentado na licitação, deverão ser submetidos à
aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se manifestará quanto ao Projeto Executivo apresentado pela CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO em até 30 (trinta) dias da sua apresentação, pela
aprovação ou rejeição fundamentada. As obras somente poderão ser iniciadas após a apresentação das licenças exigidas pelos órgãos competentes e a autorização por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLOIS, e deverão ser executadas de conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na descrição do Projeto Executivo deverá constar arranjo físico, memória de cálculo e memorial descritivo e eventuais “as built”.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Todas e quaisquer alterações e/ou modificações que devam ser procedidas nas obras do Parque, construções e instalações implantadas ou a implantar na área cedida deverão ser previamente submetidas
à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO QUARTO

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: ACB78

786

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
Os documentos referentes ao projeto a ser apresentado deverão estar de acordo com o Plano Diretor da cidade, devidamente aprovado pela.

PARÁGRAFO QUINTO
As instalações, em geral, deverão ser projetadas de conformidade com a legislação aplicável, obedecendo às normas de segurança constantes do "Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho" e padrões
construtivos e técnicos enquadrados nas Normas, Especificações, Métodos Padronizados, Terminologia e Simbologias (NB, EB, MB, PB, TB e SB) estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
adotados para a área objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO
A CONCESSIONÁRIA DO Parque Urbano será exclusivamente responsável pela obtenção de todas as licenças e aprovações por parte dos órgãos ambientais, necessárias à implantação do PROJETO e operação na
área cedida, incluindo os custos dela decorrentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS FINANCIAMENTOS DAS OBRAS
Será de única e exclusiva responsabilidade e ônus da CONCESSIONÁRIA do Parque Urbano a obtenção e quitação de todos os financiamentos necessários à construção, operação e manutenção, das instalações do
Parque Urbano, objeto deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SEUS PRAZOS
É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito de construir na área cedida. As obras somente poderão ser iniciadas após a apresentação das licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes e autorização
por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS , especialmente quanto à aprovação do Projeto Executivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Responsabilidade na Execução
Compreende-se na incumbência de executar obras, responsabilizando-se por todos os prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, à UNIÃO, aos usuários ou a terceiros, em
função do desenvolvimento das obras, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aprovação das Obras e Projetos
Toda e qualquer obra na área cedida fica sujeita à aprovação dos anteprojetos e dos projetos executivos, a serem submetidos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
observado o Plano Diretor da Cidade de Florianópolis e as normativas expedidas pelos órgãos reguladores das atividades marítimas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Aprovação das Alterações nas Obras e Projetos
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Também deverão ser submetidas à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS todas e quaisquer alterações ou modificações que devam ser procedidas nas obras, construções e instalações
implantadas ou a implantar na área cedida.

PARÁGRAFO QUARTO - Características do Projeto Executivo
O Projeto Executivo constituirá o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
devendo acusar expressamente no mínimo os seguintes Elementos específicos:
a.

Informatização e automação;

b.

Inclusão de áreas verdes, ajardinamento, paisagismo, sinalização viária e de segurança e urbanização em geral;

c.

Isolamento da área cedida, portões e postos de vigilância de pessoal e eletrônica;

d.

Prever e compatibilizar o planejamento das obras, de modo que sua preparação e execução não tragam ou atenuem ao máximo os eventuais transtornos advindos da implantação do

empreendimento, em especial no que tange ao fluxo de veículos e pessoas na região de realização das obras.

PARÁGRAFO QUINTO - Obtenção de Licenças
Aprovados os projetos, a execução das respectivas obras só poderá ser iniciada depois de obtidas pela CONCESSIONÁRIA as licenças ambientais perante o órgão de meio ambiente, bem como demais licenças e
autorizações exigidas pelas normas e regulamentos aplicáveis.

PARÁGRAFO SEXTO - Normas de Segurança
As instalações, em geral, deverão ser projetadas obedecendo às normas de segurança vigentes e padrões construtivos e técnicos enquadrados nas Normas, Especificações, Métodos Padronizados, Terminologia e
Simbologias estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 6.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Investimentos
Durante a vigência do Contrato, no mês de Fevereiro de cada ano, a CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO deverá informar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o total dos investimentos
realizados no ano imediatamente anterior na área objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Obras que Dispensam Autorização
As obras e serviços de conservação e reparos para restabelecer as condições iniciais das benfeitorias existentes e a serem construídas na área cedida independem de prévia autorização da PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, bastando simples comunicação prévia.

PARÁGRAFO NONO - Financiamento dos Recursos
Será de única e exclusiva responsabilidade e ônus da CONCESSIONÁRIA a obtenção e quitação de todos os financiamentos para os recursos financeiros necessários à construção, operação, melhoramentos,
conservação, reformas e ampliações do Parque Urbano, bem como a respectiva manutenção, decorrentes deste CONTRATO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Execução dos Encargos Contratuais
É assegurada à CONCESSIONÁRIA a iniciativa de promover a modernização, melhoramento e ampliação da área arrendada, mediante aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Vícios de Execução
A CONCESSIONÁRIA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as obras e serviços que realizar com vícios, defeitos ou incorreções.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Isolamento da Área Objeto do Contrato de Concessão
A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO fica obrigada a executar, por sua conta, o isolamento seguro da área cedida, quando as atividades assim o exigirem, a critério da FISCALIZAÇÃO da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ou das demais autoridades competentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Fiscalização pelas Autoridades Competentes
Além da fiscalização prevista nas demais disposições deste CONTRATO, possuem ingerência, em especial marítima, sanitária e de saúde, no âmbito de suas respectivas atribuições.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
As obras deverão ser iniciadas no prazo de 10 (dez) dias após a chancela de aprovação do Projeto Executivo, devendo a CONCESSIONÁRIA disponibilizar, até o final do segundo ano após iniciadas as referidas
obras, no mínimo 80 (oitenta) vagas molhadas.
a.

Projeto Executivo deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato - após

emissão da Ordem de Serviço.

b.

Operação da Marina (inauguração) do Parque Urbano, em até 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Contrato - após emissão da Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os prazos indicados nos itens desta Cláusula são prazos máximos e a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e apresentar seus projetos à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de modo a permitir sua
análise, aprovação, obtenção de licenças, construção ou aquisição e início de exploração dessas novas instalações e equipamentos dentro dos prazos estabelecidos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS terá o
prazo de 30 (trinta) dias a partir da apresentação de qualquer projeto pela CONCESSIONÁRIA para sua aprovação ou consignar exigências no que se refere aos aspectos construtivos e/ou operacionais. Não havendo
manifestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS neste prazo, o projeto será considerado aprovado. Os mesmos prazos se aplicam na eventualidade de serem consignadas exigências. Uma vez apresentadas,
pela CONCESSIONÁRIA, as exigências consignadas, a PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS terá prazo de 30 (trinta) dias para sua aprovação. Não havendo manifestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS neste prazo, o projeto será considerado aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A responsabilidade pelas obras e serviços, bem como sua inoportuna ou inadequada execução, é da CONCESSIONÁRIA, cabendo-lhe responder por eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, A UNIÃO ou a terceiros. Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá prever, em seus planos de custeio, a contratação dos pertinentes seguros, conforme previsto na Cláusula Trigésima Oitava - DOS
SEGUROS E DAS GARANTIAS, deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a executar, por sua conta, o fechamento da área cedida e as correspondentes calçadas, quando for o caso, obedecendo às exigências do Plano Diretor da Prefeitura Municipal
de Florianópolis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES E DOS PREÇOS
Sobre o presente arrendamento serão devidos os seguintes valores constantes da PROPOSTA da CONCESSIONÁRIA:
a.

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta da CONCESSIONÁRIA, pago à vista, por ocasião da assinatura do Contrato.

b.

R$---------------- (------------) por mês, ou R$ ---------------- (------------) por ano.

i. Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.
ii. A data base para pagamento será o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente.

c.

R$---------------- (------------) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO, devida a partir do início das atividades.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Período de Carência
No período decorrente entre a assinatura do Contrato de Concessão e o início das obras do EMPREENDIMENTO, nenhuma remuneração será devida pela CONCESSIONÁRIA à DELEGATÁRIA, em decorrência
de quaisquer impedimentos de ordem legal ou na obtenção das licenças necessárias às obras e serviços, alheios à vontade da CONCESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Dos Valores mínimos
É devida pela CONCESSIONÁRIA, pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes do item_____ .

PARÁGRAFO TERCEIRO - Condições de Pagamento
Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser
indicada pela PREFEITURA, e o valor devido mensalmente, deverá ser quitado até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referencia, quando não houver disposição em contrário.
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PARÁGRAFO QUARTO – Encargos Financeiros
Sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de efetuar o pagamento de quaisquer dos valores devidos por força deste CONTRATO, ficará sujeita ao cumprimento de atualização monetária e das seguintes penalidades
a incidir sobre o valor principal:

a. Atualização financeira - correção monetária do valor devido, calculada de acordo com o IGPM da FGV, ou, na extinção deste, o índice legal que venha a substituí-lo, do dia previsto para pagamento
até o dia de efetivação do pagamento;

b. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido;

c. Juros pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

PARÁGRAFO QUINTO - Utilização da Garantia
Caso os valores acima previstos não sejam devidamente quitados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua ciência, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS utilizará a caução prestada
para o adimplemento da obrigação, referente à utilização do imóvel e cumprimento do CONTRATO, sendo certo que a caução deverá ser integralmente restabelecida, no prazo de máximo de 10 (dez) dias úteis após a
comunicação de utilização.

PARÁGRAFO SEXTO - Antecipação de Pagamento
Todo e qualquer pagamento que eventualmente venha a ser efetuado antecipadamente ao seu vencimento, ocorrerá por única e exclusiva conveniência da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito a descontos
ou abatimentos de preço, nem a futuras compensações de prazo nas datas dos vencimentos seguintes.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Inadimplência
A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos.

PARÁGRAFO OITAVO - Água e Energia Elétrica e
A água e a energia elétrica consumidas para o atendimento da área DELEGADA serão fornecidas pelas concessionárias destes serviços, devendo instalar ramais próprios de fornecimento de água e energia elétrica
sob inteira, ficando tal instalação e os respectivos pagamentos, tanto desta instalação e do respectivo consumo a cargo, única e exclusivamente, da CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO NONO - Obrigações tributárias
Todas e quaisquer obrigações fiscais e/ou tributárias, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre este Contrato, sobre o imóvel objeto do arrendamento e sobre os serviços
prestados pela CONCESSIONÁRIA constituem ônus exclusivo da mesma.
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONCESSIONÁRIA pagará os valores estabelecidos no “caput” da Cláusula Décima - Dos Valores e dos Preços, da seguinte forma:
a. R$---------------- (-------------------------------------------------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta Comercial da CONCESSIONÁRIA, pago à vista, em até 10 (dez) dias úteis
da assinatura do presente contrato.
b. R$---------------- (------------) por mês, ou R$ ---------------- (------------) por ano.
i.

Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.

ii.

A data base para pagamento, será o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

c. R$ ---------------- (------------) mensais por embarcação alocada na marina do Parque Urbano, devida a partir do início das atividades.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Valores mínimos
É devida pela CONCESSIONÁRIA, pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes da Evolução Esperada da Taxa
De Ocupação das Vagas – cenário intermediário, independentemente desta ser alcançada ou não, apurando-se tais valores no início de cada ano, no mês de Fevereiro, relativamente ao ano imediatamente anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Encargos financeiros
Sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de efetuar o pagamento de quaisquer dos valores devidos por força deste CONTRATO, ficará sujeita ao cumprimento de atualização monetária e das seguintes penalidades
a incidir sobre o valor principal:

d. Atualização financeira - correção monetária do valor devido, calculada de acordo com o IGPM da FGV, ou, na extinção deste, o índice legal que venha a substituí-lo, do dia previsto para
pagamento até o dia de efetivação do pagamento;
e.

Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido;

f.

Juros pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Utilização da Garantia
Caso os valores acima previstos não sejam devidamente quitados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua ciência, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS utilizará a caução prestada
para o adimplemento da obrigação, referente à utilização do imóvel e cumprimento do CONTRATO, sendo certo que a caução deverá ser integralmente restabelecida, no prazo de máximo de 10 (dez) dias úteis após a
comunicação de utilização.
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PARÁGRAFO QUARTO - Antecipação de Pagamento
Todo e qualquer pagamento que eventualmente venha a ser efetuado antecipadamente ao seu vencimento, ocorrerá por única e exclusiva conveniência da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito a descontos ou
abatimentos de preço, nem a futuras compensações de prazo nas datas dos vencimentos seguintes.

PARÁGRAFO QUINTO - Inadimplência
A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos.
PARÁGRAFO SEXTO – Cobrança
A cobrança de qualquer importância devida e não liquidada pela CONCESSIONÁRIA far-se-á através de processo de execução judicial, sempre que as vias administrativas comuns não surtirem efeito.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Responsabilidade
Para todos os fins de direito, ficará a CONCESSIONÁRIA responsável pelo pagamento dos preços estabelecidos neste Instrumento, respeitados os prazos estabelecidos para liquidação de débitos e as condições de
reajuste.

PARÁGRAFO OITAVO - Faturas
Eventuais contestações ou devoluções de faturas deverão ser detalhadamente fundamentadas e somente serão aceitas no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, para serem analisadas,
acompanhadas de comprovantes de depósitos, feitos na Gerência _______, dos valores faturados, nos prazos de seus vencimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE
Nos termos da legislação vigente, a cada período de 12 (doze) meses da vigência contratual, o valor das importâncias referidas na Cláusula Décima, letras “b” e “c” acima, serão reajustados, o IGPM da FGV, pela
aplicação da fórmula abaixo:
I - I0
V = R ---------I0
Sendo:
V - o valor do reajustamento procurado;
R - o valor contratual a ser reajustado;
I0 - o índice inicial;
I - o índice relativo ao mês de reajuste.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O período a ser considerado para o primeiro reajustamento iniciará na data da assinatura deste Contrato para os valores referentes ao valor mensal de aluguel pela área, definido na Cláusula Décima, letra “a”, e “b”, a
partir do início da alocação das embarcações para os valores variáveis da Cláusula Décima, letra “b”.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na hipótese do índice de reajuste ser extinto este será substituído pelo que o suceder.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE ARRENDAMENTO
O prazo de vigência da presente Concessão é de 25(vinte e cinco) anos, contados da data da assinatura deste instrumento contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Prorrogação do Prazo
O prazo original deste CONTRATO poderá ser prorrogado por uma única vez, por prazo máximo igual ao da contratação original, independentemente de nova licitação, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, desde que solicitado por escrito a PREFEITURA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses em relação à data do término do prazo contratual, sob pena de decadência desse direito, mantidas as
demais cláusulas e observadas as disposições legais pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nova base contratual
A solicitação de que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, deverá estar acompanhada de estudo de viabilidade, bem como deverá dispor das informações necessárias à avaliação quanto ao equilíbrio
econômico e financeiro das novas bases contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Condições da Prorrogação
A prorrogação deste CONTRATO dependerá também do adimplemento das condições abaixo, para que o pedido de prorrogação possa ser atendido:
a. Cumprimento dos padrões de qualidade e prazos da exploração dos serviços;
b. Garantia das metas de quantidade mínima de vagas disponibilizadas;
c. Implementação das obras das benfeitorias compromissadas;
d. Análise de desempenho do empreendimento, relativamente às atribuições e aos encargos deste Contrato;
e. Ausência de cometimento de infração grave, por parte da CONCESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO QUARTO – Ausência de solicitação
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A ausência da manifestação por escrito, pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, será entendida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como falta de interesse pela
prorrogação.
PARÁGRAFO QUINTO – Ampliação
É possível a incorporação de áreas contíguas à área arrendada, objetivando a sua ampliação, para novos arranjos, acessos viários se assim tecnicamente as futuras circunstâncias o possibilitarem, desde que
comprovada a inviabilidade técnica, operacional e econômica para uma nova licitação da área objeto do acréscimo para novo arrendamento, e bem assim a comprovada a inviabilidade de competição para uma nova licitação, e
desde que resguardado o equilíbrio econômico financeiro da proposta, nos termos da Lei nº 8.666/93, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique
o PARQUE URBANO COM MARINA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES PARQUE URBANO
A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar, por escrito e imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o início das atividades da MARINA DO PARQUE URBANO DE
FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA QUALIDADE
A CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da data da entrega da área, relativo ao objeto deste Instrumento, implantando as demais normas de qualidade que vierem a ser
determinadas pelas autoridades competentes, apresentando os padrões e indicadores de qualidade para a exploração dos serviços objeto deste Instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO
No prazo máximo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da entrega da área, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o seu Cronograma de Implantação
com as datas de início e de conclusão das atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RELATÓRIO DE EMBARCAÇÕES
A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, as informações detalhadas acerca da quantidade de embarcações alocadas
na MARINA DO PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS, fornecendo, ainda, fechamentos com periodicidades mensais e anuais, na forma requerida pela PREFEITURA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Na hipótese de eventual constatação de imprecisão nas quantidades informadas pela CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-ão as multas previstas neste Contrato, sendo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS promoverá a rescisão contratual, caso a CONCESSIONÁRIA tenha sido penalizada por esse motivo, por três (três) vezes num período de 12 (doze) meses consecutivos.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá acompanhar as contagens das referidas embarcações alocadas in loco, desde que informe a CONCESSIONÁRIA desta averiguação com antecedência
de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARINA
A implantação e exploração da área objeto deste instrumento contratual deverá satisfazer às condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade, considerando:
a.

regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no Projeto, no Contrato e nas normas técnicas aplicáveis;

b.

continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços;

c.

eficiência: a execução das obras e realização das atividades e dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a

excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das metas da concessão;
d.

atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das necessidades dos

usuários.

PARÁGRAFO ÚNICO
Fica a critério da CONCESSIONÁRIA o funcionamento das operações durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante 12 (doze) meses por ano.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OPERAÇÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em casos de emergência ou de calamidade pública, enquanto caracterizada urgência de atendimento que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os fins necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, poderá requerer a cooperação da
CONCESSIONÁRIA, inclusive através de alocação de outras embarcações na MARINA DO PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA EXCLUSIVIDADE
É assegurado à CONCESSIONÁRIA, ou terceiros por ela contratados, exclusividade na realização das atividades ora contratadas.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSUNÇÃO DE RISCOS
A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO assumirá, em decorrência deste Contrato, integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Incumbe à PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS:
a.

cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis aos serviços prestados ou atividades desenvolvidas;

b.

aplicar as penalidades previstas legal e contratualmente;

c.

acompanhar e fiscalizar permanentemente o contrato de concessão;

d.

observar e fazer observar as regras e procedimentos para licitação e contratação da concessão,

e.

estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços objeto deste Contrato de concessão;

f.

exigir da CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação dos bens objeto desta concessão;

g.

cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à preservação do meio ambiente;

h.

coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços;

i. zelar pela boa qualidade dos serviços, bem como receber, apurar e adotar as providências relativas ás reclamações dos usuários;
PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta e tratamento dos dejetos despejados na baia, devendo a coleta e o tratamento dos dejetos estar
em pleno funcionamento antes da inauguração do PARQUE URBANO COM MARINA DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Incumbe à CONCESSIONÁRIA:

a.

realizar os programas ambientais indicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do PARQUE URBANO, Anexo VI do Edital, bem como adotar as medidas necessárias e adequadas

para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento;
b.

manter em dia o inventário e registro dos bens associados ao arrendamento, bem como aqueles adquiridos posteriormente à sua celebração, atualizando o ANEXO III deste contrato;
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c.

prestar as informações sobre seus serviços e seus preços aos usuários, obrigando-se a dar ampla publicidade dos preços regularmente praticados no desenvolvimento de atividades inerentes,

acessórias, complementares e projetos associados aos serviços desenvolvidos na área arrendada.
d.

adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já

e.

disponibilizar informações sobre o seu desempenho, dentro do padrão imposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, para a avaliação permanente da prestação do

existentes;

serviço adequado;
f.

divulgar, anualmente durante toda a vigência contratual, as demonstrações financeiras dos preços praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares e dos

projetos associados aos serviços prestados no âmbito da concessão, semestralmente, protocolizando as referidas informações diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
g.

prestar contas, em cada mês de maio de cada ano de vigência do Contrato de concessão, informando o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis

e apresentados na forma da lei, ou seja, acompanhados da publicação ou registro na Junta Comercial, conforme o caso, fornecendo e disponibilizando informações econômico-financeiras e operacionais à
Administração Municipal e aos órgãos governamentais competentes;
h.

permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o acesso aos dados que compõem o custo dos serviços, sempre que pleiteada a revisão dos preços máximos estipulados

i.

fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial visando à elaboração do PDZ;

j.

cumprir e fazer cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade realizada;

k.

prestar à PREFEITURA quando solicitada, informações acerca das atividades econômicas que desenvolver, mesmo quando estranhas ao objeto deste Contrato, sempre que afetarem a

operação da área objeto do presente contrato.
l.

prestar informações de interesse da PREFEITURA, e das demais autoridades, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização;

m.

promover a reposição de equipamentos e bens, mediante aquisição, recuperação ou substituição por outros, de forma a assegurar a prestação do serviço adequado;

n.

manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do

patrimônio arrendado;
o.

zelar pela integridade dos bens vinculados a concessão, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e conservação;

p.

solicitar previamente autorização à PREFEITURA para realização de investimentos não previstos no Contrato de concessão, instruindo o pedido com as especificações técnicas e o projeto

básico de engenharia, já com a manifestação das autoridades competentes, para análise PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
q.

designar Engenheiro(s) para responder tecnicamente pelas obras e projetos através da apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme habilitações do CREA,

conforme Resolução 218 de 29 de junho de 1973, ou Resolução 1.010/05, quando a mesma estiver em vigor;
r.

apresentar ARTs de pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho, os quais deverão realizar o acompanhamento e fiscalização necessários ao perfeito e seguro

andamento dos serviços;
s.

entregar à PREFEITURA MUCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ao final das obras ou construções realizadas, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built” do

projeto executivo conforme construído;
t.

elaborar um diário de obras, assinado pelo responsável técnico, contendo descrição minuciosa dos serviços executados, andamento dos serviços, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho,

etc.
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u.

cumprir com todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do

Ministério do Trabalho, especialmente a NR 18;
v.

realizar o(s) serviço(s)/obra(s), objeto deste instrumento, dentro das mais modernas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, nos prazos determinados, fornecendo todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, bem como utilizar mão-de-obra qualificada, na elaboração dos mesmos, comprometendo-se a refazer
serviço(s)/obra(s) falho(s) ou impróprio(s) sem custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
w.

obedecer às prescrições legais cabíveis e atender aos regulamentos da PREFEITURA, respeitando e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas em legislação

pertinente, assumindo todas as responsabilidades e tomando todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como assumir todos os danos causados por
seus empregados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros;
x.

dar conhecimento prévio à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer modificação na composição de seu controle societário;

y.

não transferir a terceiros, sem expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS, a execução do(s) serviço(s) ora licitado(s), autorização esta que, se concedida,

não retirará nem diminuirá a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
z.

responsabilizar-se pelo pagamento, nos prazos certos, do salário e demais vantagens aos seus funcionários ou de outrem em caso de sub-contratação ou transferência do(s) serviço(s)/obra(s),

responsabilizando-se, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigências legais, assumindo, mesmo em juízo, todo e qualquer
ônus que seus empregados, envolvidos direta ou indiretamente no atendimento do objeto da presente licitação, eventualmente pretendam imputar à PREFEITURA MUNICIPALD E FLORIANÓPOLIS;
aa.

responsabilizar-se perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros se prejudicados em decorrência do cumprimento deste Edital, por quaisquer danos oriundos

de falha no(s) serviço(s)/obra(s) em si ou de sua execução;
bb.

selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o(s) serviço(s)/obra(s), devendo ter funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho e

Previdência Social, sem qualquer solidariedade ou vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
cc.

cumprir os postulados legais vigentes em âmbito Federal, Estadual e Municipal;

dd.

prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, atendendo prontamente as reclamações recebidas;

ee.

manter durante a vigência contratual, todas as condições de cadastramento/habilitação/qualificação exigidas na licitação, nos termos do Artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93;

ff.

aplicar os recursos necessários à exploração das áreas e instalações objeto desta concessão por sua conta e risco;

gg.

fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, e submeter à aprovação aqueles não previstos no Contrato, com as

respectivas descrições e preços de referência;
hh.

prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade,

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos preços;
ii.

prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos

equipamentos, e às instalações vinculadas a concessão, bem assim o exame de todas as demonstrações financeiras, demais documentos, sistemas de informações e estatísticas, concernentes à prestação dos
serviços vinculados a concessão;
jj.

manter as condições de segurança operacional de acordo com as normas em vigor;

kk.

manter a continuidade do serviço, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à PREFEITURA

MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS;
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ll.

pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações objeto do presente contrato de concessão e sobre a atividade exercida;

mm.

oferecer aos usuários todos os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do Contrato, podendo incluir, quando condições de competição

imperfeita tornarem recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação;
nn.

observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações cedidas, quando da extinção do Contrato;

oo.

identificar as necessidades de sinalização em locais estratégicos, providenciar a colocação de placas, faixas e cartazes que instruam sobre os procedimentos de segurança necessários às suas

movimentações, que alertem os trabalhadores para as situações de perigo e que informem os telefones úteis de emergência, o não cumprimento implicará em multa conforme estabelecido na Cláusula
Trigésima Segunda que trata Das Penalidades;
pp.

utilizar os modelos de placas, cartazes e faixas de sinalização, nos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de acordo com as exigências do Conselho Regional de

Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, em alta resolução, que devem ser fotoluminescentes;
qq.

obriga-se, ainda, por si, seus sócios, administradores, funcionários, e quaisquer outros que, através dos agentes da Licitante Vencedora, tenha acesso a informações decorrente dos

serviço(s)/obra(s) prestados a respeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tenham acesso, não
podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o término da prestação dos serviço(s)/obra(s) , sendo que o termo “informação”
abrange toda informação escrita, verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível, inclusive através de mídias digitais, especialmente relativas a informações administrativas, operacionais e
técnicas, especificações e quaisquer outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente, não se aplicando às informações que sejam consideradas de domínio público ou
divulgadas pela própria PREFEITURA.
rr.

responsabilizar-se pela liquidação integral dos débitos oriundos de quaisquer ações judiciais ou pleitos extrajudiciais decorrentes de ação ou omissão sua e de seus prepostos, direta ou

indiretamente, relacionados com o objeto deste Contrato de Concessão, obrigando-se, ainda, a manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS sempre livre e isento de qualquer encargo;
ss.

arcar com todas as despesas da estrutura do PARQUE URBANO COM MARINA;

tt.

Manter a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina em no mínimo 2,5 metros DHN, conforme a exigência da demanda operacional do empreendimento.

uu.

responsabilizar-se pelo pagamento do salário de seus empregados, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, não existindo de modo algum, entre

seus empregados e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, vínculo empregatício ou de qualquer natureza;

vv.

assumir, neste ato, a responsabilidade integral quanto a eventuais ações trabalhistas ou de qualquer outra natureza, movidas por seus empregados, ex-empregados ou terceiros que laboraram

na obra objeto deste Contrato de concessão, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade;
ww. responsabilizar-se, ainda, em indenizar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS caso esta venha a ser envolvida no polo passivo de qualquer ação, seja de
natureza trabalhista ou não, mesmo após o término do presente Contrato de concessão, envolvendo seus empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive por despesas com custas processuais, honorários
advocatícios, locomoção, estada, alimentação, dentre outras;
xx.

autorizar a retenção de valores devidos por meio deste Contrato de concessão, no caso do item acima até que ela cumpra a sua responsabilidade ou até que a PREFEITURA seja excluída do

polo passivo da demanda, e, caso a PREFEITURA venha a ser condenada, o valor retido poderá ser utilizado para a quitação do débito em acordo judicial ou cumprimento de sentença, sem que haja
necessidade de prévia autorização da CONCESSIONÁRIA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA NO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL
O atendimento às Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho é obrigação da CONCESSIONÁRIA, observando integralmente o disposto na Lei nº 6.514/77 e nas Normas Regulamentadoras aprovadas
pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou sucessoras, especialmente a NR 18.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS E TERCEIROS
A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, resultantes da execução do Contrato de Concessão.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da lei, por quaisquer prejuízos causados, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e a terceiros, no exercício da execução das atividades da concessão,
não sendo imputável à PREFEITURA qualquer responsabilidade, direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONCESSIONÁRIA responderá pelos prejuízos causados a terceiros, pelas entidades que contratar para a execução das atividades vinculadas a concessionária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS
Sem prejuízo das condições e das responsabilidades previstas neste Contrato, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares a
concessão, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da concessão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA OBTENÇÃO DE LICENÇAS
Caberá à CONCESSIONÁRIA obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução das obras e operações da área objeto cedida, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO MEIO AMBIENTE
O processo de licenciamento ambiental para o Parque Urbano, objeto deste Contrato, será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que arcará com todos os custos dela decorrentes, sendo que a
PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS atuará como interveniente, auxiliando no que for possível.
PARAGRAFO PRIMEIRO
Eventuais Programas Ambientais de responsabilidade da PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS, que tenham implicação com as atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, terão seus custos
proporcionalmente reembolsados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS, na forma e condições apresentadas e justificadas, na ocasião dessas despesas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Entenda-se por licenciamento ambiental a obtenção da Licença de Instalação (LI) e de Operação (LO), sendo que a Licença Prévia (LP) já foi expedida.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONCESSIONÁRIA se obriga ainda, no prazo máximo de 12 (doze) meses após a obtenção da Licença de Operação - LO, a apresentar à PREFEITURA , bem como seu Cronograma de Implantação, com as datas
de início e de conclusão das atividades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A partir da data de posse da área cedida pelo presente contrato, serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária, todas as ações e os custos decorrentes das implicações relativas às questões ambientais devendo
atender e cumprir o disposto na legislação nacional, estadual e municipal relativa à matéria de proteção ambiental, informando à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, anualmente, cópias dos relatórios que lhe tenham sido
solicitados pelos organismos encarregados da proteção ambiental.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Monitoramento Ambiental
O acompanhamento e monitoramento dos Programas Ambientais e demais atividades correlatas na área cedida, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ônus com os Programas Ambientais
A CONCESSIONÁRIA efetuará o respectivo reembolso à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, do montante de eventuais custos das atividades relativas aos Programas Ambientais, na forma e
condições apresentadas e justificadas, na ocasião da ocorrência dessas despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Normas Ambientais
A CONCESSIONÁRIA subordina-se fielmente ao cumprimento do disposto na legislação federal, estadual e municipal, no que é pertinente à matéria de proteção ambiental, referente às suas obrigações
assumidas por este CONTRATO.

PARÁGRAFO QUARTO - Relatórios Ambientais
A CONCESSIONÁRIA enviará à FISCALIZAÇÃO, além do que mais lhe for solicitado por esta, para atendimento de exigências feitas pelos órgãos competentes, relatório sobre:
a.

Os eventuais impactos ambientais provocados em decorrência das obras executadas;

b.

As ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos eventuais impactos ambientais provocados;
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c.

Os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitigação e compensação; e,

d.

Os danos ao meio ambiente, sempre que eventualmente venham a ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, exercerá em caráter permanente, por meio de seus órgãos competentes, a fiscalização do fiel cumprimento deste Contrato, com amplos poderes junto a
CONCESSIONÁRIA para a verificação de sua administração, contabilidade, recursos técnicos e financeiros, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, marítimas, fluviais, fitossanitárias,
sanitárias, ambientais, saúde, de polícia, demais autoridades com atuação, no âmbito de suas respectivas atribuições.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para fiscalizar o cumprimento e o fiel atendimento às disposições deste CONTRATO, e objetivando a boa execução e a qualidade da concessão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, fiscalizará a
atuação da Concessionária, e providenciará a responsabilização da mesma por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial grave deste CONTRATO enseja a declaração da sua caducidade, com a sua rescisão unilateral pela PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, com a aplicação das sanções
contratuais ora previstas, sem prejuízo de demais consequências previstas na legislação regedora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONTRATO DE CONCESSÃO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPLIS,
mediante ação administrativa ou judicial especialmente intentada para esse fim, com o estabelecimento de eventuais indenizações cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá rescindir e/ou declarar a caducidade nos termos da Lei 8987/95, do Contrato de Concessão em casos de violação grave, contínua e não sanada ou não
sanável das obrigações da CONCESSIONÁRIA, bem como nos demais casos previstos neste Contrato e nas seguintes situações:

a.

desvio do objeto contratual pela CONCESSIONÁRIA;

b. dissolução da CONCESSIONÁRIA;
c.

proibição de ceder a área concedida, objeto do presente contrato a terceiros;

d. transferência de titularidade da Concessão, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
e.

cessação de pagamento de encargos contratuais à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS por mais de 120 (cento e vinte) dias;
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f.

declaração de falência ou insolvência da CONCESSIONÁRIA;

g.

paralisação das atividades sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sem justa causa e prévia comunicação à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;

h. cometimento reiterado de faltas ou execução irregular contumaz de atividades ou perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada exploração da área concedida;
i.

descumprimento de decisões judiciais;

j.

descumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em razão do cometimento de infrações;

k. ocupação ou utilização de área, além daquela estabelecida neste Instrumento;
PARÁGRAFO TERCEIRO
A rescisão deste deverá ser precedida da verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

PARÁGRAFO QUARTO
A rescisão contratual não afasta a aplicação de outras penalidades previstas no Contrato de Concessão, e em Lei específica.

PARÁGRAFO QUINTO
Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, a rescisão será declarada por ato da PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, apurando-se o valor das
indenizações ocasionalmente devidas de parte a parte.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A inexecução do Contrato de Concessão, decorrentes de fatos imprevistos resultantes de força maior, de caso fortuito ou de interferências imprevistas, devidamente comprovadas, que retardem ou impeçam a
execução parcial ou total do ajuste, podem exonerar as partes de responsabilidade pelo atraso na prestação dos serviços, bem assim, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão e vinculadas a
essas circunstâncias.
CLÁUSULA TRÍGÊSIMA SEGUNDA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO.
A CONCESSIONÁRIA concorda expressamente em se submeter às sanções fixadas unilateralmente pela SESP, estabelecidas em regulamentos vigentes ou em futuras alterações destes regulamentos, bem como, em
se submeter às sanções que venham a ser estabelecidas no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, em especial:
a -as sanções relativas às infrações de índole operacional;
b- as sanções decorrentes do descumprimento das normas e parâmetros da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
c- as sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em índice de avaliação de desempenho operacional estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
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PARÁGRAGO SEGUNDO
Sem prejuízo das penalidades estabelecidas e eventualmente aplicadas com base no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, a SESP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à CONCESSIONÁRIA as seguintes
sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da falta:
a- advertência;
b-multa;
c- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e- declaração de caducidade da Concessão;

. PARÁGRAFO TERCEIRO
A advertência será aplicada nos casos de infração leve.

PARÁGRAFO QUARTO
A multa será aplicada nos casos de reincidência e de infrações de gravidade média e grave.

PARÁGRAFO QUINTO
O valor das multas variará de 0,001% (um milésimo por cento) a 4,5% (quatro e meio por cento) do VALOR DO CONTRATO.

PARÁGRAFO SEXTO
No caso de infrações continuadas será fixada multa diária enquanto perdurar o descumprimento.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Para efeito de determinação do valor das multas o VALOR DOCONTRATO será corrigido anualmente, a partir da celebração do presente CONTRATO, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC.

PARÁGRAFO OITAVO
As multas poderão ser executadas por meio do seguro garantia.

PARÁGRAFO NONO
A partir do ato que a aplicou, o valor da multa será corrigido pela incidência do percentual de variação mensal da taxa referencial SELIC para títulos federais.

PARÁGRAFO DÉCIMO
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As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
- A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração grave e, conforme o caso, nas
hipóteses de:
a- condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b- prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do CONTRATO;
c- carência de idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO
A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicados por prazo não superior a 2 (dois) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a SESP,
que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior.

PARÁGRAFO QUARTO
Independente dos critérios específicos de graduação previstos previstos no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS a gradação das penas observará a seguinte escala:
a- a infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao USUÁRIO, ao PODERCONCEDENTE
ou a terceiros;
b- a infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo de
USUÁRIOS; e
c- a infração será considerada grave quando a SESP constatar presente um dos seguintes fatores:

a) ter a CONCESSIONÁRIA, agido com má-fé;
b) da infração, decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA;
c) o número de USUÁRIOS atingido for significativo.

PARÁGRAFO QUINTO
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Na definição da gravidade da inadimplência, na fixação da penalidade, na quantificação do seu valor e na eventual cumulação das sanções correspondentes, a SESP observará as seguintes circunstâncias,dentre outras
que entender pertinentes:

a- a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, inclusive quanto ao número dos USUÁRIOS atingidos;
b- os danos resultantes da inadimplência para os SERVIÇOS e para os USUÁRIOS;
c- a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da inadimplência verificada;
d- a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de geração de receitas e o seu patrimônio;
e- os antecedentes da CONCESSIONÁRIA;
f- a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de notificação anterior, no prazo de 1(um) ano, contado da notificação do ato de instauração do processo; e
g- as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender a SESP.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO
As sanções descritas nos parágrafos onze e doze não serão necessariamente aplicadas em sequência gradativa (da mais leve para amais gravosa), podendo ser impostas cumulativamente, a depender da gravidade da
inadimplência verificada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO
A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO
O não cumprimento dos prazos de implantação DO PARQUE URBANO sujeitará a CONCESSIONÁRIA à multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO e multa moratória de 0,05%
(cinco centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso até o efetivo inicio do Parque Urbano.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO
A Concedente, em face da falta de pagamento da multa, no prazo previsto no parágrafo anterior, poderá adotar isolada ou cumulativamente:

a. Inscrição da Concessionária no Cadastro da Dívida Ativa do Município;
b. Execução da Garantia de Obrigações Contratuais;
c. Declaração de caducidade da Concessão.

PARÁGRADO VIGÉSIMO
O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais ou regulamentares que a tiverem determinado.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO
A multa será calculada pelo valor em reais, de acordo com a Lei Municipal em vigor.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO
A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da mesma obrigação caracteriza a reincidência da infração.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO
A cada reincidência ocorrida no prazo de 90 (noventa) dias, aplicar-se-à multa equivalente ao dobro da anteriormente aplicada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Dos atos da SECRETARIA, decorrentes da execução deste CONTRATO,a CONCESSIONÁRIA poderá interpor recurso.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado; neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Em qualquer caso, será garantida nova instância recursal até manifestação do Prefeito Municipal, aplicando-se o disposto no item anterior.

PARÁRGRAFO QUARTO
A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens acima será feita mediante comunicação escrita à CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA INVALIDADE PARCIAL DO CONTRATO

Se alguma disposição deste CONTRATO vier a ser considerada nula ou inválida, tal não afetará as demais disposições, as quais se manterão plenamente em vigor.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- Da Fiscalização da Concessão

Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA emergentes deste CONTRATO serão exercidos pela SECRETARIA.

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização são imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A intervenção far-se-á depois de esgotadas todas as medidas assecuratórias da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e previstas neste Contrato, sendo formalizada por ato da PREFEITURA, o qual
conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Declarada a intervenção, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de revogar-se o ato de intervenção.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
Extingue-se a concessão por término do prazo, e:
a.

anulação ;

b.

caducidade;

c.

rescisão administrativa unilateral, amigável ou judicial;

d.

falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA;

e.

decisão judicial transitada em julgado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Extinta a concessão, retornam à a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os direitos e privilégios decorrentes da concessão, com reversão dos bens vinculados ao mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, no prazo de 90 (noventa) dias contados da extinção do arrendamento, salvo na hipótese de
advento do termo contratual, quando essas providências deverão ser adotadas com antecedência.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A reversão dos bens, na hipótese da extinção da concessão por advento do seu termo, por rescisão motivada por inadimplência da CONCESSIONÁRIA e no caso de sua falência ou extinção, será feita sem
indenização.

PARÁGRAFO QUARTO
Dar-se-á a retomada a área cedida sempre que, durante o prazo do Contrato, e conforme exaustivamente demonstrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o interesse público assim o exigir,
com pagamento de eventual indenização.

PARÁGRAFO QUINTO
Com a extinção do Contrato, qualquer que seja a sua causa, retornam à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS todos os bens vinculados à área concedida, inclusive equipamentos, além dos direitos e
privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA através deste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO
A anulação da Licitação, da qual resultou o presente Contrato de Concessão, decidida em Processo Administrativo ou Judicial, será determinante da extinção do Contrato, com apuração dos débitos e indenizações
recíprocas que eventualmente forem devidas, sua compensação e liquidação do saldo.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Extinto o Contrato, haverá a imediata assunção da área cedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou pela nova CONCESSIONÁRIA, se houver, procedendo-se avaliações e liquidações
eventualmente necessárias.

PARÁGRAFO OITAVO
A área cedida deverá estar livre e desembaraçada de qualquer outro bem que não seja afeto a Responsabilidade na Execução usuais da concessão e se encontrar em perfeitas condições de conservação, comprovada
por atestado técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO NONO
Na hipótese de não ser procedida a entrega do imóvel à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o valor da remuneração mensal da concessão será aumentado, automática e independentemente de
qualquer notificação, em 50% (cinquenta por cento), ficando ainda a CONCESSIONÁRIA sujeita ao pagamento de uma multa diária de 1% (um por cento) do valor já aumentado, a partir do mês subsequente ao da extinção do
Contrato, até a efetiva e integral retirada da CONCESSIONÁRIA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO
Quando da devolução da área, a CONCESSIONÁRIA deverá fazê-lo sem qualquer débito, inclusive junto aos seus fornecedores de água e energia elétrica.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS A PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá
declarar a extinção do Contrato de Concessão no caso de transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO

Integram a concessão: área, espelho d água, obras civis, equipamentos, sistemas de comunicação e de informática, instalações elétricas e de comunicação de dados, sistema de controle e de segurança que venham a
ser desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA, observado o PARÁGRAFO ÚNICO.

PARÁGRAFO ÚNICO
A relação dos bens que farão parte deste Contrato será elaborada pela CONCESSIONÁRIA ao término das obras, e conferida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, sendo atualizado sempre que
ampliações ou modificações venham a ocorrer nas instalações do PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DA VIGILÂNCIA

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela guarda e vigilância dos bens que integram a concessão, não podendo alienar nem onerar, de qualquer modo, referidos bens, sob pena de responsabilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO
A CONCESSIONÁRIA se obriga a informar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e às autoridades públicas quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das
atividades objeto desta concessão.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA REVERSÃO DOS BENS

Extinta a concessão, retornam à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS os direitos, privilégios e bens patrimoniais transferidos à CONCESSIONÁRIA, assim como aqueles adquiridos durante a
vigência do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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A reversão dos bens, quando do encerramento da concessão ou quando da sua a extinção por interesse público, far-se-á com a indenização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS dos
investimentos em bens necessários à continuidade do serviço transferidos da PREFEITURA, ainda não amortizados ou depreciados, desde que tenham sido realizados com a prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ateste, por meio
de auto de vistoria, encontrarem-se os bens reversíveis livres de ônus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os bens deverão ser mantidos em condições normais de uso, de forma que, quando de sua entrega à PREFEITURA, se encontrem em perfeito estado, exceto pelo resultado normal do processo de deterioração, sob
pena de indenização à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. O Termo de Reversão dos Bens, elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, será o instrumento hábil para a atestação do
estado de conservação dos bens.

PARÁGRAFO QUARTO
Caso o levantamento dos bens, realizado para fins de reversão, não contemple todos os itens do ANEXO III devidamente atualizado, ou que não se verifiquem as condições exigidas no Parágrafo anterior, a
CONCESSIONÁRIA indenizará a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS
A CONCESSIONÁRIA se obriga ao pagamento dos prêmios e a manter em vigor, a partir da data de assinatura deste Contrato, as apólices de seguro necessárias para garantir uma efetiva cobertura para todos os
riscos inerentes a CONCESSÃO -- bens e pessoas --, inclusive contra terceiros, devidamente atualizadas, de acordo com a legislação aplicável, fornecendo à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS cópias das referidas apólices.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA deve dar ciência às Companhias Seguradoras do teor desta Cláusula, para o fim de eximir a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade oriunda de
toda espécie de sinistro, encaminhando à PREFEITURA demonstração respectiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para assegurar o bom cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA prestará, por ocasião da assinatura do contrato, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, garantia no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizados na forma da Lei, durante todo o tempo de sua vigência, que poderá ser através de depósito ou fiança bancária.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
A garantia mencionada no Parágrafo anterior deverá ser prestada em qualquer das modalidades admitidas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ou seja:

a. em cheque nominal à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
b. em fiança bancária, apresentada obrigatoriamente na via original, contendo: subscrição de 2 (duas) testemunhas e firmas de todos os signatários reconhecidas em Cartório de Notas;
c.

em seguro-garantia, apresentado obrigatoriamente na via original da respectiva apólice, juntamente com o comprovante de pagamento do respectivo prêmio;

d. em Títulos da Dívida Pública da União, devendo ser apresentada carta de custódia bancária à ordem da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, apresentado obrigatoriamente na via
original.

PARÁGRAFO QUARTO
O montante caucionado, conforme Parágrafo Segundo, referente a concessão, somente será devolvido ou liberado, após a extinção por decurso de prazo ou por rescisão deste Contrato, e, depois de liquidados
eventuais débitos dele oriundos.

PARÁGRAFO QUINTO - Uso da Garantia pela Prefeitura Municipal de Florianópolis
A utilização da garantia, para as finalidades previstas, será efetuada por meio de comunicação escrita dirigida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS à CONCESSIONÁRIA e será
imediatamente aplicável sem qualquer outra formalidade.

PARÁGRAFO SEXTO - Reposição de Garantia
Sempre que a PREFEITURA dispuser da garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do valor utilizado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação daquela utilização.

CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO E FISCAL DA CONCESSÃO

Esta concessão rege-se pela legislação indicada no Edital da Concorrência nº______, e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim como pelas cláusulas deste Contrato, sendo que as operações da
CONCESSIONÁRIA ficam sujeitas, nos termos e nas condições da legislação brasileira aplicável, ao regime fiscal que vigorar durante o período da concessão.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA– DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO

É permitida a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão, preservando-se seu objeto e as condições contratuais, desde que o novo titular atenda aos requisitos referidos no art. 27 da Lei nº
8987/95.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A transferência da titularidade da concessão para pessoa que individualmente ou em sociedade já explore atividade congênere só poderá ocorrer mediante prévia análise e aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o cumprimento do disposto no “caput” e no PARÁGRAFO PRIMEIRO, serão também consideradas como transferência de titularidade as transformações societárias decorrentes de cisão, fusão, incorporação e
formação de consórcio de empresas concessionárias ou permissionárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A transferência da titularidade da concessão, nos demais casos, só poderá ocorrer mediante prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e deverá ser comunicada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Dos atos praticados pelos servidores públicos legalmente autorizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS durante a execução deste Contrato, que afetem direitos da CONCESSIONÁRIA e
não previstos neste Instrumento, cabe recurso à instância imediatamente superior ao autor do ato recorrido.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA- DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLIRIANÓPOLIS, sempre que houver alteração, o Quadro de Acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das
ações ordinárias nominativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS para deliberação prévia a fusão, associação, incorporação ou cisão pretendida pela CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O Estatuto da CONCESSIONÁRIA deve manter em caráter permanente disposição que estabeleça que a mesma é impedida de contrair empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo
final da concessão, incluída prorrogação contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Estatuto deve manter vigente durante todo o prazo da concessão disposição que preveja uma reserva específica de restituição de capital aos acionistas nos casos de extinção da concessão; tal reserva será
constituída por um percentual sobre os lucros líquidos anuais da CONCESSIONÁRIA, bem como estatutariamente estabelecido o limite máximo da reserva, a qual somente poderá ser utilizada para aquela finalidade.
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PARÁGRAFO QUARTO - Exercício Social de Acordo com o Ano Civil
O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO devem coincidir com o ano civil, salvo para fins de aferição de movimentação mínima anual.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, são direitos e obrigações dos usuários da Marina, entre outros:

a.

receber da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e da CONCESSIONÁRIA informações para defesa de interesses individuais ou coletivos;

b.

levar ao conhecimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes à exploração da Concessão,

inclusive infrações à ordem econômica;
c.

ser atendido com cortesia pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;

d.

receber da CONCESSIONÁRIA informações acerca das características dos serviços, incluindo os seus preços;

e.

comunicar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na exploração da Marina,

f.

contribuir para a permanência das boas condições Marina e cumprir as leis e regulamentos que digam respeito às operações na área e à segurança das pessoas, embarcações, cargas, veículos,

instalações e equipamentos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – DOS PREÇOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, trimestralmente, a partir da data de início das operações, a relação dos serviços oferecidos no PARQUE
URBANO DE FLORIANÓPOLIS, bem como os preços cobrados por esses serviços com todas as composições dos custos envolvidos em planilhas abertas, no período considerado, bem como fornecer os balanços patrimoniais
e respectivas demonstrações financeiras, com o objetivo de tornar efetivas as informações para a Cláusula do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DO REEQUILÍBRIO DA CONCESSAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a intervalos de 5 (cinco) anos reunir-se-á com a CONCESSIONÁRIA para examinar a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado de forma
permanente e substancial o Contrato de Concessão, e, nesta hipótese, renegociar o ajuste de sorte a, conforme o caso, restabelecer o equilíbrio contratual para exploração das áreas e instalações portuárias.

PARÁGRAFO ÚNICO – Externalidades e o Equilíbrio Econômico-Financeiro
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Constitui princípio fundamental que informa o regime jurídico da CONCESSÃO equilíbrio da equação econômico-financeira do correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO, cujas bases são
representadas:

I.

De um lado, pelos encargos da CONCESSIONÁRIA, consubstanciado no valor mensal da CONCESSÃO da área e seus respectivos encargos, conforme o fluxo de caixa estimado apresentado

juntamente com sua proposta, e
II.

De outro lado, pela obrigação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em disponibilizar as áreas e instalações cedidas, bem como em exercer as atribuições contratuais e

III.

Pressupõe, ainda, que as atividades comerciais a serem desenvolvidas na área cedida não ficarão sujeitas a nenhum outro encargo além dos acima indicados, particularmente à imposições de

legais.

tarifas ou outras taxas, devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou recolhidas pela mesma, observado o regime tributário vigente à época da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Dá-se ao presente Contrato de Concessão, nele compreendida a remuneração pelo uso da infraestrutura a ser utilizada ou posta à disposição da referida instalação, o valor anual médio estimado de R$---------------------------- e valor global estimado de R$-------------------- pela sua duração originária de 30 (trinta) anos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA VIGÊNCIA

Este CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura e será publicado no Diário Oficial da Município de Florianópolis, mediante resumo em extrato.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DO FORO

O foro para dirimir quaisquer lides a respeito deste Contrato é o da Comarca de Florianópolis-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Contrato, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Florianopolis (SC), __ de __________ de ____.
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_________________________

______________________xxxx

PREFEITURA MUNCIPAL DE

CONCESSIONÁRIA

FLORIANÓPOLIS

CPF

____________________________

_____________________

CPF

CPF

Testemunhas:

____________________________

_____________________

CPF

CPF

PRODUTO 5 –ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO
a) Conceituação, premissas do projeto e memorial descritivo, incluindo a metodologia executiva;

a.1.Concepção do Projeto
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 Haverá espaço para aulas de navegação e espaço de busca e salvamento.

 Programa de Gestão

 Píer para atracar os barcos de passeio turístico - 100m² (total) para atendimento as

Ambiental.

escunas e informações turísticas
 Desenvolver o Cadastramento e apoio aos Pescadores Tradicionais, através do

atividade

 Programa de Valorização

Programa de Valorização da Cultura Local;

Risco de perda de

 Incentivar a cultura para que seja mantida a atividade pesqueira tradicional após a
realocação dos pescadores;

pesqueira

 Controle

 Implantação

 Socioeconômico

 Prestar apoio aos Pescadores Tradicionais, através do Programa de Valorização da

da Cultura Local;
 Programa de Gestão
Ambiental.

Cultura Local.
Consolidação da

 Implantação de um empreendimento que atenda os padrões estabelecidos no Plano

ocupação urbana

Diretor Municipal e a demanda turística da Região Metropolitana de Florianópolis.

 Potencializadora

 Implantação

 Socioeconômico

Não aplicável
 Programa de Valorização
da Cultura Local;

Alteração das
 Apoio à organização da comunidade pesqueira.

relações sociais

 Compensatória

 Operação

 Socioeconômico

 Plano de Gestão
Ambiental;
 Programa de Educação
Ambiental.

Aumento na
circulação de

 Articulação junto ao Poder Público Municipal para que o mesmo realize cadastro dos

ambulantes

vendedores ambulantes que atuam no local.

 Controle

 Operação

 Socioeconômico

 Não aplicável

PRODUTO 4 –ASPECTOS LEGAIS
a) Indicar as cessões, autorizações e permissões especiais (Secretaria de Patrimônio da União, Marinha do Brasil), procedimentos e estimativas, exceto ambientais;

A Marina e o Parque precisam estar regulamentados de acordo com as legislações existentes, desta forma uma serie de analises e ajustes devem ser feitas para poder exercer todas as atividades previstas. É importante
ressaltar que toda analise deve ser bem assessorada por meio jurídico e técnico. As autorizações podem ser enumeradas pelos órgãos, conforme exemplos que seguem:
- Preventivo – corpo de bombeiros
- Posto de abastecimento – Agencia Nacional de Petróleo
- Licença Ambiental – Floram/Fatma/Icmbio
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- Policia Civil
- Alvará Sanitário - Vigilância Sanitária
- Anuência – Capitania dos Portos
- Cadastramento de entidade – Capitania dos Portos
- Demarcação de canal e lançamento de dutos subaquáticos - Capitania dos Portos
- Alvara de Construção – Prefeitura/SMDU
- Heliponto flutuante – Capitania dos Portos / Ministério da Aeronáutica / Departamento de Aviação Civil (DAC) / ANAC

Este são alguns dos principais itens, sendo necessário também a verificação das etapas que acabam por gerar interdependência entre os órgãos, pois a exemplo do que ocorre na dragagem, após a avalição preliminar da marina,
que deve ser apresentada no licenciamento ambiental, deve-se retornar a marinha com a licença ambiental final antes do início da execução.
Na sequência são descritos os principais itens e cada procedimento, conforme as normativas próprias. Apresenta-se também a título de interesse as cessões que hoje são requeridas na prefeitura para funcionamento de
cada estrutura. Desta forma apresenta-se também a prefeitura a oportunidade da elaboração de uma cessão especial, onde poderia ser realizada um analise única da instalação do parque e marina.
Nota-se que em cada tramite, em cada órgão, é necessário observar os procedimentos específicos e também as normas e legislações especificas, como por exemplo área mínima de uma sala de enfermagem, borda livre
mínima para um trapiche flutuante, número de vagas de estacionamento por tipo de estrutura, normas técnicas de acessibilidade e embarque e desembarque de passageiros entre outros.
No esquema do fluxograma apresentado abaixo é mostrado a sequência de apresentações que devem ser executadas para a solicitação da instalação da área construída da marina, em especial a cessão do uso do espaço
aquático (SPU) ou de construção de Trapiches (Marinha do Brasil/CPSC).
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Figura 207. Fluxograma de Sequência de Apresentação de Solicitação para Marina.

a.1) Marinha do Brasil

Os procedimentos devem ser direcionados a Capitania dos Portos de Santa Catarina e seguir as Normam citadas:
- Norman 03/DPC Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas
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- Norman 11/DPC Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens de Aguas sob Jurisdição Brasileira
- Normam 17/DPC Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação
- Normam 25/DPC Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos
- Normam 27/DPC Homologação de Helideques instalados em Embarcações e em Plataformas Marítimas

Nesta fase estaremos citando os procedimentos mais importantes a serem executados na fase de licenciamento, após a licitação para o projeto executivo.
Os procedimentos descritos na Normam 25 para levantamentos hidrográficos devem ser levados em conta durante as execuções de batimetria que envolvem o processo de dragagem.
Os procedimentos descritos na Normam 03 devem ser executados após as aprovações, principalmente no tocante a Normam 11, dessa forma apresentando o aspecto final da marina e suas instalações, bem como manter
atualizado o cadastro das embarcações que estarão na marina.

a.1.a) Normam 11 / DPC

Cessões Capitania dos portos
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS.
A Marinha do Brasil (MB) avaliará a execução de obras sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras e emitirá parecer no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação,
sem prejuízo das obrigações do interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em questão.
Para qualquer obra localizada em unidade de conservação, situada sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras, a Autoridade Marítima emitirá parecer no que concerne, única e exclusivamente, aos
aspectos relacionados ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, não eximindo o interessado de obrigações perante outros órgãos competentes, inclusive ambientais. No entanto, a critério da Capitania
dos Portos, e sob orientação da DPC, poderão ser exigidos documentos complementares e/ou apresentação prévia de parecer do órgão ambiental competente.
Dependerá de consulta prévia às Capitanias (CP), Delegacias (DL) e Agências(AG) o início da execução das obras públicas ou particulares localizadas sob, sobre e às margens das AJB, que a partir daqui serão chamadas
apenas de obra(s), exceto aquelas realizadas em rios que não constem como navegáveis e em trechos não navegáveis de rios navegáveis nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP).

i.

Obras em geral

Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter as mesmas informações do item 2 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS.
3. Identificação do datum (Idem item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
4. Identificação da escala utilizada.
5. Representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou UTM (N/E), com a identificação das coordenadas.
6. Representação da obra ou, se em função de suas dimensões isto não for possível, a indicação de sua posição.
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7. Planta de situação, com escala entre 1:500 e 1:2000 (Idem item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
8. Planta de construção (projeto),
9. Representação da obra, contendo as coordenadas de, no mínimo, dois pontos notáveis (vértices ou extremidades) da obra.
10. Memorial descritivo da obra pretendida, devendo ser o mais abrangente possível.
11. Documentação fotográfica (Idem item 7 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
12. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à obra que o interessado pretenda realizar.
Os documentos citados deverão ser assinados pelo engenheiro responsável pela obra, neles constando seu nome completo e registro no CREA. As plantas não poderão apresentar correções que alterem sua originalidade.

ii.

Portos ou instalações portuárias, cais, píers, molhes, trapiches, marinas ou similares.

PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, CAIS, PÍERS, MOLHES, TRAPICHES, MARINAS OU SIMILARES.
Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter:
o Identificação do datum. (preferencialmente, WGS-84 ou SIRGAS2000. Serão aceitos também SAD-69 e Córrego Alegre); identificação da escala utilizada;- representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou
UTM (N/E), com a identificação das coordenadas; representação da obra ou, se em função de suas dimensões isto não for possível, a indicação de sua posição.
o Preferencialmente, deve-se utilizar como planta de localização uma carta náutica da DHN. Contudo, poderão ser utilizadas também cartas do IBGE ou da DSG. Como regra geral, deve-se utilizar a carta de maior
escala que abranja a área da obra pretendida.
o No caso de indisponibilidade de cartas da DHN, IBGE e DSG, poderão ser empregados documentos cartográficos produzidos por outros órgãos públicos ou privados cuja escala atenda aos propósitos da planta de
localização, normalmente entre 1:10.000 e 1: 50.000.
3. Planta de situação, com escala entre 1:500 e 1:2000, estabelecendo a posição da obra em relação à uma área mais ampla, que possa ser influenciada ou influenciar na obra projetada.
4. Planta de construção (projeto), em papel e, se possível, em formato digital compatível com sistemas CAD (DXF, DWG, etc), com a representação da obra, de modo a permitir a avaliação precisa das dimensões da obra,
identificação de coordenadas, em escala entre 1: 500 e 1: 2.000. Esta planta deverá conter:
o Representação da obra, contendo as coordenadas de, no mínimo, dois pontos notáveis (vértices ou extremidades) da obra; identificação do datum, preferencialmente, WGS-84 ou SIRGAS2000; Identificação da
escala utilizada; Representação da rede geográfica (LAT/LONG) ou UTM (N/E), com a identificação das coordenadas; e identificação do sistema de projeção.
5. A estação (marco) utilizada como origem para a determinação das coordenadas dos diversos pontos representados na planta de construção deverá ser identificada por meio de seu nome/número, coordenadas, datum e
nome da instituição responsável. Preferencialmente, deverão ser utilizadas estações da rede do IBGE, da DSG ou da DHN.
6. Memorial descritivo da obra pretendida, devendo ser o mais abrangente possível. Quando a obra apresentar estrutura flutuante como parte integrante da estrutura fixa, ao memorial descritivo deverá ser incluído: o
detalhamento do projeto, prevendo o comportamento da estrutura flutuante nos diversos níveis dos regimes de águas; o detalhamento do sistema de fundeio e/ou de fixação da estrutura flutuante, conforme o caso; as
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características das embarcações que utilizarão a estrutura flutuante; o sistema de amarração dessas embarcações à estrutura flutuante; e a carga suportada pela estrutura flutuante e de suas interligações com as estruturas
fixas e pontos de terra.
7. Documentação fotográfica – deverá ser anexadas ao expediente, pelo requerente, pelo menos duas fotos do local da obra que permitam uma visão clara das condições locais. A critério das organizações militares, outras
fotografias poderão ser solicitadas com a mesma finalidade;
8. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à obra que o interessado pretenda realizar.
9. Os documentos deverão ser assinados pelo engenheiro responsável pela obra, neles constando seu nome completo e registro no CREA.
As plantas não poderão apresentar correções que alterem sua originalidade. O requerimento deve ser assinado pelo proprietário da obra ou seu representante legal, neste caso, anexando cópia da procuração ou Contrato Social
(no caso de firma).
Quando os documentos apresentados não forem originais, deverão estar autenticados por Tabelião.
Essas construções se caracterizam como obras sobre água e podem ser precedidas de aterro que, dependendo das dimensões, poderão provocar alterações sensíveis no regime de água da região, tendo como resultado um
assoreamento de tal monta que poderá prejudicar a navegação local com alterações de profundidades. Para esses casos, deverá ser exigido como documento adicional ao processo de obras, um estudo detalhado e criterioso das
alterações que poderão trazer danos à navegação, propiciando condições seguras à emissão do parecer da MB. Tal estudo poderá ser obtido pelos interessados junto a órgãos, instituições de ensino e pesquisa, empresas de
reconhecida capacidade técnica em engenharia costeira. Este estudo, também, deverá ser exigido quando da construção de cais ou píeres de estrutura maciça, ou enrocamentos e molhes.
Os píeres ou trapiches construídos sobre estacas de madeira ou concreto estão dispensados desse estudo, devendo, entretanto, dispor de um parecer da Administração Portuária, caso a obra se situe nas proximidades de
instalações portuárias, canal de acesso ou áreas de manobra ou fundeio.
Para obras que envolvam construção/ampliação de portos e terminais em águas restritas, tais como canais de acesso, bacias de evolução e de berços, poderá ser exigido, adicionalmente, estudos que avaliem as possíveis
restrições operacionais motivada pela obra pretendida.
Toda documentação exigida será recebida sob um mesmo protocolo.
Após a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao interessado, com o parecer da Autoridade Marítima.
NOTA: Caso a obra tenha obtido parecer favorável, deverão ser cumpridas as seguintes exigências, além de outras porventura estabelecidas:
I) O início e término dos serviços deverão ser informados à CP, DL ou AG, para divulgação em Avisos aos Navegantes.
II) Apresentação em duas vias da Planta Final de Situação (PFS), conforme as Instruções constantes do Anexo 1-B, assinada pelo engenheiro responsável pela obra. A PFS deverá ser elaborada após a execução da obra. Tal
exigência aplica-se apenas às obras com dimensões horizontais superiores a 20 m.
III) Obter o Título de Inscrição da estrutura flutuante na CP, DL ou AG, caso esta seja parte integrante da estrutura fixa.

iii.

Flutuantes ou outras embarcações fundeadas não destinadas à navegação
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Definindo flutuantes como embarcações sem propulsão que operam em local fixo e determinado, enquadrando-se nesta definição as estruturas do tipo: Postos de Combustível Flutuantes, Hotéis Flutuantes, Casas Flutuantes,
Bares Flutuantes e outras similares.
Documentos (duas vias) a serem apresentados à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição no local:
1. Requerimento ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente (conforme o caso).
2. Planta de localização, em papel, caracterizando a obra em relação à área circunvizinha. Esta planta deverá conter as mesmas informações do item 2 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, adicionando a
representação das estruturas flutuantes, por meio das coordenadas de seu ponto central.
3. Planta de situação, com escala entre 1:500 a 1:2000 (Idem ao item 3 de PORTOS OU INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS).
4. Memorial descritivo contendo descrição do tipo de estrutura, material empregado na construção, disposição das luzes, equipamento utilizado para fundeio, altura máxima acima da linha de flutuação, finalidade do
emprego da estrutura flutuante, tais como tipo de comércio, propaganda comercial e a mensagem veiculada, captação de água etc.
5. Alvará da Prefeitura, caso seja desenvolvida atividade comercial.
6. Na impossibilidade de amarrar o posicionamento da estrutura flutuante à rede topo-hidrográfica existente, poderão ser utilizados outros instrumentos para se determinar a posição, tais como, GPS diferencial ou outro
método que garanta o posicionamento adequado .
7. O memorial descritivo e as plantas de localização e situação deverão ser assinados pelo engenheiro responsável.
8. Estas estruturas deverão ser sinalizadas por luz fixa amarela, com alcance mínimo de duas milhas náuticas, estabelecida no seu tope ou em local de melhor visibilidade para o navegante.
Após a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao interessado,
com o parecer da MB.
NOTA: Caso tenha sido obtido parecer favorável, o requerente deverá:
I) Obter o Título de Inscrição de Embarcação(TIE) na CP/DL/AG.
II) Informar o início e término dos serviços à CP, DL ou AG, para divulgação em Avisos aos Navegantes.
As Capitanias, Delegacias e Agências participarão aos órgãos ambientais competentes e Municípios, o local onde se pretende instalar o flutuante ou outras embarcações fundeadas não destinadas à navegação.

iv.

Dragagens

A autorização para a execução das atividades de dragagem de implantação, de manutenção, de mineração e de recuperação ambiental será concedida pelo Capitão dos Portos, após a obtenção, pelo interessado, do respectivo
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente.

Pedido Preliminar de Dragagem
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Antes de iniciar o processo junto ao órgão ambiental competente para a obtenção da licença ambiental, o interessado solicitará, por requerimento ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando for o caso, da área de jurisdição
onde será realizada a atividade de dragagem um “pedido preliminar de dragagem”, para verificar se, a princípio, haverá comprometimento da segurança da navegação ou do ordenamento do espaço aquaviário, anexando ao
requerimento as seguintes informações:
1. Traçado da área a ser dragada e da área de despejo de material dragado com a identificação de suas coordenadas geográficas em carta náutica de maior escala editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).
2. Volume estimado do material a ser dragado.
3. Duração estimada da atividade de dragagem, citando as datas previstas de início e término.
4. Profundidades atuais e/ou estimadas da área a ser dragada e, quando couber, da área de despejo.
5. Profundidade desejada na área a ser dragada.
6. Tipo de equipamento a ser utilizado durante os serviços;
7. Tipo de sinalização náutica a ser empregada para prevenir acidentes da navegação na área da dragagem.
8. No caso de dragagem em áreas situadas em local de tráfego de navios ou tráfego intenso de outras embarcações, deverá ser procedida a delimitação da área a ser dragada por bóias luminosas, de acordo com o previsto
nas Normas da Autoridade Marítima para a Sinalização Náutica - NORMAM-17/DHN.
Após verificar as informações anexadas ao requerimento, a CP convocará o interessado para a realização de inspeção no local da dragagem. Para as obras de que trata o Decreto nº 8.033/2013, caso precedidas de dragagem, a
inspeção deve ocorrer em no máximo 5 (cinco) dias da data de entrada do Pedido Preliminar de Dragagem, mesma data em que devem ser protocolizados os documentos da obra.
Após a inspeção, a Capitania dos Portos despachará o requerimento de Pedido Preliminar de Dragagem e, se não tiver havido oposição à sua realização, participará tal fato por mensagem ao CHM e, conforme o caso, ao SSN4/SSN-6.
Caso a Capitania dos Portos, em seu despacho ao Pedido Preliminar de Dragagem, não tenha se pronunciado contrariamente à realização da dragagem o interessado solicitará, junto ao órgão ambiental competente, a Licença
Ambiental para a atividade de dragagem em questão.

Início Dragagem
Após a obtenção da Licença Ambiental, o interessado solicitará, por requerimento ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando for o caso, autorização para início da atividade de dragagem, informando as datas previstas para
seu início e término, e anexando ao requerimento uma cópia da Licença Ambiental. Esta solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 15 dias úteis do início previsto da dragagem.
Deverão ser observadas as seguintes providências pelo interessado, durante e ao término das atividades de dragagem:
1. Em vias/áreas navegáveis e hidrografadas:
o Encaminhamento, à CP, DL ou AG, de Relatório Parcial de acompanhamento dos serviços realizados, constando, dentre outras, informações sobre a natureza e o volume do material dragado, bem como as
dificuldades encontradas, quando o período previsto de duração da dragagem for igual ou superior a sessenta dias.
o Realização, após a conclusão da dragagem, de um Levantamento Hidrográfico (LH) de “fim de dragagem” da área dragada e, quando hidrografada, da área de despejo. Estes levantamentos deverão atender aos
requisitos de LH da Categoria “A”, conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM 25/DHN.
o Quando a área de despejo ocorrer em área não hidrografada, deverá ser observado a alínea 2, do subitem b), abaixo;
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o Até 30(trinta) dias após a conclusão da dragagem, encaminhamento à Capitania, Delegacia ou Agência de uma cópia da Folha de Sondagem da área dragada(e área de despejo, se for o caso), informando o volume
efetivamente dragado; e nos casos de dragagem em caráter permanente, em que não é possível a caracterização temporal de sua “conclusão”, ou de dragagens com duração superior a 6 (seis) meses, as
providências descritas nas subalíneas 2) e 3) acima devem ser tomadas, no mínimo, a cada 6 (seis) meses após o início das operações.
2. Em vias/áreas não navegáveis ou não hidrografadas:
o Encaminhamento, à Capitania, Delegacia ou Agência, de relatório Parcial de acompanhamento dos serviços realizados, constando, dentre outras, informações sobre a natureza e o volume do material dragado,
bem como as dificuldades encontradas, quando o período previsto de duração da dragagem for igual ou superior a 60(sessenta) dias; quando período previsto for inferior, ficará a critério do Capitão dos Portos, a
necessidade de envio desse relatório;
o Realizar, após a conclusão da dragagem, um Levantamento Hidrográfico (LH) de “fim de dragagem” da área dragada e , quando couber, da área de despejo. Este levantamento deverá atender aos requisitos de LH
de Categoria “B”, conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM 25/DHN; e até 30 (trinta) dias após a conclusão da dragagem, deverá ser
encaminhada à CP, DL ou AG uma cópia da Folha de Sondagem da área dragada (e da área de despejo, se for o caso), informando o volume efetivamente dragado.

v.

Aterros

O aterro em águas da União é uma obra excepcional, que ela própria executa ou autoriza que outro o faça em circunstância especial, quando então fixa as regras julgadas cabíveis, conforme a legislação vigente.
A autorização para realização de aterros deverá ser considerada como medida extraordinária concedida aos Estados, aos Municípios e a entidades educacionais, culturais ou de finalidades sociais e, em se tratando de
aproveitamento econômico de interesse nacional, à pessoa física ou jurídica.
Os aterros em águas jurisdicionais brasileiras poderão ser resultantes tanto do depósito de material dragado como de material de origem terrestre. No primeiro caso,(material dragado) deverão ser observados, os mesmos
procedimentos exigidos para dragagem, previstos nos itens 0203, 0204 e 0205 deste Capítulo. Em ambos os casos, o interessado deverá observar o que está previsto na legislação federal competente, referente a aterros sobre
águas.
O interessado na realização de aterros sobre águas deverá se dirigir ao Órgão Federal (SPU) competente para obtenção da respectiva autorização. O processo terá sua tramitação no órgão competente, cujo procedimento prevê
consulta à MB, que se fará por meio da CP, DL ou AG da jurisdição.
Após a autorização para execução das obras de aterro, deverão ser informadas as datas previstas para o seu início e término, para divulgação em Aviso aos Navegantes.
No caso de aterros em áreas hidrografadas, após a conclusão das obras deverá ser realizado um Levantamento Hidrográfico (LH) do entorno da área aterrada. Este levantamento deverá atender aos requisitos de LH de Categoria
“A”, conforme as instruções vigentes estabelecidas pela Marinha do Brasil. No caso de aterros ou áreas não navegáveis ou não hidrografadas, o LH poderá ser Categoria “B”.

vi.

Planta Final de Situação

Após a execução das obras será necessário retorna a Capitania dos Portos com a Planta Final de Situação, conforme o anexo 1-B da mesma Normam 11, a fim de demonstrar e atualização quanto ao posicionamento final de
cada estrutura.
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a.1.b) normam 17 /DPC

O empreendedor precisará seguir as diretrizes da Normam 17, relativa aos auxílios de navegação, de forma a salvaguarda a estrutura e também ordenar o espaço aquaviário.
A marina deverá possuir iluminação não ofuscante voltada para baixo.
Além disso será necessário fazer a delimitação das áreas navegáveis, demarcando o canal dragado, ou seja, o canal de navegação para acesso a área de aguas abrigadas da marina.

São cinco (5) as categorias básicas de sinais náuticos que compõem o sistema de balizamento:
a) Sinais Laterais;
b) Sinais Cardinais;
c) Sinais de Perigo Isolado;
d) Sinais de Águas Seguras; e
e) Sinais Especiais.
Essas categorias são denominadas "tipos" no Decreto 92.267/86, mas aqui será adotada a denominação "categorias" para evitar conflito. As cinco categorias básicas de sinais e suas subdivisões, descritas a seguir,
poderão ser empregadas em conjunto ou isoladamente, de acordo com as peculiaridades geográficas e hidrográficas da área que se pretende sinalizar, indicando para o navegante:
- os limites laterais de um canal navegável;
- perigos naturais e outras obstruções resultantes da ação humana;
- áreas ou peculiaridades importantes para o navegante;
- novos perigos à navegação; ou
- finalidades especiais.

Na sequência as imagens retiradas da normam apresentam os sinais cardinais e o exemplo de sinalização de canal com cores encarnadas a bombordo e verde a boreste.
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Figura 208. Sinais Cardinais.
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Figura 209. Exemplo de sinalização de canal com cores.
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a.1.c) Normam 27 /DPC
Segundo a Norman 02: “Para o registro, certificação e homologação dos helipontos instalados em plataformas fixas, móveis e embarcações empregadas na navegação interior, tanto nacionais quanto estrangeiras, deverão
ser observadas as regulamentações cabíveis descritas na NORMAM-01/DPC.”
Segundo a Normam 01: “As instruções para certificação de helipontos em embarcações e plataformas marítimas constam das Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Helipontos Instalados em
Embarcações e em Plataformas Marítimas (NORMAM-27/DPC).”
Desta forma deve-se adotar os procedimentos da Normam 27 para regularização do heliporto flutuante, bem como neste ínterim é importante ressaltar o seguimento das normativas próprias do Ministério da aeronáutica e
Departamento de Aviação Civil (DAC). Notadamente deve ser seguido o preconizado na PORTARIA N- 18/GM5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1974.

a.2) SPU

Cessões SPU
Solicitação do espaço aquático Portaria SPU 404/2012.
Primeiramente se faz necessário elencar algumas condições básicas:


A área aquática pretendida deve estar, por princípio, vinculada a um terreno de marinha.



O imóvel ao qual está vinculado o espaço aquático pretendido deve estar regularizado na SPU. A regularização é representada pela Inscrição de Ocupação ou Aforamento, referenciada por um número de RIP – Registro
Imobiliário Patrimonial.



Se o espaço aquático pretendido for adjacente a um terreno de marinha que esteja sob a responsabilidade do requerente, ou sobre o qual ele tenha o direito de uso, a cessão poderá ser feita diretamente. Se não, a cessão só
poderá ser feita através de um processo licitatório público, do qual tanto o requerente quanto outros interessados poderão participar.



Se o espaço aquático pretendido for adjacente a uma via Pública, ou a uma APP, a cessão poderá ser feita diretamente a quem detiver o direito ao uso do imóvel contíguo em frente ao qual está a área objeto da cessão.



Para as cessões sem licitação, o espaço aquático requerido deve ficar limitado às confrontações laterais do terreno.



Se a cessão de uso não se enquadrar nas características de gratuidade previstas, o preço pelo uso será calculado em função da área aquática cedida, de acordo com o artigo 7º Portaria SPU 404/2012. O valor será revisto,
em princípio, a cada cinco anos e sofrerá correção anual.



O contrato de cessão não será assinado se o requerente ou o imóvel vinculado à área do espaço aquático requerida tiverem pendências junto à União.



A cessão concedida será revogada, automaticamente, no caso de mudança da titularidade do direito de uso do imóvel ao qual ela está vinculada.

A solicitação de cessão pode ser feita de duas maneiras, sem apresentação de documentos (para estruturas rudimentares onde o espaço aquático terá até 250m2), e com a apresentação de documentos (no caso de espaços
aquáticos maiores que 250m2). A Secretária do Patrimônio da União se reserva o direito de exigir, em alguns casos, a apresentação de documentos, mesmo o espaço aquático sendo menor que 250m2.
Para o caso a solicitação deve ser feita com a apresentação de documentos:
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a. Enviar correspondência endereçada à Superintendente do Patrimônio da União em Santa Catarina solicitando a Cessão ou Regularização do Uso de espaço aquático. Especificar na carta o tipo de estrutura náutica
(trapiche, cais, píer, etc.), o tamanho da área pretendida, o número do RIP, o prazo pretendido de cessão ( justificar), o prazo pretendido de carência para o início da retribuição pelo uso, se necessitar (fundamentar
a necessidade).
b. Apresentar documento que descreva, de modo sucinto, o empreendimento que será construído, ou já existente, no espaço aquático pretendido.
c. Enviar documentos que permitam a identificação e qualificação do interessado.
d. Apresentar a manifestação favorável da Autoridade Municipal, que pode ser um documento específico no qual a Prefeitura atesta que não se opõe a que o empreendimento seja feito no local ou, mesmo, um
Alvará de Construção, quando se tratar de estrutura náutica a ser erigida concomitante e vinculada a outra construção no mesmo local.
e. Apresentar o parecer da Autoridade Marítima atestando que não é contrária ao empreendimento no local pretendido. É um documento que o interessado deve conseguir junto à Capitania dos Portos da região onde
está sendo solicitada a cessão.
f. Apresentar o projeto completo em meio físico e digital.
A SPU disponibiliza o material eletrônico “ Solicitação de Espaço Aquático – Roteiro” que explica a sequência ser executada.
Para o caso da marina publica, deverá ser feito um processo entre a prefeitura e a SPU, onde a prefeitura deve requere a área para uso publico, como a dragagem aterro e praça e a área do espaço aquático da marina. Desta forma,
regularizado perante a união, a prefeitura poderá fazer a cessão ao empreendedor.
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Figura 210. Exemplo de Carta.
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Figura 211. Fluxograma da cessão do espaço no spu.

a.3) prefeitura
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A prefeitura possui uma serie de requisito e normas para cada tipo de empreendimento a ser executado. Desta forma segue em anexo a listagem de dados necessários a serem seguidos para licenciar cada uma das estruturas.
Apontamos também como solução, uma proposta de lei que conste toda a marina e todo o parque como uma estrutura única, fazendo a aprovação do projeto como um todo.

b) Minuta de edital para a futura parceria e seus anexos, contendo, no mínimo
Os seguintes estão atendidos pela minuta de edital que segue, além destes outras informações técnicas e jurídicas são cintempladas.
i.Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos licitantes
ii.Indicação dos critérios de julgamento das propostas;
iii.Indicação dos critérios de contratação, conforme as condições da legislação vigente;
iv.Definição das garantias a serem exigidas na licitação;
v.Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº _____/2016

SESSÃO DE ABERTURA: ____________

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº ____/2016
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, com sede na Rua Conselheiro Mafra nº 656, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, através da sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará
LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA, para concessão, construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina, destinada a atracação de embarcações de pequeno porte,
estacionamento e áreas recreativas terrestres localizada na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, destinadas à implantação do Parque Urbano com Marina, de acordo com as normas legais e regulamentares abaixo
indicadas e as regras estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos.
Esta licitação e o posterior arrendamento serão regidos; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e suas alterações;
pelo e pela, assim como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

2. DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO
a. A revitalização, modernização e a recuperação da área, mediante investimentos infraestruturais;
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b. O estímulo ao crescimento do potencial turístico, de lazer, náutico, esporte e recreio e de proteção ambiental no entorno da área do Parque Urbano e da cidade.
c. O aumento da vocação turística, esportiva, e ambientalista da região.
d. A geração de novos empregos na cadeia logística e no setor turístico, naval, de esportes náuticos, de lazer e sócio – ambiental da região.
e. A atração de novos investimentos para o Município Florianópolis, mediante a disponibilização de uma infraestrutura de lazer, esporte e recreação em nível compatível com as exigências do mercado.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº _____/2016

3.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Esta Licitação tem por objeto a concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à

implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado comercialmente por Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou Consórcio, a ser criada pela Licitante Vencedora conforme o caso, pelo qual será devido o
pagamento especificado no Item 26.4 deste EDITAL.
3.1.

As instalações do Parque Urbano com Marina a serem cedidas por este contrato, descritas no Anexo I deste EDITAL, deverão ser construídas, administradas, conservadas, modernizadas,

aparelhadas e exploradas pela CONCESSIONÁRIA no prazo do contrato de concessão, nos termos estabelecidos neste EDITAL e em seus Anexos, objetivando a realização de atividades esportivas, náuticas,
preservação ambiental, atracadouros e serviços para embarcações de lazer esporte e recreio, integrando a comunidade Florianopolitana com a área cedida e com as atividades ali desenvolvidas.
3.2.

As instalações do Parque Urbano com Marina a serem cedidas serão exploradas pela Concessionária e a remuneração será decorrente de tarifas cobradas dos usuários, ou de qualquer outra forma

decorrente da exploração do serviço, nos termos da Lei nº8987/95.
3.3.

A área disponível para o Parque Urbano com Marina é no total 225.000m² (duzentos e vinte e cinco mil metros quadrados), sendo 145.000,00 m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados) de

espelho d’agua, 80.000m² (oitenta mil metros quadrados) em terra, dos quais são 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados) para o aterro hidráulico.
3.4.

A dragagem que manterá a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina é de responsabilidade da Concessionária.

3.5.

O PARQUE URBANO COM MARINA tem como projeção, até o final do CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE NO MÍNIMO 552 vagas de embarcações.

3.6.

A ampliação da área arrendada só será permitida em área contígua e quando comprovada a inviabilidade de competição para uma nova licitação, e desde que resguardado o equilíbrio econômico

financeiro da proposta, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique o PARQUE URBANO COM MARINA
3. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM CONCEDIDAS
A área objeto desta CONCESSÃO, detalhada no Anexo I – Projeto Básico deste EDITAL é composta pelo seguinte:

4.1 Área seca (terra) = 80.000m² (oitenta mil metros quadrados).
4.2 Espelho d’agua = 145.000,00 m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados).
4.3 Aterro hidráulico = 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados)
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4. DAS DEFINIÇÕES
São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é apontado, sem prejuízo de outras inseridas neste EDITAL e seus Anexos ou, ainda, na legislação aplicável:
4.1.

ADJUDICATÁRIA: licitante vencedora do certame a quem foi atribuído o objeto da licitação.

4.2.

ADJUDICANTE: Prefeitura Municipal de Florianópolis.

4.1. CONCESSÃO: Ato administrativo por meio do qual a Administração outorga direitos e poderes a um particular.
4.2.

CONCESSIONÁRIA: licitante vencedora do certame.

4.3.

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participem desta Licitação.

4.4.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: as condições técnicas dos métodos e meios de como pretende a Licitante executar as obras e serviços de engenharia relativa à Implantação do Parque Urbano

com Marina, bem como administrar e explorar a área objeto de concessão, que deverá conter, em quaisquer hipóteses, as especificações mínimas exigidas neste EDITAL e na Lei 8.666/93.
4.5.

VALOR DO CONTRATO: valor total a ser pago pela Concessionária à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS como contrapartida pela exploração ou utilização de áreas cedidas pelo Município,

computado para todo o período de vigência do contrato.
4.6.

VALOR DA CONCESSÃO: aquele apurado mensalmente como devido pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, em função da ocupação da área e da quantidade de

embarcações alocadas no Parque.
4.7.

SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade dos preços.
5. DOS ANEXOS DO EDITAL
São partes integrantes deste EDITAL:
6.1

Anexo I – Projeto Básico Conceitual – Termo de Referência, todos estudos estimativos, com valores aproximados, composto de:

a. Apêndice 01 – Apresentação TR/PB e Imagens do Complexo
b. Apêndice 02 - Planta de Localização em Carta Náutica – Planta 01/01
c. Apêndice 03 – Levantamento Topobatimétrico, Proposta de Utilização e Proposta de Implantação – Plantas 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04
d. Apêndice 04 - Planta de Sede Administrativa e Conveniência – Plantas 01/02 e 02/02
e. Apêndice 05 - Planta do Espaço Comercial / Salão de Eventos – Plantas 01/02 e 02/02
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f. Apêndice 06 - Planta da Sala de Marinheiros – Plantas 01/02 e 02/02
g. Apêndice 07 – Planta de Trapiches – Planta 01/01
h. Apêndice 08 - Planta das Guaritas de Acesso – Plantas 01/02 e 02/02
i. Apêndice 09 –Planta do Heliponto – Planta 01/01

6.2

Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade

6.3

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços

6.4

Anexo IV – Minuta do Contrato de Arrendamento

6.5

Anexo V – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE

6.6

Anexo VIII – Requisitos mínimos da Metodologia de Execução

6.7

Anexo IX – Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais de instalação do Parque Urbano com Marina.

6. DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONCESSÃO

A CONCESSÃO constitui um projeto de investimento, destinando-se a investidores que tenham capacidade para investir, financiar, gerir e construir o PARQUE URBANO COM MARINA, incluindo a sua
modernização, a conservação, a expansão e o aparelhamento da área a ser cedida, destinada à revitalização cultural, social, recreativa, turística e comercial da região, nos termos definidos neste EDITAL.
6.1.

O conhecimento por parte das licitantes, da atual situação da cidade de Florianópolis e de suas potencialidades é condição indispensável para o sucesso do futuro arrendamento. Assim, os aspectos

econômicos do projeto devem ser examinados pelos licitantes interessados, bem como ao aspecto financeiro de modo fique definitivamente avaliado se os compromissos assumidos com o futuro contrato de concessão
são possíveis de serem atendidos pelos fluxos de receitas a serem gerados pela concessionária do Parque Urbano com Marina na exploração das áreas a serem cedidas.
6.2.

Antes, portanto, da entrega das propostas, as licitantes devem empreender um extenso trabalho de verificação da viabilidade técnica e econômica do Parque Urbano com Marina na Avenida Beira

Mar Norte, bem como da sua capacidade de cumprir os compromissos de investimentos a serem realizados e dos riscos inerentes ao arrendamento.
7. DA LICITAÇÃO
7.1.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

É permitida a participação de empresas consorciadas e individuais, conforme a Lei 8.666/93.
7.1.1.

Poderão participar desta licitação empresas que satisfaçam plenamente todas as exigências deste EDITAL, bem como da legislação em vigor.

7.1.2.

É vedada a participação como licitante, de empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País, conforme Item 18.1.5 e sem prejuízo do disposto no item 18.3.

7.1.3.

É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou declaradas inidôneas por ato do Poder Público, bem como das que tenham sofrido nos 12 (doze) meses, aplicação da

penalidade prevista no inciso III, do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93, devendo as empresas apresentar declaração própria, nos moldes do Anexo II.
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7.1.4.

Não poderá participar da Licitação, isoladamente ou em consórcio, empresa cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior,

assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos anteriores à data da publicação do Aviso desta Licitação.
7.1.5.

A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições do presente EDITAL, dos seus Anexos e das normas que o integram, sem prejuízo do

exercício do direito de impugnação de que trata este EDITAL.
7.1.6.

As licitantes que desejarem, poderão realizar visita técnica, através de seu responsável técnico, para analisar aspectos técnicos mais relevantes ou que apresentem dúvidas sobre o objeto licitado, devendo

ser agendada diretamente com a Diretoria .......... da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, através do e-mail ........................... ou telefone .............., conforme Item 18.3.2 deste EDITAL.
7.1.7.

O capital social mínimo exigido para participação nesta licitação devidamente registrado e integralizado deverá ser, na data marcada para apresentação da(s) proposta(s), igual ou superior a R$2.000.000,00

(dois milhões de reais) para o caso de licitante individual, e em caso de consórcio, o capital social mínimo do mesmo não poderá ser inferior a R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos
valores de cada consorciado.
7.1.8.

Para participar deste certame as licitantes deverão apresentar garantia da proposta, de no mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais), em documento original, numa das modalidades previstas no Parágrafo

Primeiro do Art. 56, da Lei n° 8.666/93, com validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. Caso a modalidade escolhida seja em dinheiro, a licitante deverá obter código identificador de depósito na ....................... desta Prefeitura
através do telefone .........., em horário comercial para realizar depósito identificado na conta corrente da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
7.1.9.

A garantia da proposta (para licitar) de que trata o item supra 8.1.8, será liberada após a homologação e adjudicação da licitação, através de solicitação por escrito, podendo ser via fax e/ou e-mail,

encaminhada à Gerência de Licitações e Contratos da prefeitura municipal de Florianópolis (endereço de e-mail).
7.1.10.

A Licitante Vencedora deverá prestar Garantia do Contrato, consoante às disposições do Artigo 56, da Lei n° 8.666/93, por ocasião da assinatura do instrumento contratual, de no mínimo, R$500.000,00

(quinhentos mil reais) conforme disposições do Item 29.2 deste EDITAL.
7.1.11.

Deverão ser apresentados os documentos solicitados, em via original ou cópia autenticada, ou via com possibilidade de aferição via internet.

7.1.12.

Os representantes das licitantes que se fizerem presentes à sessão de recebimento, abertura e conforme o caso julgamento para se manifestarem na sessão deverão apresentar credencial, com poderes

expressos para representar a licitante, especialmente de declinar do direito à interposição de recursos.
7.1.13.

Não poderá participar da Licitação empresa e suas eventuais subcontratadas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior,

assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA MUNICIAPAL DE FLORIANÓPOLIS nos últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos anteriores à data da publicação do Aviso desta
Licitação.
7.1.14.

Poderão participar da Licitação quaisquer empresas, isoladas ou reunidas em consórcio que satisfaçam plenamente todas as cláusulas deste EDITAL e a legislação em vigor. (art. 28 da 8666/93).

7.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
As Licitantes poderão requerer informações e esclarecimentos sobre este EDITAL e seus anexos à Comissão Permanente de Licitação, das ____hs às ___hs nos dias úteis, até 05 (cinco) dias corridos antes da data
estipulada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO, através de correspondência devidamente protocolada na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Conselheiro Mafra, 565, Centro - Florianópolis- SC.
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7.2.1.

A Comissão Permanente de Licitação responderá aos questionamentos e impugnações e eventuais alterações do EDITAL a todos os interessados da mesma forma, via e-mail, aos endereços eletrônicos

informados no momento da aquisição do EDITAL e através do Diário Oficial do Município de Florianópolis.
7.2.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este EDITAL por irregularidade na aplicação da legislação que o rege, devendo protocolar o pedido na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, no
endereço antes indicado, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega da documentação da licitação.
7.2.3. Na hipótese prevista no item anterior, a Comissão Permanente de Licitação apreciará e responderá a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
7.2.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
contendo documentação de habilitação ou que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
7.2.5. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de continuar participando do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
7.2.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá modificar este EDITAL ou seus Anexos, desde que observados os procedimentos legais.

7.3.

DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Como critério objetivo para o julgamento das propostas comerciais, a presente Concorrência levará em conta exclusivamente a maior oferta para o Valor do Arrendamento oferecido a PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS – Melhor Oportunidade de Negócio, previsto no art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e nos termos estabelecidos neste
EDITAL.

7.4. DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

7.4.1. Esta Concorrência será realizada em três fases, de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei nº 8.666/93, com condições gerais e com as condições específicas estabelecidas no Edital:
7.4.2. A preimeira fase é a Habilitação, destinada ao recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação exigida para participar do certame. A Comissão Permanente de Licitação tem por objetivo
verificar a regularidade da Documentação habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante, bem como à análise da compatibilidade da “Metodologia de Execução”
com as especificações mínimas descritas no Anexo VIII deste EDITAL. Se a licitante deixar de atender algumas das exigências habilitatória, será desclassificada do certame.

7.4.3. A segunda fase é destinada ao Julgamento das propostas. A Comissão Permanente de Licitação verificará a proposta que apresente a melhor oferta de pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS pela concessão da área cedida. Será Verificada a conformidade de cada PROPOSTA com os requisitos do EDITAL, promovendo-se a desclassificação das PROPOSTAS desconformes ou incompatíveis,
bem assim o julgamento e classificação das PROPOSTAS de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste EDITAL e divulgação do resultado.
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7.4.4. Terceira fase, destinada à verificação do cumprimento, pela Licitante declarada vencedora, das exigências formuladas para a celebração do contrato de concessão, inclusive a constituição da SPE por parte do
vencedor e garantia do Contrato, bem como à homologação do resultado do julgamento e à adjudicação do objeto da Concorrência.

7.4.5. A abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação de habilitação serão sempre realizadas em sessão pública, previamente designada, observando-se o prazo para interposição de recursos ou
mediante desistência expressa dele ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, sendo lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão.

7.4.6. É facultada à COMISSÃO ou a Prefeitura de Florianópolis, em qualquer fase da CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

7.4.7. A intimação dos julgamentos da classificação ou desclassificação das propostas, e bem assim de habilitação e de inabilitação das Licitantes, será feita às participantes diretamente, em sessão pública para a qual
serão todas convocadas ou através do Diário Oficial do Município de Florianópolis.

7.4.8. Sendo a ciência da decisão intimada lavrada, por assinatura dos representantes, aposta na respectiva ata. Idêntico procedimento será adotado na divulgação dos julgamentos dos recursos, procedendo a
COMISSÃO a comunicados diretos, via carta ou fax, num e noutro casos, às licitantes cujos representantes não tenham comparecido às reuniões em que tenham ocorrido as respectivas divulgações.

7.4.9. Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.

7.4.10. No julgamento das PROPOSTAS não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste EDITAL, tampouco vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes.

7.4.11No caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas.

7.5. DOS CUSTOS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A Licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua documentação, não responsabilizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em nenhuma hipótese, por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação, ou os resultados dela decorrentes.

8.4

DO FORNECIMENTO DO EDITAL
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8.6.1

Este EDITAL e seus Anexos estarão disponíveis no site _____________ e, impressos disponíveis para aquisição na ______________, em até 10 (dez) dias anteriores a data estabelecida para a entrega da

DOCUMENTAÇÃO, constando as seguintes informações:
a.

Pessoa jurídica interessada

b. Endereço
c.

Número de inscrição do CNPJ

d. Telefone, fax e endereço eletrônico.
e.

8.6.2

Nome de representante para eventual contrato

Os interessados são inteiramente responsáveis pelas informações registradas no momento do download e/ou aquisição do EDITAL e seus Anexos, especialmente seus contatos telefônicos e eletrônicos

fornecidos para eventual contato da Superintendência e CPL com os interessados e licitantes.

9. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

No caso de consórcio, devem ser atendidas as seguintes exigências:
9.1.

Comprovação do compromisso, por instrumento público ou particular, de constituição do consórcio, subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas.

9.2.

Designação da empresa líder do consórcio, que será a responsável, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, pelo cumprimento dos compromissos a serem assumidos.

9.3.

Indicação da participação percentual de cada empresa no consórcio.

9.4.

Identificação de cada integrante do consórcio, e a especificação da participação de cada qual no capital da futura SPE.

9.5.

Declaração da anuência da responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio e pelos compromissos assumidos.

9.6.

Declaração da anuência da obrigação das empresas consorciadas manterem, até a celebração do contrato de concessão, a composição inicial e a respectiva participação de cada empresa no consórcio.

9.7.

No caso de um consórcio sagrar-se vencedor, todos os participantes poderão integrar o capital votante da SPE - Sociedade de Propósito Específico, que deverá ser constituída para a assinatura do Contrato,

com a finalidade única de explorar a concessão.
9.8.

O consórcio deve apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal por parte de cada empresa consorciada, admitindo-

se, para efeito apenas de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva
participação, ficando estabelecido, para o consórcio, um acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor do capital social mínimo exigido para a Licitante Individual, ou seja, como para a participante individual o capital social
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mínimo aceito é de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), em caso de consórcio, deverá ser comprovado o capital social de no mínimo R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos
valores de cada consorciado.
9.9.

A participação da pessoa jurídica líder no consórcio far-se-á por intermédio de seu representante legal ou procurador.

9.10.

A inabilitação de qualquer pessoa jurídica integrante do consórcio acarretará a automática inabilitação deste.

9.11.

O documento referente ao compromisso de constituição de consórcio e as informações solicitadas nos subitens 9.1 a 9.6 deverão constar da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO de que trata este

EDITAL, sob pena de inabilitação do consórcio.

9.12.

Impedimento de participação, nesta Concorrência, de empresa consorciada por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

10.

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE

10.1.

Como condição da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária, em caso de consórcio, deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, com a finalidade e objeto social único e

exclusivo de explorar a concessão objeto deste certame, sem prejuízo das disposições do Item 30 deste EDITAL.

10.2.

A SPE poderá ser constituída sob a forma de sociedade por ações ou limitada, cuja titularidade de controle efetivo deverá ser exercida, exclusivamente, pela empresa ou consórcio de empresas à (ao) qual

tenha sido adjudicado o objeto desta licitação. Em caso de Consórcio, deverá ser preservada entre as empresas consorciadas, na constituição da SPE, a proporção de participação prevista na formação do Consórcio.
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10.3.

Os estatutos e composição acionária ou acordo entre sócios e acionistas da SPE deverão ser submetidos à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.4.

A SPE será uma sociedade comercial com sede no Estado de Santa Catarina, cujo objeto social deverá ser exclusivo e restrito à construção e exploração e manutenção de parque urbano com marina na área

delimitada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, com prazo de duração indeterminado.

10.5.

O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico deverá prever a responsabilidade solidária de suas integrantes em relação às obrigações da SPE CONCESSIONÁRIA.

10.6.

O capital social (PRÓPRIO) subscrito e realizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser compatível com o valor do CONTRATO, nos termos da Legislação vigente, devendo corresponder, na data de sua

celebração, a pelo menos 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

10.7.

A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável, em especial do regulamento previsto no

art. 9º, §3º, da Lei n.º 11.079/2004.

10.8.

O Estatuto ou Contrato Social da SPE deverá prever que a sociedade fica impedida de contrair empréstimos ou obrigações cujos prazos de amortização excedam o termo final do CONTRATO DE

CONESSÃO, com a extinção das obrigações da CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA junto à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS.

10.9.

Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a titularidade do controle efetivo da SPE deverá ser exercida pela empresa ou empresas integrantes do consórcio de empresas à (ao) qual tenha sido

adjudicado o objeto desta licitação, ficando a transferência, total ou parcial, direta ou indireta, de seu controle societário efetivo, sujeita à prévia e expressa anuência da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, sob pena de
descumprimento contratual, decretação de caducidade da concessão e aplicação das penalidades cabíveis, previstas no CONTRATO.

10.9.1.

Entende-se por controle efetivo da SPE:

10.9.1.1. No caso de sociedade por ações, a titularidade da maioria das ações com direito a voto, bem assim o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, conforme disposto no art.
118 da Lei n.° 6.404/76.
10.9.1.2. No caso de sociedade limitada, a titularidade de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do capital social, bem assim o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas
atividades.
10.9.1.3. No caso de Consórcio, a titularidade do controle efetivo da SPE deverá ser exercida pelas empresas consorciadas, sem prejuízo de que na formação do capital inicial da sociedade venham a
participar terceiros interessados, desde que previamente aprovada referida participação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
10.9.1.3.1.

A integralização do capital da SPE deverá realizar-se preferencialmente em dinheiro admitida a integralização em créditos ou bens móveis e imóveis desde que diretamente relacionados ao

objeto do CONTRATO.
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10.10.

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidem com o ano civil.

10.11.

Poderão ser computados como aportes de capital os gastos realizados pela empresa ou consórcio adjudicatário, até a formalização do CONTRATO, desde que passíveis de alocação como despesas

pré-operacionais.

10.12.

Sob pena de extinção do contrato de concessão, a transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.13.

A simples alteração da composição societária, que não caracterize a transferência do controle societário, não necessita de subordinação à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, devendo

apenas haver a prévia comunicação àquela, sempre preservando as condições técnicas e operacionais.

10.14.

A CONCESSIONÁRIA, consórcio ou não, deverá submeter à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS qualquer modificação em seu Estatuto, durante toda a duração do

CONTRATO DE CONCESSÃO.

10.15.

Em _________ de cada ano a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS efetuará a verificação do capital integralizado da SPE, para efeito de assegurar sua proporcionalidade com os

investimentos efetivamente realizados e a realizar, até que estes se encontrem integralmente atendidos e assegurada a viabilidade da concessão.

10.16.

A eventual participação de capitais não nacionais na SPE obedecerá às leis brasileiras em vigor, observado o disposto no art. 29 da Lei n. 10.233/01/20/14. Para efeito de verificação do cumprimento das

exigências Editalícias e contratuais, a SPE deverá manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS informada sobre a titularidade das ações ordinárias nominativas ou das quotas do capital social,
conforme o caso.

10.17.

As ações ordinárias nominativas ou quotas poderão ser transferidas, desde que não seja alterada a titularidade do controle efetivo do capital votante da SPE, exceto quando autorizado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

10.18.

A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros correlatos, que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros, desde que atenda as prescrições e limitações

previstas na lei, neste EDITAL e no ANEXO IV .

10.19.

As ações preferenciais porventura emitidas não poderão dar direito a voto a seus titulares.

10.20.

A emissão de novas ações ordinárias nominativas, nos casos permitidos em lei, não poderá ensejar a alteração do controle da sociedade, salvo se previamente autorizado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e observadas as respectivas formalidades legais.
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10.21.

A criação de novas quotas, em se tratando de aumento de capital de sociedade limitada, também não poderá ensejar transferência do controle da sociedade, salvo nas hipóteses de transferência de

controle societário previamente autorizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e observadas as respectivas formalidades legais.

10.22.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá aprovar previamente os processos de reorganização societária pretendidos pela SPE, tais como fusão, associação, incorporação ou

cisão e seus correlatos.

10.23.

Aos membros do Conselho de Administração da SPE CONCESSIONÁRIA, fica vedada a acumulação do cargo de Diretor; outrossim, os cargos de Diretor da SPE CONCESSIONÁRIA não podem ser

exercidos por membros de órgãos de administração e empregados, bem como respectivos cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau, da licitante vencedora, quer seja essa uma sociedade ou grupo de sociedades
consorciadas. Para os fins previstos nos itens anteriores, a Licitante vencedora deverá submeter à prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os atos constitutivos da CONCESSIONÁRIA.

10.24.

A empresa CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA deverá prestar previamente à formalização do contrato de CONCESSÃO e outras avenças, as garantias previstas neste

11.

DA VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

11.1.

As licitantes deverão declarar, conforme Item que possuem pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, ao Plano Diretor da cidade, especialmente às Normas

EDITAL.

Ambientais afetas à área, com visitas a que, no futuro, a CONCESSIONÁRIA não venha a alegar desconhecimento de situação, fato, circunstância, evento ou qualquer outra alegação que a exima do cumprimento das suas
obrigações contratuais, podendo para tanto realizar visitas ao local onde será instalado o PARQUE URBANO COM MARINA, mediante programação prévia junto à Diretoria _________, para atendimento ao Item 18.3.2 deste
EDITAL

11.2.

Programação da visita poderá ser feita até 07 (sete) dias anteriores da data marcada para a sessão de recebimento e abertura das propostas, diretamente na Diretoria ________, localizada na Rua

__________________, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, ou pelo e-mail ou telefones abaixo:
E-mail: ____________
11.3.

telefone: ____________.

A visita ao local objetiva dar conhecimento às LICITANTES das atuais condições da área a ser cedida, os dados, estudos, projetos e relatórios estarão disponíveis para consulta das Licitantes na sede da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, Rua _______, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
11.4.

Caso as Licitantes tenham interesse em tirar cópias dos documentos deverão arcar com os custos de reprodução.

12.

DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas
neste EDITAL e em seus Anexos, sendo que eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA, serão consideradas de
responsabilidade exclusiva da Licitante.
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12.1.

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

12.1.1.

A Licença Ambiental Prévia foi emitida pelo órgão ambiental competente e faz parte deste EDITAL, através do Anexo I, Apêndice 13.

12.1.2.

A Licença Ambiental de Instalação – LAI é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que arcará com todos os custos dela decorrentes.

12.1.3.

Licença Ambiental de Operação – LAO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

12.2.

DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação nacional, estadual e municipal, relativa à matéria de proteção ambiental, informando à Prefeitura Municipal de Florianópolis, anualmente,
preferencialmente no mês de _____ de cada ano, cópias dos relatórios que lhe tenham sido solicitados pelos organismos encarregados da proteção ambiental.

12.3.

DA EXECUÇÃO DE OBRAS

12.3.1.

A execução de obras e instalações do EMPREENDIMENTO só terá início após o integral cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das exigências formuladas neste EDITAL, assim como da chancela

formal da FISCALIZAÇÃO no referido Projeto Executivo e sobre as obras de execução do PARQUE URBANO.
12.3.2.

É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à modernização, ao aperfeiçoamento e à ampliação de suas instalações, respeitados os limites legais e as disposições deste EDITAL e seus Anexos.

12.4.

DOS CONTRATOS DA CONCESSÃO COM TERCEIROS

12.4.1.

Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste EDITAL, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares a

CONCESSÃO, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO, respeitando os limites da área cedida.
12.4.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere o item anterior reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e
a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
12.4.3. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSÃO.
12.5. DA FISCALIZAÇÃO
Para fiscalizar o cumprimento e o fiel atendimento às disposições deste EDITAL, e objetivando a boa execução e a qualidade do(s) serviço(s) /obra(s) ora licitado(s), a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS designa o Assessor de Auditoria, que comporá Comissão Especial de Fiscalização, e será o responsável pela mesma, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, cuja atuação ou falta desta não excluirá a
responsabilidade da Licitante Vencedora por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 8.666/93.
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12.5.1.

Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a Licitante Vencedora, deverão ser feitas por escrito, nas devidas oportunidades, não se tomando em consideração

quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações verbais.
12.5.2.

A FISCALIZAÇÃO que será exercida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISÍ, quer sobre a contratação, quer sobre a Licitante Vencedora não isentará e nem mesmo reduzirá a

responsabilidade desta, inclusive perante terceiros, pela perfeita execução do(s) serviço(s) e pelo fiel cumprimento às presentes disposições. No exercício da fiscalização, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
terá acesso aos dados relativos à administração e aos recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONÁRIA.
12.5.3.

É da CONCESSIONÁRIA a responsabilidade única e exclusiva pelas obras e serviços realizados por conta do ARRENDAMENTO, ou por sua não oportuna ou adequada execução, cabendo-lhe responder

por eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros. A CONCESSIONÁRIA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, as obras e serviços previstos no objeto do CONTRATO, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, tanto físicas como de projeto.
12.5.4.

A FISCALIZAÇÃO poderá sustar ou recusar qualquer serviço que não atenda às especificações e demais requisitos previstos, sendo que, neste caso a Licitante Vencedora será notificada para que

regularize a situação no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo, ser declarada inidônea, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis.
12.5.5.

Além da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita à fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, marítima, sanitária, de saúde e

de polícia marítima, polícia federal e demais autoridades no âmbito de suas respectivas atribuições.
12.5.6.

Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a Licitante Vencedora poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da

data da determinação recorrida.
13. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
No dia ____________, às 14hs (quatorze horas) no Auditório “_________________, em sua sede localizada na Rua _______________, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em Sessão Pública, as
Licitantes entregarão a sua DOCUMENTAÇÃO, composta de Credencial, Envelope 01 e Envelope 02, à Comissão Especial de Licitação, por intermédio de seus representantes legais e/ou de procurador(es) habilitado(s), não se
admitindo remessa por via postal ou por outro meio não previsto nesse EDITAL.
13.1

Os representantes das empresas licitantes que se fizerem presentes à sessão de recebimento, abertura e conforme o caso julgamento para se manifestarem na sessão deverão apresentar procuração, mesmo

sócios não administradores, com poderes expressos para representar a licitante, inclusive interpor e desistir de recursos.
13.2

A procuração dos representantes acima indicados poderá se pública ou particular, em original ou cópia autenticada, assinada pelo sócio administrador ou quem tenha poderes para representar a licitante,

devendo ser comprovado estes poderes por meio de cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes, a ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente, FORA dos envelopes nos 01 e 02.
13.3

A falta da entrega da DOCUMENTAÇÃO implicará na presunção de desistência de participação da Licitante nesta Concorrência.

13.4

Toda a DOCUMENTAÇÃO deve ser apresentada em língua portuguesa, de forma legível, em linguagem clara e objetiva, datilografada ou digitada em papel que identifique a Licitante, devendo ser

assinada por responsável legal da Licitante ou pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da Licitante, com a comprovação de poderes claramente na documentação de HABILITAÇÃO. Somente serão admitidos
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documentos em idioma estrangeiro se acompanhados das respectivas traduções para o idioma português por tradutor público juramentado nos termos da legislação brasileira, exceto catálogos, termos técnicos, termos financeiros
e termos de uso corrente no Brasil.
13.5

Cada volume da DOCUMENTAÇÃO deve ser precedido de um SUMÁRIO, com a indicação das matérias e das páginas correspondentes.

13.6

Todas as folhas devem ser rubricadas e numeradas sequencialmente, apresentando, ao final de cada volume, um “TERMO DE ENCERRAMENTO”.

13.7

Os documentos solicitados devem ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS ou publicação em órgão da imprensa oficial, sem emendas ou rasuras, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
13.8

Observando o disposto no item seguinte, a HABILITAÇÃO deve ser apresentada: UMA via em 1 (um) envelope (invólucro) distinto, lacrados e endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de

Licitação. e outra via eletrônica (CD).
13.9

Os Envelopes (invólucros) devem conter, respectivamente:

Envelope nº 1: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Envelope nº 2 : PROPOSTA

13.10

Os Envelopes devem ter a seguinte identificação:

PREFEITURA MUNICIAPAL DE FLORIANÓPOLIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ___/____ – PARQUE URBANO COM MARINA
ENVELOPE Nº ____
(identificar o nº do envelope e titular a documentação contida, na forma referida no item anterior).

LICITANTE: ____ (sua identificação, contendo denominação, endereço, números de telefone ou fax).

13.11

Os Envelopes devem ser entregues e protocolados na Secretaria __________, até a hora marcada para a sessão de recebimento, devidamente fechados e colados.

13.12

Aberta a Sessão Pública para o recebimento da DOCUMENTAÇÃO, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará aos representantes das Licitantes a entrega das credenciais, procurações,

com comprovações de poderes, e Envelopes nºs1 e 2, observando-se o seguinte:
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13.12.1

Não serão aceitos quaisquer outros documentos além dos contidos nos respectivos Envelopes, salvo aqueles expressamente solicitados neste EDITAL.

13.12.2

Somente os representantes das Licitantes ou seus procuradores, devidamente credenciados, presente à Sessão, poderão manifestar-se sobre os trabalhos ou requererem registros em ata, sendo que o

documento de credenciamento/procuração do representante deverá ser apresentado FORA dos envelopes nos 01 e 02.
13.12.3

Iniciada a Sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará que os representantes das Licitantes rubriquem os Envelopes nº. 1 (um), contendo a DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO, devendo os mesmos permanecer sob poder da Comissão Permanente de Licitação até a realização da Sessão Pública convocada para a abertura dos mesmos.
13.12.4

Concluída a rubrica dos Envelopes nº 1, a Comissão Permanente de Licitação procederá à rubrica e na sequência abertura dos Envelopes nº 2, contendo as Propostas Técnicas.

13.12.5

Abertos os Envelopes nº 2, os documentos ali contidos serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das Licitantes. A Comissão Permanente de Licitação

procederá ao exame, após o que será dada a palavra aos representantes das Licitantes e aos membros da Comissão Permanente de Licitação que dela quiserem fazer uso; em seguida será lavrada e assinada ata pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes e encerrada a Sessão. Em não ocorrendo o julgamento das Propostas na referida sessão, o resultado do Julgamento desta fase será divulgando no Diário
Oficial do Município de Florianópolis ou revelado em sessão pública previamente marcada.
13.12.6

É facultada à Comissão Permanente de Licitação prosseguir com os trabalhos no caso dos representantes das licitantes presentes declararem expressamente que abrem mão do direito de interposição de

recursos, passando à fase da Proposta na mesma data.
13.12.7

Transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação convidará as Licitantes para comparecerem à Sessão Pública

de abertura dos Envelopes nº 2, que terá sua data e horário divulgados no Jornal do Município de Florianópolis, e serão processados da seguinte forma:
13.12.7.1 Abertos os Envelopes nº 2, os Documentos e Metodologia de Execução ali contidos, serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes, após o que
será dada a palavra aos representantes das Licitantes presentes e aos membros da Comissão Permanente de Licitação que dela quiserem fazer uso; em seguida será lavrada e assinada ata pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e pelos representantes das Licitações e encerrada a Sessão.
13.12.7.2 Encerrada a Sessão Pública para a abertura e rubrica da documentação contida no Envelope nº 2, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao exame e julgamento da Proposta, divulgando no Diário
Oficial do Município de Florianópolis o resultado do julgamento ou em sessão pública.
13.12.7.3 Transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, o procedimento administrativo licitatório prosseguirá, nos seus ulteriores termos, ou com a
homologação e adjudicação da Licitante classificada e habilitada, ou, com a abertura da(s) habilitação seguinte(s) na ordem classificatória das Propostas, conforme o caso.
14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL é o valor a ser ofertado para a remuneração da C ONCESSÃO da área licitada e se tornará compromisso da licitante no respectivo contrato de concessão, gerando a obrigação de a
licitante pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, mensalmente, ao longo do Contrato, a Remuneração Mensal da concessão – RMC.
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14.1.

FORMA

A proposta de preço deverá ser apresentada em 01 via digital em cd, e 01 (uma) via original, em invólucro fechado e colado, devidamente assinada por representante legal, e deverá considerar como data-base
econômica a data da apresentação da Proposta, obedecendo aos seguintes critérios de aceitabilidade das PROPOSTAS, como a MAIOR OFERTA PELA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

14.2.

DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA

Serão desclassificadas as Propostas que:

14.2.1.

Não atendam aos requisitos e condições exigidas neste instrumento convocatório.

14.2.2.

Sejam ilegíveis, contendo omissões, rasuras, alterações, adições.

14.2.3.

Apresente valor inferior ao investimento mínimo previsto.

14.3. PAGAMENTOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Na elaboração da sua Proposta a Licitante deve considerar que a CONCESSIONÁRIA arcará com os seguintes pagamentos à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, consoante os indicativos do
Projeto Básico e do EVTE, sendo que os itens “14.3.1” e “14.3.2” abaixo, não poderão ser alterados pelas proponentes, sob pena de desclassificação:

14.3.1.

R$____________ (_________) por mês, ou R$______ (___________) por ano.

14.3.1.1.

Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.

14.3.1.2.

A data base para pagamento será o 05º (quinto) dia útil de cada mês.

14.3.2.

R$_____ (__________) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO.

14.3.3.

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio na Proposta Comercial da Concessionária.

14.4.

INVESTIMENTOS

Deverá considerar ainda, os investimentos em obras, construções e equipamentos que realizará ao longo do Contrato e que, durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento, poderá fixar livremente o preço
dos seus serviços.

14.5.

PAGAMENTOS

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência.
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14.6.

PENALIDADES POR ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA efetuados com atraso estarão sujeitos a:

14.6.1.

Correção monetária do valor devido, desde o dia previsto para pagamento até o dia de efetivação do pagamento.

14.6.2.

Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido.

14.6.3.

Juros pro rata die de 1%(um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

14.6.4.

Rescisão do CONTRATO, em decorrência de falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos e das benfeitorias executadas.

14.7.

REAJUSTE DOS VALORES

Nos termos da legislação vigente, após ter decorrido 12 (doze) meses da vigência contratual, o valor das importâncias referidas nos subitens “14.3.1” e “14.3.2” acima, referentes ao valor de outorga, cotados no
presente certame, serão reajustados, conforme a variação dos últimos doze meses a partir dos seus primeiros faturamentos, segundo o IGPM da FGV.
15. DA PROPOSTA
15.1.

A Proposta da(s) licitante(s) deverá estar dentro do Envelope 02, nos termos já indicados e nos moldes anexo -Modelo de Proposta de Preços, contendo as seguintes informações:

15.1.1

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta Comercial da Concessionária, pago à vista, por ocasião da assinatura do Contrato.

15.1.2

_______ (___________) por mês, ou ____ (___________) por ano, sendo que os pagamentos destes valores, serão devidos a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual, elegendo-se

desde já como data base para pagamento, o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

15.1.3

_____ (__________) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO COM MARINA, devida a partir do início das atividades.

15.1.4

Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do Parque Urbano, nos moldes da TABELA 18 - ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO - item 6.3 - do EVTE Anexo V

deste EDITAL.

15.1.5

Cronograma Físico Financeiro das Obras.

15.1.6

Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, nos moldes e no mínimo com as projeções da Figura 20 – Evolução Esperada da Taxa De Ocupação das Vagas – cenário intermediário do EVTE (item 6.2.1).

15.1.7

Fluxo de Caixa Estimado do seu empreendimento.
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15.2.

Na elaboração da PROPOSTA, a Licitante:

15.2.1.

Não deve considerar qualquer benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município.

15.2.2.

Deve considerar o regime fiscal vigente no País.

15.2.3.

Deve considerar os ônus decorrentes da efetivação das garantias e dos seguros exigidos neste EDITAL.

15.2.4.

Deve considerar o investimento mínimo de R$____________ (______________________________) incluído obras civis, instalações, equipamentos a serem utilizados nas operações da marina e

necessárias à implantação e operação do empreendimento.

15.2.5.

O VPL é o somatório dos fluxos de caixa do projeto, descontados por uma taxa de desconto no valor de 10,83% referente ao custo médio ponderado do capital, calculado no valor de R$

_________________ (_______________________________).
16. DOS VALORES MÍNIMOS
Objetivando o melhor aproveitamento da potencialidade da área e para a consecução do próprio objeto desta Licitação, será cobrada pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima,
apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes do EVTE, - Evolução Esperada da Taxa De Ocupação das Vagas – cenário intermediário, independentemente desta ser alcançada ou não.

16.1. FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

16.1.1.

A LICITANTE apresentará impresso e por meio eletrônico (compact disc), junto com sua PROPOSTAL, o Fluxo de Caixa Estimado do seu empreendimento, objeto deste EDITAL, o qual representará a

situação de equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato para futura aferição, quando argüido o desequilíbrio pela Administração ou pelo arrendatário, nos termos do § 3º do Art. 30 do Decreto nº 2.594/98

16.1.2.

Para o Fluxo de Caixa Estimado do empreendimento a LICITANTE utilizará os valores de investimentos mínimos constantes de sua PROPOSTA, bem como os preços mínimos e compromissos de

faturamento constantes de sua PROPOSTA.

16.2. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.

16.2.1.

O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, facultado à licitante apresentar prazo maior.

16.2.2.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura da PROPOSTA, sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
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16.2.3.

Este prazo poderá ser prorrogado, por mútuo acordo.

17. DO EXAME E JULGAMENTO DA PROPOSTA
A Proposta será verificada, e eventuais equívocos serão corrigidos pela Comissão Permanente e Licitação, observados os seguintes procedimentos:
17.1.

Constatadas discrepâncias entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerão os valores por extenso.

17.2.

Para o preenchimento da Planilha de Preços, deverão ser utilizadas no máximo duas casas decimais após a vírgula, na indicação dos preços (ex.: 0,00).

17.3.

Verificados erros de operação aritmética, os resultados serão devidamente corrigidos.

17.4.

A Comissão Permanente de Licitação, após proceder às verificações previstas acima, inclusive a aceitabilidade da proposta, classificará as PROPOSTAS conforme a maior oferta pela OPORTUNIDADE

DE NEGÓCIO, previsto no art. 15, inciso II da Lei n. 8.987/95. sendo considerada vencedora a licitante que, tendo satisfeito os demais requisitos do EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à HABILITAÇÃO, apresentar
MAIOR OFERTA DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

17.5.

Concluído pela Comissão Permanente de Licitação, o julgamento das Propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS comunicará as Licitantes o resultado do julgamento e a consequente

classificação das Propostas, mediante aviso publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município ou na própria sessão pública.

17.6.

No caso de empate entre duas ou mais licitantes apresentarem propostas com valores iguais, a preferência será para a empresa brasileira, e se ainda assim o empate persistir será realizado sorteio, em ato

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

18. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Para a habilitação nesta Concorrência os interessados devem apresentar no Envelope nº 1, a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira
e Metodologia de Execução conforme o seguinte:

18.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

18.1.1.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos

de eleição de seus administradores, sendo considerados aceitos dos documentos publicados no Diário Oficial ou órgão de imprensa oficial ou os que tiverem o carimbo do órgão competente.
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18.1.2.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

18.1.3.

Compromisso de constituição de consórcio, quando for o caso, nos termos estabelecidos neste EDITAL.

18.1.4.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei 12.440 de 07/07/11.

18.1.5.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.
18.2.

A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em:

18.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

18.2.2

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, se houver, pertinente à sede da Licitante.

18.2.3

Prova de regularidade quanto aos tributos e contribuições federais, expedida pela Delegacia da Receita Federal onde a Licitante tiver sua sede.

18.2.4

Prova de regularidade quanto a divida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional onde a Licitante tiver sua sede.

18.2.5

Prova de regularidade para com o imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços – ICMS do Estado (ou Distrito Federal) onde a Licitante tiver sua

sede ou declaração (ou certidão) firmada pelo órgão fazendário estadual da sede da licitante de que a mesma não é contribuinte do ICMS.

18.2.6

Prova de regularidade para com a fazenda municipal do Município onde a Licitante tiver sua sede, relativo ao ISSQN e também do IPTU do imóvel-sede da mesma; se a Licitante não é contribuinte do

ISSQN, anexar declaração (ou certidão) firmada pelo órgão fazendário municipal da sede da licitante sobre tal fato; se o imóvel sede não pertencer à licitante, anexar declaração (ou certidão) do cartório de registro de imóveis da
circunscrição, onde se situa o imóvel sede da licitante, confirmando tal fato.

18.2.7

Certidão negativa de débito perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, extensivo à sede e às filiais da Licitante.

18.2.8

Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular da Licitante no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

18.2.9

Declaração da própria licitante de que não sofreu as penalidades previstas no Artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93, e de que não foi declarada inidônea, conforme o item 12.2 e Anexo II deste EDITAL.
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18.2.10

Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, alegando que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

18.2.11

Não será aceito comprovante de regularidade fiscal ou certidão negativa com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante ou certidão sem prazo de validade, salvo se não expedida há mais de 60

(sessenta) dias da data estabelecida neste EDITAL para entrega da DOCUMENTAÇÃO.

18.3.

A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:

18.3.1.

Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

18.3.2.

Declaração de conhecimento do local de instalação do Parque Urbano com Marina de Florianópolis, nos moldes do Anexo IX deste EDITAL, de que a licitante possui pleno conhecimento das condições,

da natureza e detalhes dos locais em que será instalado o Parque Urbano, bem como as informações necessárias à confecção da Proposta deste certame, com acesso inclusive ao Plano de Desenvolvimento e, às Normas
Ambientais afetas à área, assumindo todo o ônus caso não realize a visita técnica, que é facultativa, mediante programação prévia junto à Diretoria _______, através do email: _____________ ou telefone: ____________, com
visitas a que, no futuro, a CONCESSIONÁRIA não venha a alegar desconhecimento de situação, fato, circunstância, evento ou qualquer outra alegação que a exima do cumprimento das suas obrigações contratuais.

18.3.3.

Em razão da dimensão do empreendimento, a empresa licitante, para os fins de comprovação da capacidade técnica (profissional e operacional), conforme for o caso:

a. Atestado(s) emitido(s) em favor da licitante.

b. Atestados emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados através de declaração.

c. Comprovação de vínculo comercial através de contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes e relacionado ao objeto licitado, ainda que fora do país.

18.3.3.1.

Atestado de capacidade técnica emitido órgão público ou privado, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo CREA(S) ou demais conselhos e

órgãos competentes da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), independentemente de serem nacionais ou internacionais, e, compatíveis em características e quantidades com o objeto desta licitação,
especialmente comprovando aptidão nas parcelas abaixo previstas de relevância e valor significativo, as quais deverão ser comprovadas integralmente por cada licitante, permitindo-se o somatório delas pelas empresas que
optarem pela modalidade de consórcio:

TIPO DE
EXPERIÊN

SERVIÇO/OBRA

CIA
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18.3.3.1.1. Exploração, administração ou gerenciamento de
empreendimento comercial (privado ou público mediante concessão)
com vocação turística ou desportiva, tais como marinas, hotéis,
Experiência

resorts, parques de lazer, centro de convenções etc.

gerencial/

18.3.3.1.2. Gerenciamento e exploração de complexos

operacional

multifuncionais e/ou de entretenimento, de empreendimentos com
valores de investimento superiores a R$ ____________
18.3.3.1.3. Elaboração de projetos de engenharia de
empreendimentos similares.

18.3.3.1.4. Execução de obras e serviços em empreendimentos
Experiência

similares, tais como, administração e exploração de

técnica

empreendimentos com viés turístico.

18.3.3.1.5. Construção de marinas com vagas náuticas flutuantes.

18.3.3.2. A comprovação da Experiência Gerencial/Operacional poderá ser feita através da apresentação de acervo e ou contratos, que possuam compatibilidade em características e quantidades com o objeto da
licitação.

18.3.4.

Comprovação de instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

18.3.5.

Metodologia de Execução

18.3.5.1. Para permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANÓPOLISÍ uma melhor avaliação técnica das Licitantes, em face da complexidade do objeto deste certame, especialmente dos serviços que serão
prestados no decorrer do contrato de concessão, bem como para melhor avaliar a experiência das mesmas, as referidas proponentes devem apresentar, conforme previsto neste subitem, a “METODOLOGIA DE EXECUÇÃO”,
informando como pretendem implementar as obrigações que decorrerão do contrato de arrendamento, cuja avaliação será efetuada conforme os critérios indicados neste subitem 18.3.5 para efeito de sua habilitação, nos termos
previstos no § 8º do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.3.5.2. A METODOLOGIA DE EXECUÇÃO apresentada pela licitante vencedora será considerada compromisso e parte integrante do contrato de concessão.
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18.3.5.3. Caberá à CPL apresentar de forma justificada os motivos que ensejarem eventual rejeição/inabilitação da Metodologia de Execução, e, por conseguinte da licitante.

18.3.5.4. Na avaliação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO a COMISSÃO considerará a proposta no seu conjunto, globalmente, levando em consideração os seguintes atributos:

a. Compatibilidade das especificações mínimas previstas no Anexo VIII deste EDITAL.
b. Compatibilidade dos elementos constituintes da Metodologia de Execução com as características do objeto da Licitação.

18.4.

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

18.4.1.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Licitante, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo Índice Geral de Preços – IGPM calculado pela Fundação Getúlio Vargas, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data estabelecida para a entrega da
Documentação.

18.4.2.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelos cartórios (ofícios) competentes da sede da Licitante, nos termos da lei ou regulamento de organização judiciária vigente na comarca da

sede da Licitante.

18.4.3.

Não será aceita certidão negativa de falência ou recuperação judicial, com prazo de validade vencido ou, ainda, certidão sem prazo de validade, salvo se não expedida há mais de 60 (sessenta) dias da data

estabelecida neste EDITAL para a entrega da DOCUMENTAÇÃO.

18.4.4.

Prova de capital social mínimo, em valores do mês da apresentação da DOCUMENTAÇÃO, deve ser igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o caso de licitante individual, e em

caso de consórcio, o capital social mínimo do mesmo não poderá ser inferior a R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) calculado pelo somatório dos valores de cada consorciado.

18.4.5.

Comprovação, mediante declaração acompanhada de memória de cálculo, de que dispõe de boa situação econômica/financeira da licitante, através de cálculo assinado por Contador, registrado no Conselho

Regional de Contabilidade, comprovando o índice de Liquidez Geral, onde o índice aceitável é LG ≥ 1 (um), apurado pela seguinte fórmula: LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP), onde: LG é liquidez geral, AC é ativo circulante,
ARLP é ativo realizável a longo prazo, PC é passivo circulante e PELP é passivo exigível a longo prazo, relativamente ao balanço exigível no contrato social da licitante.

18.4.5.1. No cálculo dos índices exigidos serão utilizados os resultados expressos no balanço (demonstração contábeis) do último exercício social.

18.4.5.2. Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser acompanhada da publicação em
órgão de imprensa oficial.
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18.4.5.3. No caso de sociedade anônima de capital fechado, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser apresentada mediante cópia autenticada
devidamente chancelada pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou mediante publicação em imprensa oficial ou jornal de grande circulação na sede da Licitante.

18.4.5.4. Em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser apresentada mediante
cópia autenticada devidamente chancelada pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante.

18.4.6.

Garantia para licitar, em documento original, de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) numa das modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Artigo 56 da Lei 8.666/93, válida por no mínimo 60

(sessenta) dias, ou seja, da seguinte forma:

18.4.6.1. caução em dinheiro ou título da dívida pública.
18.4.6.2. seguro-garantia.ou
18.4.6.3. fiança-bancária.

18.4.6.3.1.

Os títulos da dívida pública deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definições do Ministério da fazenda, sendo que não serão aceitos os títulos válidos até o ano de 1969 e prescritos em 1974, conforme Parecer da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-PGFN/GAB/Nº 859/98, e serão devidamente diligenciados pela Comissão Permanente de Licitação para apuração de seus valores, liquidez e validade.
18.4.6.3.2.

A caução em dinheiro deverá ser depositada na conta bancária nº _______, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (Concorrência nº___/2016), no Banco _____– SC,

Agência nº ______. Sendo que o código identificador de depósito deve ser requerido na Gerencia ________, pelo telefone ________
18.4.6.3.3.

A fiança bancária deverá constar, obrigatoriamente, a renúncia, pelo Banco fiador, dos benefícios de ordem a que se referem os arts. 1.491 e 1.499 do Código Civil Brasileiro. Quando a fiança for

prestada por instituição financeira não sediada no Brasil, deverá ser ratificada por estabelecimento bancário com agência autorizada a funcionar no Brasil, devendo vir acompanhada de declaração do Banco de que os detentores
de seu controle acionário não participam da direção ou do controle da Licitante.

18.4.6.4. No caso de utilização do seguro-garantia, a apólice correspondente indicará a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como a beneficiária e deverá ser apresentada conforme as condições
estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
18.4.6.5. A garantia da proposta será executada se a Licitante retirar sua Proposta dentro do período de validade da mesma ou deixar de cumprir, no prazo estabelecido, as exigências para a celebração do contrato de
concessão, ou ainda, se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato de concessão, no prazo estabelecido na convocação para tal fim ou ainda deixar de apresentar a apólice de seguros ou as garantias de execução do
contrato de arrendamento exigidas neste EDITAL.
18.4.6.6. A garantia da proposta deve permanecer em vigor pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogada pelas Licitantes interessadas, por
solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

18.4.6.7. As garantias da proposta (para licitar) serão devolvidas:
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18.4.6.7.1.

Às Licitantes inabilitadas, em até 30 (trinta) dias da data de abertura dos Envelopes contendo as Propostas.

18.4.6.7.2.

À Licitante vencedora, quando da sua substituição pela garantia de execução do contrato.

18.4.6.7.3.

Às demais Licitantes habilitadas, em até em até 30 (trinta) dias da dias após a assinatura do contrato de concessão.

18.4.6.7.4.

A todas as Licitantes se a Concorrência for revogada ou anulada nos termos previstos neste EDITAL.

18.4.6.8. A falta de comprovação da prestação da garantia ou a apresentação de garantia inválida ou inidônea implicará na inabilitação da licitante, equivalendo à desistência em participar da Licitação.

18.5.

As participantes consorciadas deverão apresentar ainda as declarações solicitadas no Item 9 (nove) deste EDITAL.

19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação examinará a DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da Licitante classificada na fase da HABILITAÇÃO, sucessivamente conforme a ordem de classificação segundo
o critério de MELHOR OFERTA - MELHOR OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO, julgando inabilitadas as Licitantes que não atenderem, integralmente, aos requisitos exigidos neste EDITAL, sendo que a inabilitação da
Licitante implica preclusão do seu direito de ser declarada vencedora do certame.

19.1. Caso as certidões apresentadas não indiquem o prazo de validade, será aceita a certidão expedida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para sessão de recebimento e abertura das propostas.
19.2. Caso a Metodologia de Execução apresentada não atenda integralmente aos requisitos mínimos constantes no Anexo VIII do presente EDITAL restará inabilitada a licitante.
19.3. Concluído pela COMISSÃO o julgamento da licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS intimará as Licitantes do resultado do julgamento, mediante publicação no Diário Oficial do
Município de Florianópolis.

20.

DOS RECURSOS
Da decisão da COMISSÃO que julgar a HABILITAÇÃO e a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA caberá recurso, com efeito suspensivo, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do

resultado dos respectivos julgamentos e da adjudicação, no Diário Oficial do Município.
20.1. Interposto o recurso, será comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
20.2. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
20.3. A COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, do Recurso, ao PREFEITO MUNUCIPAL.
20.4. A decisão do PREFEITO MUNICIPAL deverá ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que lhe foi encaminhado o recurso.
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21. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
A PREFITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por seu titular, poderá revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou declarar sua nulidade, quando verificar ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.1.

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93.

21.2.

A nulidade do procedimento administrativo licitatório induz à do correspondente contrato de arrendamento, sem prejuízo do disposto no dispositivo legal referido no item anterior.

21.3.

No caso de desfazimento do procedimento administrativo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22. DA HOMOLOGAÇÃO
22.1.

O resultado do julgamento (classificação das propostas) será submetido à deliberação do PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, que poderá:

22.1.1.

Homologar a licitação e adjudicar o seu objeto ao primeiro classificado.

22.1.2.

Determinar a retificação de irregularidade sanável se houver.

22.1.3.

Revogar a licitação, por razões de interesse público.

22.1.4.

Anular a licitação, se deparar com vicio insanável.

22.2.

A homologação e adjudicação produzirão os seguintes efeitos jurídicos:

22.2.1.

A aquisição do direito da Licitante Vencedora, por intermédio da Empresa de Propósito Específico em caso de consórcio, CONCESSIONÁRIA a ser por ela constituída, celebrar o contrato de concessão.

22.2.2.

A vinculação da Licitante vencedora, por intermédio da empresa CONCESSIONÁRIA a ser constituída, ao cumprimento das condições estabelecidas neste EDITAL.

22.3.

Após a adjudicação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a assinatura do Contrato, nos moldes do Anexo IV– Minuta de Contrato, na Gerência ______________

da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, na forma do Artigo 64, Lei n° 8.666/93, podendo tal prazo ser prorrogado a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, sob pena de decair do
direito à contratação e de sofrer as sanções previstas no artigo 81 da referida lei, bem assim as penalidades definidas neste EDITAL.
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23. DA CONCESSÃO
23.1.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O arrendamento reger-se-á pela Lei nº8.666/93, Lei nº8.987/95, Lei Complementar Municipal nº482/14, Lei Complementar Municipal nº60/00, e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim
como pelos itens deste instrumento convocatório e do correspondente contrato de concessão.

23.2. DA ASSUNÇÃO DE RISCOS
A CONCESSIONÁRIA assumirá, em decorrência do Contrato de CONCESSÃO, integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessão, exceto nos casos em que o contrário resulte deste EDITAL
ou do próprio contrato de concessão, estando sob sua exclusiva responsabilidade (da CONCESSIONÁRIA) todos os encargos, ônus, obrigações ou compromissos por ela contratados com terceiros, inclusive aqueles de
origem trabalhista, ficando vedado, em caso de inadimplemento, o chamamento subsidiário ou solidário da PREEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

23.3.

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

23.3.1.

A manutenção do equilíbrio da equação econômico-financeira do correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO se constitui como princípio fundamental, tendo por base as condições comerciais

constantes da proposta da Licitante Vencedora.
23.3.2.

As partes, em intervalos máximos de 5 (cinco) anos, examinarão a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado, de forma permanente e substancial, as atividades comerciais

desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA e, nesta hipótese, renegociarão o ajuste de sorte a, conforme o caso, restabelecer as condições de viabilidade econômica da proposta, vedada a ampliação do período de
vigência do contrato de CONCESSÃO.
24. DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM O ARRENDAMENTO
Revertem à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, gratuita e automaticamente, na extinção do contrato de concessão, todas as áreas cedidas por meio de contrato e instalações construídas pela
CONCESSIONÁRIA dentro da área do PARQUE URBANO, nos termos previstos neste instrumento convocatório.

24.1.

Extinta a concessão, retornam à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos a CONCESSIONÁRIA conforme previsto no EDITAL e estabelecido no

contrato, com a imediata assunção do serviço pela PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
24.2.

A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de todos os bens reversíveis.

24.3.

Nos casos previstos nos itens 21.1 e 21.2 supra, a PREFEITURA MUNICIAL DE FLORIANÓPOLIS, antecipando-se à extinção da concessão, poderá proceder aos levantamentos e avaliações necessários

à determinação dos montantes da indenização que será devida CONCESSIONÁRIA, na forma dos arts. 36 e 37 da Lei 8987, de 1995.
24.4.

A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com

o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço cedido.
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24.5.

Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a entregar os bens reversíveis em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, e livres de

ônus ou encargos, de que tipos forem.

24.6.

A reversão, no término do prazo contratual, será feita sem indenização, salvo quando ocorrer à hipótese de implementação de capital aplicado na expansão de instalações físicas, quando expressamente

requeridas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, e desde que o capital não tenha sido amortizado, deduzida a depreciação dos bens, proveniente de seu desgaste ou de sua obsolescência.
24.7.

Caso a reversão das INSTALAÇÕES para a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS não se processe nas condições ora estabelecidas, a CONCESSIONÁRIA indenizará a PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS, devendo a indenização ser calculada nos termos legais.
24.8.

Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ateste,

por meio de auto de vistoria, encontram-se os bens reversíveis livres de ônus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, a título de indenização ou a qualquer
outro título.
24.9.

Na extinção da concessão será procedida uma vistoria dos bens que o integram, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” sob posse da

CONCESSIONÁRIA ou integrados a concessão, com indicação detalhada do estado de conservação dos mesmos, de acordo com “laudo” a ser elaborado por perito escolhido de comum acordo entre as partes, dentre
profissionais de reputação ilibada e reconhecida capacidade técnica.
24.10.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações contratuais até o efetivo recebimento das indenizações previstas no CONTRATO.

25. DO PRAZO DO ARRENDAMENTO
O prazo de vigência do Contrato de Arrendamento é de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data da assinatura do instrumento contratual.
25.1.

O prazo do Contrato de Arrendamento, poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, independentemente de nova licitação, a critério da Autoridade Municipal, pelo prazo igual ao

originalmente contratado, observadas as disposições deste EDITAL e da Lei n.º 8.987/95, à vista do interesse público, mediante aditivo ao CONTRATO DE ARRENDAMENTO contemplando a atualização dos
respectivos valores básicos, mantidas as demais cláusulas e observadas às disposições legais pertinentes.

25.2.

A prorrogação fica condicionada ao adimplemento das seguintes condições:

25.2.1.

Solicitação formal da CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses antes do término do período inicial.

25.2.2.

Cumprimento dos padrões mínimos de qualidade aceitáveis para as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade e prazos da exploração dos serviços.

25.2.3.

Solicitação da CONCESSIONÁRIA, manifestando interesse na prorrogação, com no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de antecedência do término do Contrato.

25.2.4.

Implementação das obras das benfeitorias compromissadas na Metodologia de Execução, e Projeto Executivo.

25.2.5.

Análise de desempenho do empreendimento, relativamente às atribuições e aos encargos deste CONTRATO.

25.2.6.

Ausência de cometimento de infração grave, por parte da CONCESSIONÁRIA.
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25.3.

DOS PRAZOS DE INÍCIO DAS OBRAS E SERVIÇOS

25.3.1.

A operação do EMPREENDIMENTO pela CONCESSIONÁRIA terá seu início de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO, cumprindo-se especialmente os

seguintes prazos:

25.3.1.1.

Projeto Executivo apresentado à FISCALIZAÇÃO, em até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato, nos moldes da Metodologia de Execução apresentada.

25.3.1.2.

Operação da marina (inauguração) do Parque Urbano com Marina, em até 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Contrato.

25.3.2.

Cada etapa do Cronograma Físico de Implantação será vistoriada e submetidas às provas e testes de funcionamento e segurança a critério e pela FISCALIZAÇÃO, observando-se a melhor técnica, devendo

ser atendidos as recomendações que forem consideradas necessárias para garantia e segurança das instalações, bem como a incolumidade das pessoas que transitam na área, sem que isso acarrete qualquer despesa ou
responsabilidade para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, de acordo com o Projeto Executivo.

25.3.3.

Obras e serviços devem ser executados conforme o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS, constantes da PROPOSTA da licitante vencedora, prazo este, que só poderá ser alterado na

ocorrência de força maior, de caso fortuito, de fato do príncipe, de fato da administração ou de interferências imprevistas, devidamente justificadas, nos termos definidos neste EDITAL.

25.3.4.

Qualquer alteração no prazo de implantação do Projeto ou modificação do Projeto que afete as garantias contratuais deve ser submetida pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS para aceitação, se for o caso.

25.3.5.

Caso se verifique, na execução das obras, que não estão sendo atendidas as exigências técnicas pertinentes, a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS terá o direito de exigir que a CONCESSIONÁRIA, às

suas expensas, execute as modificações que permitam atender tais exigências.

25.4.

DO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO

Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, conforme o seguinte:
25.4.1.

_______________ (________) por mês, ou R$______ (____________) por ano, devidos a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual, elegendo-se desde já como data base para

pagamento, o 05º (quinto) dia útil de cada mês subsequente.
26.4.2

R$____ (________________) mensais por embarcação alocada na marina do COMPLEXO NÁUTICO AMBIENTAL, devida a partir do início das atividades.
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26.4.3

Oferta em reais, denominada “oportunidade de negócio”, paga à vista, por ocasião da assinatura do Contrato de Concessão.

26.5

PENALIDADES POR ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos realizados após o vencimento, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste EDITAL, haverá a incidência de correção monetária, multa de 2% ao mês e juros pro rata die de
1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido

26.5.1.

A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos e das benfeitorias executadas.

27 . FATURAMENTO MÍNIMO

Ao final de cada ano contratual será realizada a aferição do valor do faturamento das embarcações alocadas na marina, comparando-se com a Planilha de Taxa de Ocupação Mínima garantida pela LICITANTE em
sua Proposta, conforme Item 15.1 deste Instrumento Convocatório, sendo que em não tendo sido atingido o valor garantido na Proposta, será emitida cobrança correspondente ao valor de faturamento ofertado incidindo sobre a
diferença encontrada entre o valor garantido e faturamento efetivo.

27.1

Superado o prazo máximo de implantação e não concluídos os serviços, a CONCESSIONÁRIA pagará a remuneração mensal ofertada referente ao período de operação, ressalvada a hipótese de atraso de

implantação por culpa exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

28 . REAJUSTE DOS VALORES

Nos termos da legislação vigente, os valores devidos pela CONCESSIONÁRIA a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, decorrentes do contrato de concessão, ou seja, as importâncias referidas nos Itens 14.3.1 e
14.3.2 referentes ao valor da área e do pagamento por embarcação, cotados no presente certame, serão reajustados anualmente, a partir da data de celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO, de acordo com a variação
referente ao período anterior do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas.

28.1

Se, por qualquer motivo, o IGP-M for suspenso, poderá ser adotado, por período máximo de seis meses contado da data de suspensão, outro índice de preço, escolhido de comum acordo entre a

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS.

28.2

Caso não haja acordo, deverá ser utilizado um índice geral de preços, por escolha da entidade licitante.

28.3

Na hipótese de o índice de reajuste ser definitivamente encerrado, a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS e a CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, deverão escolher outro índice, dando-se

preferência ao que vier a substituir o anterior.
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29 DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

29.1

DOS SEGUROS

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a existência e manutenção em vigor, a partir da data de início das operações do PARQUE URBANO, nos termos definidos neste EDITAL - e durante todo o prazo restante
da concessão, das apólices de seguro, em valor compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e com o patrimônio referente ao contrato.

29.1.1

Nenhuma FASE DA CONCESSÃO, nenhuma obra ou serviço, bem assim as operações, poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS, comprovação de que as apólices dos seguros exigidos neste EDITAL se encontrem em pleno vigor, nas condições estabelecidas, inclusive quanto à quitação dos respectivos prêmios.
29.1.2

Os seguros referidos neste EDITAL, tanto no que se refere aos valores como no tocante às condições contratuais, devem ser previamente aprovados pela PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, da

mesma forma, o cancelamento, a suspensão, a modificação de cláusulas ou de coberturas, ou a substituição de quaisquer apólices previstas neste EDITAL não poderá ser realizada sem a prévia aprovação da PREFEITURA
DE FLORIANÓPOLIS.
29.1.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá ser indicada como SEGURADA OU BENEFICIÁRIA nas apólices de seguros referidas no CONTRATO, devendo o cancelamento,

suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente comunicada a mesma.
29.1.4

Em caso de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de que trata este EDITAL, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,

poderá exigir a contratação dos seguros, nos termos e nos limites estabelecidos neste EDITAL, sendo que o não reembolso, em caráter imediato, pela CONCESSIONÁRIA, das despesas realizadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, na forma prevista no item acima, assim considerada a cobrança pendente por mais de 30 (trinta) dias, autoriza a intervenção na concessão, pelo período necessário para assegurar o
ressarcimento.
29.1.5

A CONCESSIONÁRIA deverá contratar apólice de seguro compreensivo empresarial, com, no mínimo, as seguintes coberturas:

29.1.5.1 Básica (incêndio, raio e explosão de qualquer natureza), prédio e conteúdo.
29.1.5.2 Cobertura Adicional de Danos Elétricos.
29.1.5.3 Cobertura Adicional para a Perda/Pagamento de Aluguel de Imóvel.
29.1.5.4 Responsabilidade civil da atividade fim.

29.1.6

A apólice de seguro compreensivo deverá ser contratada por períodos de 12 (doze) meses, renovada anualmente, vigorando pelo período da concessão.

29.1.7

A CONCESSIONÁRIA, com a aprovação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às

novas situações que ocorram durante o período do contrato de concessão.
29.1.8

A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar, antes das datas dos respectivos vencimentos, a renovação das apólices de seguros previstos no EDITAL, cientificando a PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS inclusive quanto ao pagamento dos respectivos prêmios.
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29.2

GARANTIA DO CONTRATO

A Licitante Vencedora, Consorciada ou constituída como Sociedade de Propósito Específico – SPE, se for o caso, deverá, para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, prestar garantia antes da
assinatura do instrumento contratual, correspondente a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), caso seja Licitante individual, ou a R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em caso de consórcio, com validade de 12 (doze)
meses prorrogável anualmente até o final do período da contratação, em uma das modalidades previstas pelo Parágrafo Primeiro do Artigo 56, da Lei n° 8.666/93, obedecendo às mesmas regras relativas à garantia da proposta,
conforme Item 18.4.6. deste EDITAL.

29.2.1

A garantia prestada será devolvida após o término do Contrato de Concessão, depois de realizadas as vistorias de reversão.

29.2.2

Da garantia do contrato, poderão ser descontadas multas por inadimplência de obrigações e descumprimentos contratuais, excetuando-se multas por atrasos de pagamentos.

29.3

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

Homologada e adjudicada a presente Concorrência pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a ADJUDICATÁRIA será convocada para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a assinatura do
Contrato, nos moldes do Anexo IV– Minuta de Contrato, na Gerência de Licitações e Contratos da PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, na forma do Artigo 64, Lei n° 8.666/93. sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo do disposto no item 29.2 deste EDITAL, das sanções previstas no artigo 81 da referida lei, bem assim as penalidades definidas neste EDITAL.

29.3.1

O prazo intimado para a celebração do contrato de concessão poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado, aceito pela da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
29.3.2

É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, quando a adjudicatária, convocada, não assinar o contrato de concessão no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos valores ofertados, ou revogar a Licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

29.3.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS publicará o Extrato do Contrato de Concessão e eventuais aditivos no Diário Oficial de circulação local até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao

de sua assinatura.

30 . DAS CONDIÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

30.1

DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
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30.1.1

Como condição para a assinatura do contrato de Concessão a adjudicatária em sendo consórcio, poderá constituir, em até 30 (trinta) dias da data da homologação e adjudicação da Concorrência, uma

Sociedade de Propósito Específico – SPE, com sede no Estado de Santa Catarina, com a finalidade e objeto social único e exclusivo de explorar a concessão objeto deste certame, com duração limitada ao prazo do
arrendamento, incluindo sua eventual prorrogação.

30.1.2

Os estatutos e composição acionária ou acordo entre sócios e acionistas da SPE deverão ser submetidos à prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

30.1.3

O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico deverá prever a responsabilidade solidária de suas integrantes em relação às obrigações da SPE CONCESSIONÁRIA.

30.1.4

A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável, em especial do regulamento previsto no

art. 9º, §3º, da Lei n.º 11.079/2004.

30.1.5

A sociedade CONCESSIONÁRIA poderá ser constituída sob a forma de sociedade por ações ou limitada, cuja titularidade de controle efetivo deverá ser exercida, exclusivamente, pela empresa ou

consórcio de empresas à (ao) qual tenha sido adjudicado o objeto desta licitação. Em caso de Consórcio, deverá ser preservada entre as empresas consorciadas, na constituição da SPE, a proporção de participação
prevista na formação do Consórcio.
30.1.6

Para os fins previstos neste EDITAL, a Licitante vencedora deverá submeter prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a minuta dos atos constitutivos da nova sociedade.

30.1.7

O estatuto social da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que submeta à prévia autorização PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS qualquer modificação nas suas

30.1.8

O contrato de CONCESSÃO será celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a SPE CONCESSIONÁRIA a ser constituída, sendo a Licitante vencedora do certame

cláusulas.

devedora solidária das obrigações pactuadas.
30.1.9

A integralização do capital social da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá realizar-se preferencialmente em dinheiro admitida a integralização em créditos ou bens móveis e imóveis desde que

diretamente relacionados ao objeto do CONTRATO.
30.1.10

No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar, rigorosamente, as normas da Lei n.º 6.404/76.

30.1.11

Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da empresa CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do contrato de CONCESSÃO coincidem com o ano civil.

30.1.12

Não poderão ser computados como aportes de capital os gastos realizados pela Licitante adjudicatária até a outorga da concessão.

30.1.13

Os valores que servirão de referência para a determinação do capital social da sociedade serão os representados pelos investimentos relativos à execução das obras na área licitada.

30.1.14

Com o julgamento da documentação de habilitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS efetuará a verificação do capital subscrito da CONCESSIONÁRIA, para efeito, inclusive, de

assegurar sua proporcionalidade com os investimentos a serem por ela realizados.
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30.1.15

A sociedade CONCESSIONÁRIA, se de capital aberto, deverá fixar, em seu estatuto social, que os dividendos a serem distribuídos a seus acionistas sejam, no mínimo, de 25% (vinte e cinco por

cento) dos lucros líquidos a serem apurados, na forma da lei vigente, no balanço anual, ao final do exercício social.
30.1.16

A sociedade CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer, em seus estatutos, que a distribuição de dividendos ficará condicionada aos limites fixados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer

quanto à periodicidade de sua distribuição.
30.1.17

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS imediatamente após a constituição da sociedade, e sempre que houver alteração, o Quadro de

Acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das ações ordinárias nominativas, para efeito de verificação do cumprimento das exigências estabelecidas neste EDITAL.
30.1.18

As ações ordinárias nominativas poderão ser transferidas, desde que previamente comunicado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, inclusive para o efeito de verificação do controle

do capital votante da sociedade CONCESSIONÁRIA.
30.1.19

A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares, que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros.

30.1.20

A emissão de debêntures, prevista no item acima, depende de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quanto ao montante e à modalidade da operação.

30.1.21

Em ocorrendo casos eventuais de perdas que reduzam o patrimônio da sociedade a um valor inferior à terça parte do capital social, este deverá ser aumentado, para evitar a dissolução da

sociedade CONCESSIONÁRIA.
30.1.22

A PREDEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá

aprovar, previamente,

quaisquer

processos de

fusão, associação, incorporação ou cisão

pretendidos pela

sociedade

CONCESSIONÁRIA, desde que mantidas as condições de controle estabelecidas neste EDITAL, sob pena de extinção do arrendamento.
30.1.23

A decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quanto à aprovação, ou não, de qualquer dos processos referidos no item anterior, será definitiva e irrecorrível quanto à sociedade

CONCESSIONÁRIA.
30.1.24

O estatuto da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá prever que a CONCESSIONÁRIA ficará impedida de contrair empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo final do

contrato de concessão.
30.1.25

O estatuto da sociedade CONCESSIONÁRIA deverá prever uma reserva específica de restituição de capital aos acionistas, nos casos de extinção da concessão; tal reserva será constituída por

um percentual sobre os lucros líquidos anuais da sociedade, a ser fixada pelos acionistas no estatuto social, bem como estatutariamente estabelecido o limite máximo da reserva.
30.1.26

No caso do item anterior, o estatuto social deverá estabelecer que esta reserva só poderá ser utilizada pela sociedade CONCESSIONÁRIA para aquela finalidade.

30.2

GARANTIA

30.2.1

É também condição para a assinatura do Contrato, a garantia da contratação, conforme item 29.2 deste EDITAL.
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31. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Incumbe à CONCESSIONÁRIA:
31.1

Realizar os programas ambientais indicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do Complexo Náutico Ambiental, Anexo VI do EDITAL, bem como adotar as medidas necessárias e adequadas

para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento.
31.2

Manter em dia o inventário e registro dos bens associados a concessão e enviar cópia das atualizações à FISCALIZAÇÃO.

31.3

Manter a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina em no mínimo ____ metros DHN, conforme a exigência da demanda operacional do empreendimento.

31.4

Prestar as informações sobre seus serviços e seus preços aos usuários, obrigando-se a dar ampla publicidade dos preços regularmente praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias,

complementares e projetos associados aos serviços desenvolvidos no Parque Urbano.
31.5

Adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já existentes.

31.6

Divulgar anualmente, durante toda a vigência contratual, as demonstrações financeiras dos preços praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares e dos projetos

associados aos serviços prestados no âmbito da concessão, semestralmente, protocolizando as referidas informações diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAÓPOLIS.
31.7

Prestar contas, em cada mês de Maio de cada ano de vigência do Contrato de concessão, informando o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, ou seja, acompanhados da publicação ou registro na Junta Comercial, conforme o caso, fornecendo e disponibilizando informações econômico-financeiras e operacionais à PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.8

Permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o acesso aos dados que compõem o custo dos serviços, sempre que pleiteada a revisão dos preços máximos estipulados ou, ainda, quando

necessário para arbitragem de conflito.
31.9

Fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial visando à elaboração do PDZ.

31.10 Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade realizada.
31.11 Prestar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS quando solicitada, informações acerca das atividades econômicas que desenvolver, mesmo quando estranhas ao objeto deste Contrato, sempre
que afetarem a operação ou tráfego na região do Parque Urbano.
31.12 Prestar informações de interesse da Administração Municipal, e das autoridades, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização.
31.13 Promover a reposição de equipamentos e bens, mediante aquisição, recuperação ou substituição por outros, de forma a assegurar a prestação do serviço adequado.
31.14 Manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do patrimônio cedido.
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31.15 Zelar pela integridade dos bens vinculados ao arrendamento, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e conservação.
31.16 Solicitar previamente autorização à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS para realização de investimentos não previstos no Contrato de Concessão, instruindo o pedido com as especificações
técnicas e o projeto básico de engenharia, já com a manifestação das autoridades competentes, para análise pela FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.17 Designar Engenheiro(s) para responder tecnicamente pelas obras e projetos através da apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme habilitações do CREA, conforme Resolução
218 de 29 de junho de 1973, ou Resolução 1.010/05, quando a mesma estiver em vigor.
31.18 Apresentar ARTs de pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho, os quais deverão realizar o acompanhamento e fiscalização necessários ao perfeito e seguro andamento dos
serviços.
31.19 Entregar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ao final das obras ou construções realizadas, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built” do projeto executivo
conforme construído.
31.20 Elaborar um diário de obras, assinado pelo responsável técnico, contendo descrição minuciosa dos serviços executados, andamento dos serviços, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho, etc.
31.21 Cumprir com todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho,
especialmente a NR 18.
31.22 Realizar o(s) serviço(s)/obra(s), objeto deste instrumento, dentro das mais modernas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, nos prazos determinados, fornecendo todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, bem como utilizar mão-de-obra qualificada, na elaboração dos mesmos, comprometendo-se a refazer serviço(s)/obra(s) falho(s) ou
impróprio(s) sem custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.
31.23

Obedecer às prescrições legais cabíveis e atender aos regulamentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, respeitando e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho

previstas em legislação pertinente, assumindo todas as responsabilidades e tomando todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como assumir todos os danos
causados por seus empregados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS ou a terceiros.
31.24

Dar Conhecimento prévio à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS de qualquer modificação na composição de seu controle societário.

31.25

Não transferir a terceiros, sem expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, a execução do(s) serviço(s) ora licitado(s), autorização esta que, se concedida, não retirará nem

diminuirá a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
31.26

Responsabilizar-se pelo pagamento, nos prazos certos, do salário e demais vantagens aos seus funcionários ou de outrem em caso de sub-contratação ou transferência do(s) serviço(s) /obra(s),

responsabilizando-se, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigências legais, assumindo, mesmo em juízo, todo e qualquer ônus que seus
empregados, envolvidos direta ou indiretamente no atendimento do objeto da presente licitação, eventualmente pretendam imputar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS.
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31.27

Responsabilizar-se perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS ou a terceiros se prejudicados em decorrência do cumprimento deste EDITAL, por quaisquer danos oriundos de falha

no(s) serviço(s) /obra(s) em si ou de sua execução.
31.28

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o(s) serviço(s) /obra(s), devendo ter funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social,

sem qualquer solidariedade ou vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS.
31.29

Cumprir os postulados legais vigentes em âmbito Federal, Estadual e Municipal.

31.30

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, atendendo prontamente as reclamações recebidas.

31.31

Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, nos termos do Artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93.

31.32

Aplicar os recursos necessários à exploração das áreas e instalações arrendadas, por sua conta e risco.

31.33

Fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, e submeter à aprovação aqueles não previstos no Contrato, com as respectivas

descrições e preços de referência.
31.34

Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade, continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos preços.
31.35

Prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORIANÓPOLIS, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos, e às

instalações vinculadas a concessão, bem assim o exame de todas as demonstrações financeiras, demais documentos, sistemas de informações e estatísticas, concernentes à prestação dos serviços vinculados a concessão.
31.36

Manter as condições de segurança operacional de acordo com as normas em vigor.

31.37

Manter a continuidade do serviço, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à PREFEITURA MUNICIPAL DE

FORIANÓPOLIS.
31.38

Pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações cedidas e sobre a atividade exercida.

31.39

Oferecer aos usuários todos os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do Contrato, podendo incluir, quando condições de competição imperfeita tornarem

recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação.
31.40

Observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações cedidas, quando da extinção do Contrato.

31.41

Utilizar os modelos de placas, cartazes e faixas de sinalização, nos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia

Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, em alta resolução, que devem ser fotoluminescentes.
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31.42

Obriga-se, ainda, por si, seus sócios, administradores, funcionários, e quaisquer outros que, através dos agentes da Licitante Vencedora, tenha acesso a informações decorrente dos serviço(s) /obra(s)

prestados a respeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação desta PREFEITURA a que tenham acesso, não podendo, sob
qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o término da prestação dos serviço(s) /obra(s), sendo que o termo “informação” abrange toda informação escrita,
verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível, inclusive através de mídias digitais, especialmente relativas a informações administrativas, operacionais e técnicas, especificações e quaisquer outras informações
técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente, não se aplicando às informações que sejam consideradas de domínio público ou divulgadas pela própria PREFEITURA.
31.43

Responsabilizar-se pela liquidação integral dos débitos oriundos de quaisquer ações judiciais ou pleitos extrajudiciais decorrentes de ação ou omissão sua e de seus prepostos, direta ou indiretamente,

relacionados com o objeto deste Contrato de Concessão, obrigando-se, ainda, a manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS sempre livre e isento de qualquer encargo.
31.44

Responsabilizar-se pelo pagamento do salário de seus empregados, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, não existindo de modo algum, entre seus empregados

e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, vínculo empregatício ou de qualquer natureza.
31.45

Assumir, neste ato, a responsabilidade integral quanto a eventuais ações trabalhistas ou de qualquer outra natureza, movidas por seus empregados, ex-empregados ou terceiros que laboraram na obra objeto

deste Contrato de concessão, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade.
31.46

Responsabilizar-se, ainda, em indenizar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS caso esta venha a ser envolvida no polo passivo de qualquer ação, seja de natureza

trabalhista ou não, mesmo após o término do presente Contrato de Concessão, envolvendo seus empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive por despesas com custas processuais, honorários advocatícios, locomoção,
estada, alimentação, dentre outras.
31.47

Autorizar a retenção de valores devidos por meio deste Contrato de concessão, no caso do item acima até que ela cumpra a sua responsabilidade ou até que a PREFEITURA seja excluída do polo passivo

da demanda, e, caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS venha a ser condenada, o valor retido poderá ser utilizado para a quitação do débito em acordo judicial ou cumprimento de sentença, sem que haja
necessidade de prévia autorização da CONCESSIONÁRIA.

32. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Incumbe à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS:
32.1.

Aplicar as penalidades previstas legal e contratualmente.

32.2.

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis aos serviços prestados ou atividades desenvolvidas.

32.3.

Estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços objeto deste Contrato de concessão.

32.4.

Exigir da CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação dos bens objeto desta concessão.
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32.5.

Cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à preservação do meio ambiente.

32.6.

Coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços.

32.7.

Zelar pela boa qualidade dos serviços, bem como receber, apurar e adotar as providências relativas ás reclamações dos usuários.

33. DAS PENALIDADES, GRADAÇÃO E FORMA DE APLICAÇÃO
33.1.

O descumprimento das disposições legais, contratuais e normativas, sujeitará a CONCESSIONÁRIA à cominação, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, das seguintes penalidades

33.1.1.

Advertência

33.1.2.

Multa.

33.1.3.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Porto com a qual celebrou o contrato descumprido, por prazo não superior a 2 (dois) anos e

33.1.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Administração

contratuais:

com a qual celebrou o contrato descumprido, mediante o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e transcurso do prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

33 . DO VALOR ESTIMADO
No prazo contratual o investimento estimado é de R$26.319.025,60 (vinte e seis milhões, trezentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos).

34 . DO FORO
Para discutir quaisquer assuntos referentes a este EDITAL, seja administrativa ou judicialmente, fica eleita a Justiça Estadual de Florianópolis, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
35 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
36.1

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

36.1.1

O prazo do arrendamento será contado da data da celebração do CONTRATO, desde que as áreas sejam entregues a CONCESSIONÁRIA completamente livres e desembaraçadas de impedimentos de

qualquer natureza.
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36.1.2

Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

36.1.3

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

36.2

A CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

contrário.

É assegurada a CONCESSIONÁRIA a exclusividade na exploração da área da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, destinada à revitalização para fins culturais, sociais, recreativos e
comerciais através do Parque Urbano de Florianópolis.

36.3

OUTRAS DISPOSIÇÕES

36.3.1

As disposições constantes da minuta do contrato de concessão poderão ser ordenadas de forma diferente da estabelecida neste EDITAL, assim como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais ou de

remição, sem que isto venha a implicar em qualquer mudança no regime jurídico da concessão, tal como estabelecido neste EDITAL.
36.3.2

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se reserva o direito de revogar, suspender e adiar a presente licitação nos casos previstos em lei e neste EDITAL, no todo ou em parte, a qualquer

tempo, sem que, com isso, caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

Florianópolis (SC) _____ de________ de 2016.

______________________________

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – CONCORRÊNCIA ____/_____
(preferencialmente em papel timbrado da empresa)
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(Empresa/Consórcio) ___________________, (CNPJ)_____________, com sede à Rua ______________, nº ____, cidade de __________________________ - __, vem declarar que não foi declarada inidônea por ato do Poder
Público, e que não sofreu aplicação da penalidade prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, sendo então idônea, não havendo nada, nenhum fato superveniente que a impeça de contratar com a Administração
Pública.

Florianópolis, ____de ____________ de 2012.

Nome do responsável pela empresa

Assinatura do responsável pela empresa

_________________________________
Carimbo da empresa proponente

ANEXO III
MODELO DE PLANILHA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº ___/_____
PLANILHA DE PREÇO
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Apresentamos a seguinte Proposta Comercial para a Concorrência ___________, cujo objeto é a concessão de área para instalações de Parque Urbano localizado na Avenida Beira Mar Norte, destinadas à implantação do Parque
Urbano com Marina.

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
R$ __________ (______________ mil reais e ________ centavos)

01

Valor mensal pela

por mês, ou R$ __________ (______________ mil reais e ________

ocupação da área

centavos) por ano, devidos a partir do mês seguinte da assinatura do
instrumento contratual.

Valor por
02

embarcação alocada
no Complexo

R$ __________ (______________reais e ________ centavos)

Náutico Ambiental
Oferta pela
OPORTUNIDADE
03

DE NEGÓCIO

R$ ____________________________

relativa ao objeto
desta licitação;

Itajaí, ___ de _______ de 2016.

__________________
Nome do responsável legal pela empresa
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_________________________________
Carimbo da empresa proponente

c) Minuta de contrato e condições gerais de garantia de sua execução de acordo com a modelagem proposta, devendo conter, no mínimo:
Abaixo segue minuta de contrato com as informações técnicas a serem seguidas.
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i.Hipóteses de rescisão, indenizações, penalidades e encampação;
ii.Reversão dos bens ao final do contrato;
iii.Regulação e fiscalização do contrato;
iv.Penalidades para o inadimplemento das obrigações;
v.Possibilidade de subcontratação pelo concessionário da atividade de implementação e exploração de parte dos equipamentos que compõem a concessão.

CONTRATO ___/__

ANEXO IV
CONTRATO DE CONCESSÃO DO PARQUE URBANO COM MARINA, DESTINADO A ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE,
ESTACIONAMENTO E ÁREAS RECREATIVAS TERRESTRES, LOCALIZADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS, ORA CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS E A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO COM MARINA .

Por este instrumento que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° _________, com sede nesta
cidade de Florianópolis, à Rua _______, nº.____, e de outro a empresa ------------------------------- adiante denominada "CONCESSIONÁRIA”, inscrita no CNPJ sob o n° -------------------, situada à -----------, Nº ----, Bairro -----------, na cidade de ___________ -----), representada neste ato pelo Sr. ----------, ---------, ---------, --------, inscrito no CPF sob o n° --------------, fica justo e contratado mediante as cláusulas e condições aqui definidas o que
segue,
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente CONTRATO, a concessão pelo Município de Florianópolis da área localizada na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, destinada à implantação do PARQUE URBANO COM
MARINA, DESTINADO A ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, ESTACIONAMENTO E ÁREAS RECREATIVAS TERRESTRES, LOCALIZADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS,
conforme especificações do Edital da Concorrência _______ e seus Anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital da Concorrência ________ e seus Anexos, bem como a Metodologia de Execução e a Proposta Comercial da CONCESSIONÁRIA do Parque
Urbano.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As instalações do Parque Urbano com Marina na área cedida deverão ser edificadas, construídas, administradas, conservadas, modernizadas, aparelhadas e exploradas pela CONCESSIONÁRIA no prazo de
concessão, podendo ainda ser modernizadas e ampliadas nos termos da legislação aplicável e deste EDITAL e em seus Anexos, objetivando a realização de atividades esportivas, náuticas, relativas a pesquisas, estudos,
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preservação ambiental, atracadouros e serviços para embarcações de lazer esporte e recreio, conexão com as praias, integrando a comunidade de Florianópolis com o Parque Urbano e com as atividades ali desenvolvidas,
podendo ainda ser reformado e expandido, nas condições previstas no CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A área objeto desta Concessão, que tem como projeção, até o final do CONTRATO, disponibilizar no mínimo _____ (___________) vagas para embarcações, das quais _____ (___________) vagas molhadas e
_____ (___________) secas, assim definida:

a. área seca = 80.000,00 (oitenta mil metros quadrados);
b. espelho d’agua = 145.000,00m² (cento e quarenta e cinco mil metros quadrados);
c. aterro hidráulico = 36.200,00m² (trinta e seis mil e duzentos metros quadrados)

PARÁGRAFO QUARTO
A disponibilização da área _____________________pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS é feita neste ato, conforme Termo de Entrega e Recebimento.

PARÁGRAFO QUINTO
É possível a incorporação de áreas contíguas à área arrendada, objetivando a sua ampliação, para novos arranjos, acessos viários se assim tecnicamente as futuras circunstâncias o possibilitarem, desde que
comprovada a inviabilidade técnica, operacional e econômica para uma nova licitação da área objeto do acréscimo para nova concessão, nos termos da Lei nº8.666/93, e bem assim a comprovada a inviabilidade de competição
para uma nova licitação, e desde que resguardado o equilíbrio econômico financeiro da proposta, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique o
PARQUE URBANO COM MARINA DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS DO CONTRATO E DAS DEFINIÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram este Contrato de Arrendamento os seguintes Anexos:
a. ANEXO I:

Edital da Concorrência nº ________.

b. ANEXO II:

Planta de Localização da Área objeto desta Concessão com indicação do bem cedido.

c. ANEXO III: Documentos que compõem o Projeto Básico de Implantação.
d. ANEXO IV: Ato Constitutivo da CONCESSIONÁRIA.
e. ANEXO V:

Proposta e Metodologia de Execução apresentadas na licitação da Concorrência _____________.
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f. ANEXO VI: Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO
a.

ADJUDICATÁRIA: licitante vencedora do certame a quem foi atribuído o objeto da licitação;

b.

ARRENDAMENTO: ocupação e exploração de áreas e instalações do Parque Urbano, localizada na Avenida Rubens de Arruda Ramos, pactuado mediante prévio procedimento licitatório e

instrumento contratual oneroso celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e o interessado na exploração da área.
c.

CONCESSIONÁRIA: licitante vencedora do certame que, conforme o caso constituiu Consórcio ou Sociedade de Propósito Específico – SPE .

d.

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participe desta Licitação;

e.

VALOR DO CONTRATO: valor total a ser pago pelo contratado à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como contrapartida pela exploração ou utilização de áreas e instalações do

PARQUE URBANO, computado para todo o período de vigência do contrato, incluindo o valor da concessão.
f.

VALOR DA CONCESSÃO: aquele apurado mensalmente como devido pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em função da ocupação da área e da

quantidade de embarcações alocadas no PARQUE.
g.

SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade dos preços.
h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS: a entidade delegatária encarregada, com a qual será celebrado o contrato de CONCESSÃO para construção, operação e manutenção do parque

urbano com Marina.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS DA CONCESSÃO
Os objetivos da concessão são os previstos neste Contrato e devem ser alcançados, sem prejuízo de disposições específicas, mediante o cumprimento do PROJETO, que definirá as obras a serem executadas pela
CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO.
CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO E FISCAL DA CONCESSÃO
Este CONTRATO tem origem no EDITAL de Concorrência nº ______, e rege-se pela Lei nº 8.666/93, Lei nº8.987/95, Lei Complementar Municipal nº _______ Lei Complementar Municipal ______, Decreto
Municipal ________ e demais legislação federal, estadual e municipal aplicável a matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO
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Este CONTRATO ADMINISTRATIVO regular-se-á pelas suas CLÁUSULAS e pelos preceitos legais aplicáveis, e confere à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS a prerrogativa de alterá-lo
unilateralmente, e bem assim de modificar a prestação dos serviços, para melhor adequá-lo à finalidade de interesse público, respeitados os direitos dos concessionários, inclusive com relação a indenizações devidas, apuradas
em processo administrativo regular, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

CLÁUSULA QUINTA - DOS INVESTIMENTOS MÍNIMOS DA CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA do PARQUE URBANO se obriga a efetivar a aplicação de recursos de R$ 26.319.025,60 (vinte e seis milhões, trezentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos) referentes
aos investimentos mínimos previstos, em obras de construção, ocupação, manutenção, reforma e ampliação das instalações cedidas, realizadas de acordo com o objeto deste CONTRATO, de modo a atender os
prazos de carência consignados neste CONTRATO, conforme Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do Parque Urbano, apresentado na sua PROPOSTA, a saber:
Planilha de investimentos iniciais estimados para a implantação do PARQUE URBANO
COM MARINA, conforme a TABELA 18 - ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO
- do EVTE Anexo do Edital

CLÁUSULA SEXTA – DO PROJETO EXECUTIVO
O Projeto Executivo, bem como o Cronograma Físico-Financeiro das obras, no valor e nos prazos correspondentes, decorrentes do detalhamento do Projeto Básico apresentado na licitação, deverão ser submetidos à
aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se manifestará quanto ao Projeto Executivo apresentado pela CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO em até 30 (trinta) dias da sua apresentação, pela
aprovação ou rejeição fundamentada. As obras somente poderão ser iniciadas após a apresentação das licenças exigidas pelos órgãos competentes e a autorização por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLOIS, e deverão ser executadas de conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na descrição do Projeto Executivo deverá constar arranjo físico, memória de cálculo e memorial descritivo e eventuais “as built”.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Todas e quaisquer alterações e/ou modificações que devam ser procedidas nas obras do Parque, construções e instalações implantadas ou a implantar na área cedida deverão ser previamente submetidas
à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO QUARTO
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Os documentos referentes ao projeto a ser apresentado deverão estar de acordo com o Plano Diretor da cidade, devidamente aprovado pela.

PARÁGRAFO QUINTO
As instalações, em geral, deverão ser projetadas de conformidade com a legislação aplicável, obedecendo às normas de segurança constantes do "Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho" e padrões
construtivos e técnicos enquadrados nas Normas, Especificações, Métodos Padronizados, Terminologia e Simbologias (NB, EB, MB, PB, TB e SB) estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
adotados para a área objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO
A CONCESSIONÁRIA DO Parque Urbano será exclusivamente responsável pela obtenção de todas as licenças e aprovações por parte dos órgãos ambientais, necessárias à implantação do PROJETO e operação na
área cedida, incluindo os custos dela decorrentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS FINANCIAMENTOS DAS OBRAS
Será de única e exclusiva responsabilidade e ônus da CONCESSIONÁRIA do Parque Urbano a obtenção e quitação de todos os financiamentos necessários à construção, operação e manutenção, das instalações do
Parque Urbano, objeto deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SEUS PRAZOS
É assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito de construir na área cedida. As obras somente poderão ser iniciadas após a apresentação das licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes e autorização
por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS , especialmente quanto à aprovação do Projeto Executivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Responsabilidade na Execução
Compreende-se na incumbência de executar obras, responsabilizando-se por todos os prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, à UNIÃO, aos usuários ou a terceiros, em
função do desenvolvimento das obras, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aprovação das Obras e Projetos
Toda e qualquer obra na área cedida fica sujeita à aprovação dos anteprojetos e dos projetos executivos, a serem submetidos pela CONCESSIONÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
observado o Plano Diretor da Cidade de Florianópolis e as normativas expedidas pelos órgãos reguladores das atividades marítimas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Aprovação das Alterações nas Obras e Projetos
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Também deverão ser submetidas à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS todas e quaisquer alterações ou modificações que devam ser procedidas nas obras, construções e instalações
implantadas ou a implantar na área cedida.

PARÁGRAFO QUARTO - Características do Projeto Executivo
O Projeto Executivo constituirá o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
devendo acusar expressamente no mínimo os seguintes Elementos específicos:
a.

Informatização e automação;

b.

Inclusão de áreas verdes, ajardinamento, paisagismo, sinalização viária e de segurança e urbanização em geral;

c.

Isolamento da área cedida, portões e postos de vigilância de pessoal e eletrônica;

d.

Prever e compatibilizar o planejamento das obras, de modo que sua preparação e execução não tragam ou atenuem ao máximo os eventuais transtornos advindos da implantação do

empreendimento, em especial no que tange ao fluxo de veículos e pessoas na região de realização das obras.

PARÁGRAFO QUINTO - Obtenção de Licenças
Aprovados os projetos, a execução das respectivas obras só poderá ser iniciada depois de obtidas pela CONCESSIONÁRIA as licenças ambientais perante o órgão de meio ambiente, bem como demais licenças e
autorizações exigidas pelas normas e regulamentos aplicáveis.

PARÁGRAFO SEXTO - Normas de Segurança
As instalações, em geral, deverão ser projetadas obedecendo às normas de segurança vigentes e padrões construtivos e técnicos enquadrados nas Normas, Especificações, Métodos Padronizados, Terminologia e
Simbologias estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 6.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Investimentos
Durante a vigência do Contrato, no mês de Fevereiro de cada ano, a CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO deverá informar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o total dos investimentos
realizados no ano imediatamente anterior na área objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Obras que Dispensam Autorização
As obras e serviços de conservação e reparos para restabelecer as condições iniciais das benfeitorias existentes e a serem construídas na área cedida independem de prévia autorização da PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, bastando simples comunicação prévia.

PARÁGRAFO NONO - Financiamento dos Recursos
Será de única e exclusiva responsabilidade e ônus da CONCESSIONÁRIA a obtenção e quitação de todos os financiamentos para os recursos financeiros necessários à construção, operação, melhoramentos,
conservação, reformas e ampliações do Parque Urbano, bem como a respectiva manutenção, decorrentes deste CONTRATO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Execução dos Encargos Contratuais
É assegurada à CONCESSIONÁRIA a iniciativa de promover a modernização, melhoramento e ampliação da área arrendada, mediante aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Vícios de Execução
A CONCESSIONÁRIA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as obras e serviços que realizar com vícios, defeitos ou incorreções.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Isolamento da Área Objeto do Contrato de Concessão
A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO fica obrigada a executar, por sua conta, o isolamento seguro da área cedida, quando as atividades assim o exigirem, a critério da FISCALIZAÇÃO da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ou das demais autoridades competentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Fiscalização pelas Autoridades Competentes
Além da fiscalização prevista nas demais disposições deste CONTRATO, possuem ingerência, em especial marítima, sanitária e de saúde, no âmbito de suas respectivas atribuições.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
As obras deverão ser iniciadas no prazo de 10 (dez) dias após a chancela de aprovação do Projeto Executivo, devendo a CONCESSIONÁRIA disponibilizar, até o final do segundo ano após iniciadas as referidas
obras, no mínimo 80 (oitenta) vagas molhadas.
a.

Projeto Executivo deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato - após

emissão da Ordem de Serviço.

b.

Operação da Marina (inauguração) do Parque Urbano, em até 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Contrato - após emissão da Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os prazos indicados nos itens desta Cláusula são prazos máximos e a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e apresentar seus projetos à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de modo a permitir sua
análise, aprovação, obtenção de licenças, construção ou aquisição e início de exploração dessas novas instalações e equipamentos dentro dos prazos estabelecidos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS terá o
prazo de 30 (trinta) dias a partir da apresentação de qualquer projeto pela CONCESSIONÁRIA para sua aprovação ou consignar exigências no que se refere aos aspectos construtivos e/ou operacionais. Não havendo
manifestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS neste prazo, o projeto será considerado aprovado. Os mesmos prazos se aplicam na eventualidade de serem consignadas exigências. Uma vez apresentadas,
pela CONCESSIONÁRIA, as exigências consignadas, a PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS terá prazo de 30 (trinta) dias para sua aprovação. Não havendo manifestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS neste prazo, o projeto será considerado aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A responsabilidade pelas obras e serviços, bem como sua inoportuna ou inadequada execução, é da CONCESSIONÁRIA, cabendo-lhe responder por eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, A UNIÃO ou a terceiros. Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá prever, em seus planos de custeio, a contratação dos pertinentes seguros, conforme previsto na Cláusula Trigésima Oitava - DOS
SEGUROS E DAS GARANTIAS, deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a executar, por sua conta, o fechamento da área cedida e as correspondentes calçadas, quando for o caso, obedecendo às exigências do Plano Diretor da Prefeitura Municipal
de Florianópolis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES E DOS PREÇOS
Sobre o presente arrendamento serão devidos os seguintes valores constantes da PROPOSTA da CONCESSIONÁRIA:
a.

R$---------------- (------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta da CONCESSIONÁRIA, pago à vista, por ocasião da assinatura do Contrato.

b.

R$---------------- (------------) por mês, ou R$ ---------------- (------------) por ano.

i. Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.
ii. A data base para pagamento será o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente.

c.

R$---------------- (------------) mensais por embarcação alocada na marina do PARQUE URBANO, devida a partir do início das atividades.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Período de Carência
No período decorrente entre a assinatura do Contrato de Concessão e o início das obras do EMPREENDIMENTO, nenhuma remuneração será devida pela CONCESSIONÁRIA à DELEGATÁRIA, em decorrência
de quaisquer impedimentos de ordem legal ou na obtenção das licenças necessárias às obras e serviços, alheios à vontade da CONCESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Dos Valores mínimos
É devida pela CONCESSIONÁRIA, pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes do item_____ .

PARÁGRAFO TERCEIRO - Condições de Pagamento
Os pagamentos pela CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária a ser
indicada pela PREFEITURA, e o valor devido mensalmente, deverá ser quitado até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referencia, quando não houver disposição em contrário.
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PARÁGRAFO QUARTO – Encargos Financeiros
Sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de efetuar o pagamento de quaisquer dos valores devidos por força deste CONTRATO, ficará sujeita ao cumprimento de atualização monetária e das seguintes penalidades
a incidir sobre o valor principal:

a. Atualização financeira - correção monetária do valor devido, calculada de acordo com o IGPM da FGV, ou, na extinção deste, o índice legal que venha a substituí-lo, do dia previsto para pagamento
até o dia de efetivação do pagamento;

b. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido;

c. Juros pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

PARÁGRAFO QUINTO - Utilização da Garantia
Caso os valores acima previstos não sejam devidamente quitados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua ciência, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS utilizará a caução prestada
para o adimplemento da obrigação, referente à utilização do imóvel e cumprimento do CONTRATO, sendo certo que a caução deverá ser integralmente restabelecida, no prazo de máximo de 10 (dez) dias úteis após a
comunicação de utilização.

PARÁGRAFO SEXTO - Antecipação de Pagamento
Todo e qualquer pagamento que eventualmente venha a ser efetuado antecipadamente ao seu vencimento, ocorrerá por única e exclusiva conveniência da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito a descontos
ou abatimentos de preço, nem a futuras compensações de prazo nas datas dos vencimentos seguintes.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Inadimplência
A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos.

PARÁGRAFO OITAVO - Água e Energia Elétrica e
A água e a energia elétrica consumidas para o atendimento da área DELEGADA serão fornecidas pelas concessionárias destes serviços, devendo instalar ramais próprios de fornecimento de água e energia elétrica
sob inteira, ficando tal instalação e os respectivos pagamentos, tanto desta instalação e do respectivo consumo a cargo, única e exclusivamente, da CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO NONO - Obrigações tributárias
Todas e quaisquer obrigações fiscais e/ou tributárias, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre este Contrato, sobre o imóvel objeto do arrendamento e sobre os serviços
prestados pela CONCESSIONÁRIA constituem ônus exclusivo da mesma.
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONCESSIONÁRIA pagará os valores estabelecidos no “caput” da Cláusula Décima - Dos Valores e dos Preços, da seguinte forma:
a. R$---------------- (-------------------------------------------------------) ofertado como Oportunidade de Negócio, na Proposta Comercial da CONCESSIONÁRIA, pago à vista, em até 10 (dez) dias úteis
da assinatura do presente contrato.
b. R$---------------- (------------) por mês, ou R$ ---------------- (------------) por ano.
i.

Tal valor mensal será devido a partir do mês seguinte da assinatura do instrumento contratual.

ii.

A data base para pagamento, será o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

c. R$ ---------------- (------------) mensais por embarcação alocada na marina do Parque Urbano, devida a partir do início das atividades.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Valores mínimos
É devida pela CONCESSIONÁRIA, pelo menos a taxa de ocupação indicada na Planilha de Taxa de Ocupação Mínima, apresentada na Proposta da Licitante Vencedora, nos moldes da Evolução Esperada da Taxa
De Ocupação das Vagas – cenário intermediário, independentemente desta ser alcançada ou não, apurando-se tais valores no início de cada ano, no mês de Fevereiro, relativamente ao ano imediatamente anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Encargos financeiros
Sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de efetuar o pagamento de quaisquer dos valores devidos por força deste CONTRATO, ficará sujeita ao cumprimento de atualização monetária e das seguintes penalidades
a incidir sobre o valor principal:

d. Atualização financeira - correção monetária do valor devido, calculada de acordo com o IGPM da FGV, ou, na extinção deste, o índice legal que venha a substituí-lo, do dia previsto para
pagamento até o dia de efetivação do pagamento;
e.

Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor originalmente devido;

f.

Juros pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor originalmente devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Utilização da Garantia
Caso os valores acima previstos não sejam devidamente quitados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua ciência, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS utilizará a caução prestada
para o adimplemento da obrigação, referente à utilização do imóvel e cumprimento do CONTRATO, sendo certo que a caução deverá ser integralmente restabelecida, no prazo de máximo de 10 (dez) dias úteis após a
comunicação de utilização.
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PARÁGRAFO QUARTO - Antecipação de Pagamento
Todo e qualquer pagamento que eventualmente venha a ser efetuado antecipadamente ao seu vencimento, ocorrerá por única e exclusiva conveniência da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito a descontos ou
abatimentos de preço, nem a futuras compensações de prazo nas datas dos vencimentos seguintes.

PARÁGRAFO QUINTO - Inadimplência
A falta de pagamento por três meses consecutivos ensejará a rescisão do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos valores até então devidos.
PARÁGRAFO SEXTO – Cobrança
A cobrança de qualquer importância devida e não liquidada pela CONCESSIONÁRIA far-se-á através de processo de execução judicial, sempre que as vias administrativas comuns não surtirem efeito.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Responsabilidade
Para todos os fins de direito, ficará a CONCESSIONÁRIA responsável pelo pagamento dos preços estabelecidos neste Instrumento, respeitados os prazos estabelecidos para liquidação de débitos e as condições de
reajuste.

PARÁGRAFO OITAVO - Faturas
Eventuais contestações ou devoluções de faturas deverão ser detalhadamente fundamentadas e somente serão aceitas no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, para serem analisadas,
acompanhadas de comprovantes de depósitos, feitos na Gerência _______, dos valores faturados, nos prazos de seus vencimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE
Nos termos da legislação vigente, a cada período de 12 (doze) meses da vigência contratual, o valor das importâncias referidas na Cláusula Décima, letras “b” e “c” acima, serão reajustados, o IGPM da FGV, pela
aplicação da fórmula abaixo:
I - I0
V = R ---------I0
Sendo:
V - o valor do reajustamento procurado;
R - o valor contratual a ser reajustado;
I0 - o índice inicial;
I - o índice relativo ao mês de reajuste.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O período a ser considerado para o primeiro reajustamento iniciará na data da assinatura deste Contrato para os valores referentes ao valor mensal de aluguel pela área, definido na Cláusula Décima, letra “a”, e “b”, a
partir do início da alocação das embarcações para os valores variáveis da Cláusula Décima, letra “b”.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na hipótese do índice de reajuste ser extinto este será substituído pelo que o suceder.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE ARRENDAMENTO
O prazo de vigência da presente Concessão é de 25(vinte e cinco) anos, contados da data da assinatura deste instrumento contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Prorrogação do Prazo
O prazo original deste CONTRATO poderá ser prorrogado por uma única vez, por prazo máximo igual ao da contratação original, independentemente de nova licitação, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, desde que solicitado por escrito a PREFEITURA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses em relação à data do término do prazo contratual, sob pena de decadência desse direito, mantidas as
demais cláusulas e observadas as disposições legais pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nova base contratual
A solicitação de que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, deverá estar acompanhada de estudo de viabilidade, bem como deverá dispor das informações necessárias à avaliação quanto ao equilíbrio
econômico e financeiro das novas bases contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Condições da Prorrogação
A prorrogação deste CONTRATO dependerá também do adimplemento das condições abaixo, para que o pedido de prorrogação possa ser atendido:
a. Cumprimento dos padrões de qualidade e prazos da exploração dos serviços;
b. Garantia das metas de quantidade mínima de vagas disponibilizadas;
c. Implementação das obras das benfeitorias compromissadas;
d. Análise de desempenho do empreendimento, relativamente às atribuições e aos encargos deste Contrato;
e. Ausência de cometimento de infração grave, por parte da CONCESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO QUARTO – Ausência de solicitação
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A ausência da manifestação por escrito, pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, será entendida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS como falta de interesse pela
prorrogação.
PARÁGRAFO QUINTO – Ampliação
É possível a incorporação de áreas contíguas à área arrendada, objetivando a sua ampliação, para novos arranjos, acessos viários se assim tecnicamente as futuras circunstâncias o possibilitarem, desde que
comprovada a inviabilidade técnica, operacional e econômica para uma nova licitação da área objeto do acréscimo para novo arrendamento, e bem assim a comprovada a inviabilidade de competição para uma nova licitação, e
desde que resguardado o equilíbrio econômico financeiro da proposta, nos termos da Lei nº 8.666/93, sendo vedada a instalação na área remanescente de qualquer ramo de atividade que conflite ou, de qualquer forma, danifique
o PARQUE URBANO COM MARINA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES PARQUE URBANO
A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar, por escrito e imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o início das atividades da MARINA DO PARQUE URBANO DE
FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA QUALIDADE
A CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da data da entrega da área, relativo ao objeto deste Instrumento, implantando as demais normas de qualidade que vierem a ser
determinadas pelas autoridades competentes, apresentando os padrões e indicadores de qualidade para a exploração dos serviços objeto deste Instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO
No prazo máximo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da entrega da área, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o seu Cronograma de Implantação
com as datas de início e de conclusão das atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RELATÓRIO DE EMBARCAÇÕES
A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, as informações detalhadas acerca da quantidade de embarcações alocadas
na MARINA DO PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS, fornecendo, ainda, fechamentos com periodicidades mensais e anuais, na forma requerida pela PREFEITURA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Na hipótese de eventual constatação de imprecisão nas quantidades informadas pela CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-ão as multas previstas neste Contrato, sendo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS promoverá a rescisão contratual, caso a CONCESSIONÁRIA tenha sido penalizada por esse motivo, por três (três) vezes num período de 12 (doze) meses consecutivos.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá acompanhar as contagens das referidas embarcações alocadas in loco, desde que informe a CONCESSIONÁRIA desta averiguação com antecedência
de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MARINA
A implantação e exploração da área objeto deste instrumento contratual deverá satisfazer às condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade, considerando:
a.

regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no Projeto, no Contrato e nas normas técnicas aplicáveis;

b.

continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços;

c.

eficiência: a execução das obras e realização das atividades e dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a

excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das metas da concessão;
d.

atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das necessidades dos

usuários.

PARÁGRAFO ÚNICO
Fica a critério da CONCESSIONÁRIA o funcionamento das operações durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante 12 (doze) meses por ano.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OPERAÇÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, em casos de emergência ou de calamidade pública, enquanto caracterizada urgência de atendimento que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os fins necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, poderá requerer a cooperação da
CONCESSIONÁRIA, inclusive através de alocação de outras embarcações na MARINA DO PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA EXCLUSIVIDADE
É assegurado à CONCESSIONÁRIA, ou terceiros por ela contratados, exclusividade na realização das atividades ora contratadas.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSUNÇÃO DE RISCOS
A CONCESSIONÁRIA DO PARQUE URBANO assumirá, em decorrência deste Contrato, integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Incumbe à PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS:
a.

cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais aplicáveis aos serviços prestados ou atividades desenvolvidas;

b.

aplicar as penalidades previstas legal e contratualmente;

c.

acompanhar e fiscalizar permanentemente o contrato de concessão;

d.

observar e fazer observar as regras e procedimentos para licitação e contratação da concessão,

e.

estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços objeto deste Contrato de concessão;

f.

exigir da CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação dos bens objeto desta concessão;

g.

cumprir e fazer cumprir as exigências relativas à segurança e à preservação do meio ambiente;

h.

coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços;

i. zelar pela boa qualidade dos serviços, bem como receber, apurar e adotar as providências relativas ás reclamações dos usuários;
PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta e tratamento dos dejetos despejados na baia, devendo a coleta e o tratamento dos dejetos estar
em pleno funcionamento antes da inauguração do PARQUE URBANO COM MARINA DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Incumbe à CONCESSIONÁRIA:

a.

realizar os programas ambientais indicados no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do PARQUE URBANO, Anexo VI do Edital, bem como adotar as medidas necessárias e adequadas

para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento;
b.

manter em dia o inventário e registro dos bens associados ao arrendamento, bem como aqueles adquiridos posteriormente à sua celebração, atualizando o ANEXO III deste contrato;
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c.

prestar as informações sobre seus serviços e seus preços aos usuários, obrigando-se a dar ampla publicidade dos preços regularmente praticados no desenvolvimento de atividades inerentes,

acessórias, complementares e projetos associados aos serviços desenvolvidos na área arrendada.
d.

adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar, estancar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já

e.

disponibilizar informações sobre o seu desempenho, dentro do padrão imposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, para a avaliação permanente da prestação do

existentes;

serviço adequado;
f.

divulgar, anualmente durante toda a vigência contratual, as demonstrações financeiras dos preços praticados no desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares e dos

projetos associados aos serviços prestados no âmbito da concessão, semestralmente, protocolizando as referidas informações diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
g.

prestar contas, em cada mês de maio de cada ano de vigência do Contrato de concessão, informando o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis

e apresentados na forma da lei, ou seja, acompanhados da publicação ou registro na Junta Comercial, conforme o caso, fornecendo e disponibilizando informações econômico-financeiras e operacionais à
Administração Municipal e aos órgãos governamentais competentes;
h.

permitir à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS o acesso aos dados que compõem o custo dos serviços, sempre que pleiteada a revisão dos preços máximos estipulados

i.

fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial visando à elaboração do PDZ;

j.

cumprir e fazer cumprir as leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade realizada;

k.

prestar à PREFEITURA quando solicitada, informações acerca das atividades econômicas que desenvolver, mesmo quando estranhas ao objeto deste Contrato, sempre que afetarem a

operação da área objeto do presente contrato.
l.

prestar informações de interesse da PREFEITURA, e das demais autoridades, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização;

m.

promover a reposição de equipamentos e bens, mediante aquisição, recuperação ou substituição por outros, de forma a assegurar a prestação do serviço adequado;

n.

manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do

patrimônio arrendado;
o.

zelar pela integridade dos bens vinculados a concessão, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e conservação;

p.

solicitar previamente autorização à PREFEITURA para realização de investimentos não previstos no Contrato de concessão, instruindo o pedido com as especificações técnicas e o projeto

básico de engenharia, já com a manifestação das autoridades competentes, para análise PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
q.

designar Engenheiro(s) para responder tecnicamente pelas obras e projetos através da apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme habilitações do CREA,

conforme Resolução 218 de 29 de junho de 1973, ou Resolução 1.010/05, quando a mesma estiver em vigor;
r.

apresentar ARTs de pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho, os quais deverão realizar o acompanhamento e fiscalização necessários ao perfeito e seguro

andamento dos serviços;
s.

entregar à PREFEITURA MUCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ao final das obras ou construções realizadas, as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações “as built” do

projeto executivo conforme construído;
t.

elaborar um diário de obras, assinado pelo responsável técnico, contendo descrição minuciosa dos serviços executados, andamento dos serviços, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho,

etc.
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u.

cumprir com todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do

Ministério do Trabalho, especialmente a NR 18;
v.

realizar o(s) serviço(s)/obra(s), objeto deste instrumento, dentro das mais modernas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, nos prazos determinados, fornecendo todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, bem como utilizar mão-de-obra qualificada, na elaboração dos mesmos, comprometendo-se a refazer
serviço(s)/obra(s) falho(s) ou impróprio(s) sem custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
w.

obedecer às prescrições legais cabíveis e atender aos regulamentos da PREFEITURA, respeitando e fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas em legislação

pertinente, assumindo todas as responsabilidades e tomando todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como assumir todos os danos causados por
seus empregados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros;
x.

dar conhecimento prévio à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer modificação na composição de seu controle societário;

y.

não transferir a terceiros, sem expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS, a execução do(s) serviço(s) ora licitado(s), autorização esta que, se concedida,

não retirará nem diminuirá a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
z.

responsabilizar-se pelo pagamento, nos prazos certos, do salário e demais vantagens aos seus funcionários ou de outrem em caso de sub-contratação ou transferência do(s) serviço(s)/obra(s),

responsabilizando-se, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigências legais, assumindo, mesmo em juízo, todo e qualquer
ônus que seus empregados, envolvidos direta ou indiretamente no atendimento do objeto da presente licitação, eventualmente pretendam imputar à PREFEITURA MUNICIPALD E FLORIANÓPOLIS;
aa.

responsabilizar-se perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou a terceiros se prejudicados em decorrência do cumprimento deste Edital, por quaisquer danos oriundos

de falha no(s) serviço(s)/obra(s) em si ou de sua execução;
bb.

selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o(s) serviço(s)/obra(s), devendo ter funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho e

Previdência Social, sem qualquer solidariedade ou vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
cc.

cumprir os postulados legais vigentes em âmbito Federal, Estadual e Municipal;

dd.

prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, atendendo prontamente as reclamações recebidas;

ee.

manter durante a vigência contratual, todas as condições de cadastramento/habilitação/qualificação exigidas na licitação, nos termos do Artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93;

ff.

aplicar os recursos necessários à exploração das áreas e instalações objeto desta concessão por sua conta e risco;

gg.

fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS relação atualizada dos serviços regularmente oferecidos, e submeter à aprovação aqueles não previstos no Contrato, com as

respectivas descrições e preços de referência;
hh.

prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade,

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos preços;
ii.

prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos

equipamentos, e às instalações vinculadas a concessão, bem assim o exame de todas as demonstrações financeiras, demais documentos, sistemas de informações e estatísticas, concernentes à prestação dos
serviços vinculados a concessão;
jj.

manter as condições de segurança operacional de acordo com as normas em vigor;

kk.

manter a continuidade do serviço, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à PREFEITURA

MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS;
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ll.

pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações objeto do presente contrato de concessão e sobre a atividade exercida;

mm.

oferecer aos usuários todos os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do Contrato, podendo incluir, quando condições de competição

imperfeita tornarem recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação;
nn.

observar as condições estipuladas para devolução das áreas e instalações cedidas, quando da extinção do Contrato;

oo.

identificar as necessidades de sinalização em locais estratégicos, providenciar a colocação de placas, faixas e cartazes que instruam sobre os procedimentos de segurança necessários às suas

movimentações, que alertem os trabalhadores para as situações de perigo e que informem os telefones úteis de emergência, o não cumprimento implicará em multa conforme estabelecido na Cláusula
Trigésima Segunda que trata Das Penalidades;
pp.

utilizar os modelos de placas, cartazes e faixas de sinalização, nos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de acordo com as exigências do Conselho Regional de

Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, em alta resolução, que devem ser fotoluminescentes;
qq.

obriga-se, ainda, por si, seus sócios, administradores, funcionários, e quaisquer outros que, através dos agentes da Licitante Vencedora, tenha acesso a informações decorrente dos

serviço(s)/obra(s) prestados a respeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tenham acesso, não
podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o término da prestação dos serviço(s)/obra(s) , sendo que o termo “informação”
abrange toda informação escrita, verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível, inclusive através de mídias digitais, especialmente relativas a informações administrativas, operacionais e
técnicas, especificações e quaisquer outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente, não se aplicando às informações que sejam consideradas de domínio público ou
divulgadas pela própria PREFEITURA.
rr.

responsabilizar-se pela liquidação integral dos débitos oriundos de quaisquer ações judiciais ou pleitos extrajudiciais decorrentes de ação ou omissão sua e de seus prepostos, direta ou

indiretamente, relacionados com o objeto deste Contrato de Concessão, obrigando-se, ainda, a manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS sempre livre e isento de qualquer encargo;
ss.

arcar com todas as despesas da estrutura do PARQUE URBANO COM MARINA;

tt.

Manter a profundidade do canal de acesso e da área molhada da Marina em no mínimo 2,5 metros DHN, conforme a exigência da demanda operacional do empreendimento.

uu.

responsabilizar-se pelo pagamento do salário de seus empregados, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, não existindo de modo algum, entre

seus empregados e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, vínculo empregatício ou de qualquer natureza;

vv.

assumir, neste ato, a responsabilidade integral quanto a eventuais ações trabalhistas ou de qualquer outra natureza, movidas por seus empregados, ex-empregados ou terceiros que laboraram

na obra objeto deste Contrato de concessão, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade;
ww. responsabilizar-se, ainda, em indenizar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS caso esta venha a ser envolvida no polo passivo de qualquer ação, seja de
natureza trabalhista ou não, mesmo após o término do presente Contrato de concessão, envolvendo seus empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive por despesas com custas processuais, honorários
advocatícios, locomoção, estada, alimentação, dentre outras;
xx.

autorizar a retenção de valores devidos por meio deste Contrato de concessão, no caso do item acima até que ela cumpra a sua responsabilidade ou até que a PREFEITURA seja excluída do

polo passivo da demanda, e, caso a PREFEITURA venha a ser condenada, o valor retido poderá ser utilizado para a quitação do débito em acordo judicial ou cumprimento de sentença, sem que haja
necessidade de prévia autorização da CONCESSIONÁRIA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA NO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL
O atendimento às Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho é obrigação da CONCESSIONÁRIA, observando integralmente o disposto na Lei nº 6.514/77 e nas Normas Regulamentadoras aprovadas
pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou sucessoras, especialmente a NR 18.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS E TERCEIROS
A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, resultantes da execução do Contrato de Concessão.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da lei, por quaisquer prejuízos causados, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e a terceiros, no exercício da execução das atividades da concessão,
não sendo imputável à PREFEITURA qualquer responsabilidade, direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONCESSIONÁRIA responderá pelos prejuízos causados a terceiros, pelas entidades que contratar para a execução das atividades vinculadas a concessionária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS
Sem prejuízo das condições e das responsabilidades previstas neste Contrato, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares a
concessão, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da concessão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA OBTENÇÃO DE LICENÇAS
Caberá à CONCESSIONÁRIA obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução das obras e operações da área objeto cedida, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO MEIO AMBIENTE
O processo de licenciamento ambiental para o Parque Urbano, objeto deste Contrato, será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que arcará com todos os custos dela decorrentes, sendo que a
PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS atuará como interveniente, auxiliando no que for possível.
PARAGRAFO PRIMEIRO
Eventuais Programas Ambientais de responsabilidade da PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS, que tenham implicação com as atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, terão seus custos
proporcionalmente reembolsados à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLROIANÓPOLIS, na forma e condições apresentadas e justificadas, na ocasião dessas despesas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Entenda-se por licenciamento ambiental a obtenção da Licença de Instalação (LI) e de Operação (LO), sendo que a Licença Prévia (LP) já foi expedida.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONCESSIONÁRIA se obriga ainda, no prazo máximo de 12 (doze) meses após a obtenção da Licença de Operação - LO, a apresentar à PREFEITURA , bem como seu Cronograma de Implantação, com as datas
de início e de conclusão das atividades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A partir da data de posse da área cedida pelo presente contrato, serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária, todas as ações e os custos decorrentes das implicações relativas às questões ambientais devendo
atender e cumprir o disposto na legislação nacional, estadual e municipal relativa à matéria de proteção ambiental, informando à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, anualmente, cópias dos relatórios que lhe tenham sido
solicitados pelos organismos encarregados da proteção ambiental.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Monitoramento Ambiental
O acompanhamento e monitoramento dos Programas Ambientais e demais atividades correlatas na área cedida, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ônus com os Programas Ambientais
A CONCESSIONÁRIA efetuará o respectivo reembolso à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, do montante de eventuais custos das atividades relativas aos Programas Ambientais, na forma e
condições apresentadas e justificadas, na ocasião da ocorrência dessas despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Normas Ambientais
A CONCESSIONÁRIA subordina-se fielmente ao cumprimento do disposto na legislação federal, estadual e municipal, no que é pertinente à matéria de proteção ambiental, referente às suas obrigações
assumidas por este CONTRATO.

PARÁGRAFO QUARTO - Relatórios Ambientais
A CONCESSIONÁRIA enviará à FISCALIZAÇÃO, além do que mais lhe for solicitado por esta, para atendimento de exigências feitas pelos órgãos competentes, relatório sobre:
a.

Os eventuais impactos ambientais provocados em decorrência das obras executadas;

b.

As ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos eventuais impactos ambientais provocados;
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c.

Os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitigação e compensação; e,

d.

Os danos ao meio ambiente, sempre que eventualmente venham a ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, exercerá em caráter permanente, por meio de seus órgãos competentes, a fiscalização do fiel cumprimento deste Contrato, com amplos poderes junto a
CONCESSIONÁRIA para a verificação de sua administração, contabilidade, recursos técnicos e financeiros, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, marítimas, fluviais, fitossanitárias,
sanitárias, ambientais, saúde, de polícia, demais autoridades com atuação, no âmbito de suas respectivas atribuições.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para fiscalizar o cumprimento e o fiel atendimento às disposições deste CONTRATO, e objetivando a boa execução e a qualidade da concessão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, fiscalizará a
atuação da Concessionária, e providenciará a responsabilização da mesma por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial grave deste CONTRATO enseja a declaração da sua caducidade, com a sua rescisão unilateral pela PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, com a aplicação das sanções
contratuais ora previstas, sem prejuízo de demais consequências previstas na legislação regedora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONTRATO DE CONCESSÃO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPLIS,
mediante ação administrativa ou judicial especialmente intentada para esse fim, com o estabelecimento de eventuais indenizações cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá rescindir e/ou declarar a caducidade nos termos da Lei 8987/95, do Contrato de Concessão em casos de violação grave, contínua e não sanada ou não
sanável das obrigações da CONCESSIONÁRIA, bem como nos demais casos previstos neste Contrato e nas seguintes situações:

a.

desvio do objeto contratual pela CONCESSIONÁRIA;

b. dissolução da CONCESSIONÁRIA;
c.

proibição de ceder a área concedida, objeto do presente contrato a terceiros;

d. transferência de titularidade da Concessão, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
e.

cessação de pagamento de encargos contratuais à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS por mais de 120 (cento e vinte) dias;
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f.

declaração de falência ou insolvência da CONCESSIONÁRIA;

g.

paralisação das atividades sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sem justa causa e prévia comunicação à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;

h. cometimento reiterado de faltas ou execução irregular contumaz de atividades ou perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada exploração da área concedida;
i.

descumprimento de decisões judiciais;

j.

descumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em razão do cometimento de infrações;

k. ocupação ou utilização de área, além daquela estabelecida neste Instrumento;
PARÁGRAFO TERCEIRO
A rescisão deste deverá ser precedida da verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

PARÁGRAFO QUARTO
A rescisão contratual não afasta a aplicação de outras penalidades previstas no Contrato de Concessão, e em Lei específica.

PARÁGRAFO QUINTO
Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, a rescisão será declarada por ato da PREFEITURA MUNCIPAL DE FLORIANÓPOLIS, apurando-se o valor das
indenizações ocasionalmente devidas de parte a parte.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A inexecução do Contrato de Concessão, decorrentes de fatos imprevistos resultantes de força maior, de caso fortuito ou de interferências imprevistas, devidamente comprovadas, que retardem ou impeçam a
execução parcial ou total do ajuste, podem exonerar as partes de responsabilidade pelo atraso na prestação dos serviços, bem assim, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão e vinculadas a
essas circunstâncias.
CLÁUSULA TRÍGÊSIMA SEGUNDA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO.
A CONCESSIONÁRIA concorda expressamente em se submeter às sanções fixadas unilateralmente pela SESP, estabelecidas em regulamentos vigentes ou em futuras alterações destes regulamentos, bem como, em
se submeter às sanções que venham a ser estabelecidas no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, em especial:
a -as sanções relativas às infrações de índole operacional;
b- as sanções decorrentes do descumprimento das normas e parâmetros da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
c- as sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em índice de avaliação de desempenho operacional estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
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PARÁGRAGO SEGUNDO
Sem prejuízo das penalidades estabelecidas e eventualmente aplicadas com base no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, a SESP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à CONCESSIONÁRIA as seguintes
sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da falta:
a- advertência;
b-multa;
c- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e- declaração de caducidade da Concessão;

. PARÁGRAFO TERCEIRO
A advertência será aplicada nos casos de infração leve.

PARÁGRAFO QUARTO
A multa será aplicada nos casos de reincidência e de infrações de gravidade média e grave.

PARÁGRAFO QUINTO
O valor das multas variará de 0,001% (um milésimo por cento) a 4,5% (quatro e meio por cento) do VALOR DO CONTRATO.

PARÁGRAFO SEXTO
No caso de infrações continuadas será fixada multa diária enquanto perdurar o descumprimento.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Para efeito de determinação do valor das multas o VALOR DOCONTRATO será corrigido anualmente, a partir da celebração do presente CONTRATO, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC.

PARÁGRAFO OITAVO
As multas poderão ser executadas por meio do seguro garantia.

PARÁGRAFO NONO
A partir do ato que a aplicou, o valor da multa será corrigido pela incidência do percentual de variação mensal da taxa referencial SELIC para títulos federais.

PARÁGRAFO DÉCIMO
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As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
- A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração grave e, conforme o caso, nas
hipóteses de:
a- condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b- prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do CONTRATO;
c- carência de idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO
A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicados por prazo não superior a 2 (dois) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a SESP,
que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior.

PARÁGRAFO QUARTO
Independente dos critérios específicos de graduação previstos previstos no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS a gradação das penas observará a seguinte escala:
a- a infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao USUÁRIO, ao PODERCONCEDENTE
ou a terceiros;
b- a infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo de
USUÁRIOS; e
c- a infração será considerada grave quando a SESP constatar presente um dos seguintes fatores:

a) ter a CONCESSIONÁRIA, agido com má-fé;
b) da infração, decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA;
c) o número de USUÁRIOS atingido for significativo.

PARÁGRAFO QUINTO
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Na definição da gravidade da inadimplência, na fixação da penalidade, na quantificação do seu valor e na eventual cumulação das sanções correspondentes, a SESP observará as seguintes circunstâncias,dentre outras
que entender pertinentes:

a- a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, inclusive quanto ao número dos USUÁRIOS atingidos;
b- os danos resultantes da inadimplência para os SERVIÇOS e para os USUÁRIOS;
c- a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da inadimplência verificada;
d- a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de geração de receitas e o seu patrimônio;
e- os antecedentes da CONCESSIONÁRIA;
f- a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de notificação anterior, no prazo de 1(um) ano, contado da notificação do ato de instauração do processo; e
g- as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender a SESP.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO
As sanções descritas nos parágrafos onze e doze não serão necessariamente aplicadas em sequência gradativa (da mais leve para amais gravosa), podendo ser impostas cumulativamente, a depender da gravidade da
inadimplência verificada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO
A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO
O não cumprimento dos prazos de implantação DO PARQUE URBANO sujeitará a CONCESSIONÁRIA à multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO e multa moratória de 0,05%
(cinco centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso até o efetivo inicio do Parque Urbano.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO
A Concedente, em face da falta de pagamento da multa, no prazo previsto no parágrafo anterior, poderá adotar isolada ou cumulativamente:

a. Inscrição da Concessionária no Cadastro da Dívida Ativa do Município;
b. Execução da Garantia de Obrigações Contratuais;
c. Declaração de caducidade da Concessão.

PARÁGRADO VIGÉSIMO
O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais ou regulamentares que a tiverem determinado.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO
A multa será calculada pelo valor em reais, de acordo com a Lei Municipal em vigor.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO
A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da mesma obrigação caracteriza a reincidência da infração.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO
A cada reincidência ocorrida no prazo de 90 (noventa) dias, aplicar-se-à multa equivalente ao dobro da anteriormente aplicada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Dos atos da SECRETARIA, decorrentes da execução deste CONTRATO,a CONCESSIONÁRIA poderá interpor recurso.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado; neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Em qualquer caso, será garantida nova instância recursal até manifestação do Prefeito Municipal, aplicando-se o disposto no item anterior.

PARÁRGRAFO QUARTO
A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens acima será feita mediante comunicação escrita à CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA INVALIDADE PARCIAL DO CONTRATO

Se alguma disposição deste CONTRATO vier a ser considerada nula ou inválida, tal não afetará as demais disposições, as quais se manterão plenamente em vigor.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- Da Fiscalização da Concessão

Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA emergentes deste CONTRATO serão exercidos pela SECRETARIA.

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização são imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A intervenção far-se-á depois de esgotadas todas as medidas assecuratórias da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e previstas neste Contrato, sendo formalizada por ato da PREFEITURA, o qual
conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Declarada a intervenção, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de revogar-se o ato de intervenção.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
Extingue-se a concessão por término do prazo, e:
a.

anulação ;

b.

caducidade;

c.

rescisão administrativa unilateral, amigável ou judicial;

d.

falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA;

e.

decisão judicial transitada em julgado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Extinta a concessão, retornam à a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os direitos e privilégios decorrentes da concessão, com reversão dos bens vinculados ao mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, no prazo de 90 (noventa) dias contados da extinção do arrendamento, salvo na hipótese de
advento do termo contratual, quando essas providências deverão ser adotadas com antecedência.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A reversão dos bens, na hipótese da extinção da concessão por advento do seu termo, por rescisão motivada por inadimplência da CONCESSIONÁRIA e no caso de sua falência ou extinção, será feita sem
indenização.

PARÁGRAFO QUARTO
Dar-se-á a retomada a área cedida sempre que, durante o prazo do Contrato, e conforme exaustivamente demonstrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o interesse público assim o exigir,
com pagamento de eventual indenização.

PARÁGRAFO QUINTO
Com a extinção do Contrato, qualquer que seja a sua causa, retornam à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS todos os bens vinculados à área concedida, inclusive equipamentos, além dos direitos e
privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA através deste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO
A anulação da Licitação, da qual resultou o presente Contrato de Concessão, decidida em Processo Administrativo ou Judicial, será determinante da extinção do Contrato, com apuração dos débitos e indenizações
recíprocas que eventualmente forem devidas, sua compensação e liquidação do saldo.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Extinto o Contrato, haverá a imediata assunção da área cedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou pela nova CONCESSIONÁRIA, se houver, procedendo-se avaliações e liquidações
eventualmente necessárias.

PARÁGRAFO OITAVO
A área cedida deverá estar livre e desembaraçada de qualquer outro bem que não seja afeto a Responsabilidade na Execução usuais da concessão e se encontrar em perfeitas condições de conservação, comprovada
por atestado técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO NONO
Na hipótese de não ser procedida a entrega do imóvel à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, o valor da remuneração mensal da concessão será aumentado, automática e independentemente de
qualquer notificação, em 50% (cinquenta por cento), ficando ainda a CONCESSIONÁRIA sujeita ao pagamento de uma multa diária de 1% (um por cento) do valor já aumentado, a partir do mês subsequente ao da extinção do
Contrato, até a efetiva e integral retirada da CONCESSIONÁRIA.

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C073A

906

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
PARÁGRAFO DÉCIMO
Quando da devolução da área, a CONCESSIONÁRIA deverá fazê-lo sem qualquer débito, inclusive junto aos seus fornecedores de água e energia elétrica.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS A PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS poderá
declarar a extinção do Contrato de Concessão no caso de transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO

Integram a concessão: área, espelho d água, obras civis, equipamentos, sistemas de comunicação e de informática, instalações elétricas e de comunicação de dados, sistema de controle e de segurança que venham a
ser desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA, observado o PARÁGRAFO ÚNICO.

PARÁGRAFO ÚNICO
A relação dos bens que farão parte deste Contrato será elaborada pela CONCESSIONÁRIA ao término das obras, e conferida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, sendo atualizado sempre que
ampliações ou modificações venham a ocorrer nas instalações do PARQUE URBANO DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DA VIGILÂNCIA

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela guarda e vigilância dos bens que integram a concessão, não podendo alienar nem onerar, de qualquer modo, referidos bens, sob pena de responsabilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO
A CONCESSIONÁRIA se obriga a informar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e às autoridades públicas quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das
atividades objeto desta concessão.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA REVERSÃO DOS BENS

Extinta a concessão, retornam à PREFEITURA MUNICPAL DE FLORIANÓPOLIS os direitos, privilégios e bens patrimoniais transferidos à CONCESSIONÁRIA, assim como aqueles adquiridos durante a
vigência do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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A reversão dos bens, quando do encerramento da concessão ou quando da sua a extinção por interesse público, far-se-á com a indenização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS dos
investimentos em bens necessários à continuidade do serviço transferidos da PREFEITURA, ainda não amortizados ou depreciados, desde que tenham sido realizados com a prévia aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ateste, por meio
de auto de vistoria, encontrarem-se os bens reversíveis livres de ônus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os bens deverão ser mantidos em condições normais de uso, de forma que, quando de sua entrega à PREFEITURA, se encontrem em perfeito estado, exceto pelo resultado normal do processo de deterioração, sob
pena de indenização à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. O Termo de Reversão dos Bens, elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, será o instrumento hábil para a atestação do
estado de conservação dos bens.

PARÁGRAFO QUARTO
Caso o levantamento dos bens, realizado para fins de reversão, não contemple todos os itens do ANEXO III devidamente atualizado, ou que não se verifiquem as condições exigidas no Parágrafo anterior, a
CONCESSIONÁRIA indenizará a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS
A CONCESSIONÁRIA se obriga ao pagamento dos prêmios e a manter em vigor, a partir da data de assinatura deste Contrato, as apólices de seguro necessárias para garantir uma efetiva cobertura para todos os
riscos inerentes a CONCESSÃO -- bens e pessoas --, inclusive contra terceiros, devidamente atualizadas, de acordo com a legislação aplicável, fornecendo à PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS cópias das referidas apólices.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA deve dar ciência às Companhias Seguradoras do teor desta Cláusula, para o fim de eximir a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS de qualquer responsabilidade oriunda de
toda espécie de sinistro, encaminhando à PREFEITURA demonstração respectiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para assegurar o bom cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA prestará, por ocasião da assinatura do contrato, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, garantia no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizados na forma da Lei, durante todo o tempo de sua vigência, que poderá ser através de depósito ou fiança bancária.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
A garantia mencionada no Parágrafo anterior deverá ser prestada em qualquer das modalidades admitidas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ou seja:

a. em cheque nominal à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;
b. em fiança bancária, apresentada obrigatoriamente na via original, contendo: subscrição de 2 (duas) testemunhas e firmas de todos os signatários reconhecidas em Cartório de Notas;
c.

em seguro-garantia, apresentado obrigatoriamente na via original da respectiva apólice, juntamente com o comprovante de pagamento do respectivo prêmio;

d. em Títulos da Dívida Pública da União, devendo ser apresentada carta de custódia bancária à ordem da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, apresentado obrigatoriamente na via
original.

PARÁGRAFO QUARTO
O montante caucionado, conforme Parágrafo Segundo, referente a concessão, somente será devolvido ou liberado, após a extinção por decurso de prazo ou por rescisão deste Contrato, e, depois de liquidados
eventuais débitos dele oriundos.

PARÁGRAFO QUINTO - Uso da Garantia pela Prefeitura Municipal de Florianópolis
A utilização da garantia, para as finalidades previstas, será efetuada por meio de comunicação escrita dirigida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS à CONCESSIONÁRIA e será
imediatamente aplicável sem qualquer outra formalidade.

PARÁGRAFO SEXTO - Reposição de Garantia
Sempre que a PREFEITURA dispuser da garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do valor utilizado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação daquela utilização.

CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO E FISCAL DA CONCESSÃO

Esta concessão rege-se pela legislação indicada no Edital da Concorrência nº______, e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim como pelas cláusulas deste Contrato, sendo que as operações da
CONCESSIONÁRIA ficam sujeitas, nos termos e nas condições da legislação brasileira aplicável, ao regime fiscal que vigorar durante o período da concessão.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA– DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO

É permitida a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão, preservando-se seu objeto e as condições contratuais, desde que o novo titular atenda aos requisitos referidos no art. 27 da Lei nº
8987/95.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A transferência da titularidade da concessão para pessoa que individualmente ou em sociedade já explore atividade congênere só poderá ocorrer mediante prévia análise e aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o cumprimento do disposto no “caput” e no PARÁGRAFO PRIMEIRO, serão também consideradas como transferência de titularidade as transformações societárias decorrentes de cisão, fusão, incorporação e
formação de consórcio de empresas concessionárias ou permissionárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A transferência da titularidade da concessão, nos demais casos, só poderá ocorrer mediante prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e deverá ser comunicada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Dos atos praticados pelos servidores públicos legalmente autorizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS durante a execução deste Contrato, que afetem direitos da CONCESSIONÁRIA e
não previstos neste Instrumento, cabe recurso à instância imediatamente superior ao autor do ato recorrido.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA- DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLIRIANÓPOLIS, sempre que houver alteração, o Quadro de Acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das
ações ordinárias nominativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS para deliberação prévia a fusão, associação, incorporação ou cisão pretendida pela CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O Estatuto da CONCESSIONÁRIA deve manter em caráter permanente disposição que estabeleça que a mesma é impedida de contrair empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo
final da concessão, incluída prorrogação contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Estatuto deve manter vigente durante todo o prazo da concessão disposição que preveja uma reserva específica de restituição de capital aos acionistas nos casos de extinção da concessão; tal reserva será
constituída por um percentual sobre os lucros líquidos anuais da CONCESSIONÁRIA, bem como estatutariamente estabelecido o limite máximo da reserva, a qual somente poderá ser utilizada para aquela finalidade.
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PARÁGRAFO QUARTO - Exercício Social de Acordo com o Ano Civil
O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO devem coincidir com o ano civil, salvo para fins de aferição de movimentação mínima anual.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, são direitos e obrigações dos usuários da Marina, entre outros:

a.

receber da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e da CONCESSIONÁRIA informações para defesa de interesses individuais ou coletivos;

b.

levar ao conhecimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes à exploração da Concessão,

inclusive infrações à ordem econômica;
c.

ser atendido com cortesia pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS;

d.

receber da CONCESSIONÁRIA informações acerca das características dos serviços, incluindo os seus preços;

e.

comunicar à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na exploração da Marina,

f.

contribuir para a permanência das boas condições Marina e cumprir as leis e regulamentos que digam respeito às operações na área e à segurança das pessoas, embarcações, cargas, veículos,

instalações e equipamentos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – DOS PREÇOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA se obriga a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, trimestralmente, a partir da data de início das operações, a relação dos serviços oferecidos no PARQUE
URBANO DE FLORIANÓPOLIS, bem como os preços cobrados por esses serviços com todas as composições dos custos envolvidos em planilhas abertas, no período considerado, bem como fornecer os balanços patrimoniais
e respectivas demonstrações financeiras, com o objetivo de tornar efetivas as informações para a Cláusula do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DO REEQUILÍBRIO DA CONCESSAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS a intervalos de 5 (cinco) anos reunir-se-á com a CONCESSIONÁRIA para examinar a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado de forma
permanente e substancial o Contrato de Concessão, e, nesta hipótese, renegociar o ajuste de sorte a, conforme o caso, restabelecer o equilíbrio contratual para exploração das áreas e instalações portuárias.

PARÁGRAFO ÚNICO – Externalidades e o Equilíbrio Econômico-Financeiro
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Constitui princípio fundamental que informa o regime jurídico da CONCESSÃO equilíbrio da equação econômico-financeira do correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO, cujas bases são
representadas:

I.

De um lado, pelos encargos da CONCESSIONÁRIA, consubstanciado no valor mensal da CONCESSÃO da área e seus respectivos encargos, conforme o fluxo de caixa estimado apresentado

juntamente com sua proposta, e
II.

De outro lado, pela obrigação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS em disponibilizar as áreas e instalações cedidas, bem como em exercer as atribuições contratuais e

III.

Pressupõe, ainda, que as atividades comerciais a serem desenvolvidas na área cedida não ficarão sujeitas a nenhum outro encargo além dos acima indicados, particularmente à imposições de

legais.

tarifas ou outras taxas, devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou recolhidas pela mesma, observado o regime tributário vigente à época da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Dá-se ao presente Contrato de Concessão, nele compreendida a remuneração pelo uso da infraestrutura a ser utilizada ou posta à disposição da referida instalação, o valor anual médio estimado de R$---------------------------- e valor global estimado de R$-------------------- pela sua duração originária de 30 (trinta) anos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA VIGÊNCIA

Este CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura e será publicado no Diário Oficial da Município de Florianópolis, mediante resumo em extrato.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DO FORO

O foro para dirimir quaisquer lides a respeito deste Contrato é o da Comarca de Florianópolis-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Contrato, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Florianopolis (SC), __ de __________ de ____.

Esse documento foi assinado digitalmente por Denise Regina Struecker e Denise Regina Struecker
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C073A

912

GRUPO

FLORIANÓPOLIS NO MAR
_________________________

______________________xxxx

PREFEITURA MUNCIPAL DE

CONCESSIONÁRIA

FLORIANÓPOLIS

CPF

____________________________

_____________________

CPF

CPF

Testemunhas:

____________________________

_____________________

CPF

CPF

PRODUTO 5 –ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO
a) Conceituação, premissas do projeto e memorial descritivo, incluindo a metodologia executiva;

a.1.Concepção do Projeto
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

IN-TC-0022/2015

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS
_________________________________________________________________________________
Solicitante: Elizenia Prado Becker
CPF Solicitante: 632.603.959-20
Email Solicitante: gerencialicitacaopmf@gmail.com
Processo: 675/SMA/DLC/2016
Objeto da Licitação: Concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina na área descrita
no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à implantação do PARQUE URBANO COM
MARINA, a ser explorado comercialmente por Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou Consórcio
Tipo Solicitação: Concessão Comum
Nº Processo Administrativo: 675/SMA/DLC/2016

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recebeu de V.Sª os seguintes documentos
assinados digitalmente:
Documentos Enviados
Nome

Tipo de Documento

Oficio SETUR Marina Beira
Mar.pdf

- Relatório da situação atual do
serviço que descreva condições
técnicas, demandas, custos e
necessidades a satisfazer

PMI - Chamada Pública
836.SMA.DLC.2015.pdf

- Parecer jurídico devidamente
fundamentado, baseado em
relatório técnico sobre a
admissibilidade de contratação
do objeto pretendido sob a forma
de PPP ou Concessão Comum

Sigiloso

1
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Memorial Descritivo.pdf

- Ato da autoridade competente,
devidamente motivado,
determinando a elaboração dos
estudos/projetos ou, no caso de
PMI, a devida autorização ao
parceiro privado para a
realização dos estudos/projetos

Produto 01_Diagnóstico
Ambiental Simplificado_1.pdf

- Relatório com indicação
preliminar dos objetivos,
resultados, ganhos globais e
vantagens esperadas para a
contratação sob PPP ou
Concessão Comum, em relação
à contratação nos termos da Lei
nº 8.666/93

Produto 01_Diagnóstico
Ambiental Simplificado_2.pdf

- Relatório com indicação
preliminar dos objetivos,
resultados, ganhos globais e
vantagens esperadas para a
contratação sob PPP ou
Concessão Comum, em relação
à contratação nos termos da Lei
nº 8.666/93

Produto 01_Diagnóstico
Ambiental Simplificado_3.pdf

- Relatório com indicação
preliminar dos objetivos,
resultados, ganhos globais e
vantagens esperadas para a
contratação sob PPP ou
Concessão Comum, em relação
à contratação nos termos da Lei
nº 8.666/93
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Produto 01_Diagnóstico
Ambiental Simplificado_4.pdf

- Relatório com indicação
preliminar dos objetivos,
resultados, ganhos globais e
vantagens esperadas para a
contratação sob PPP ou
Concessão Comum, em relação
à contratação nos termos da Lei
nº 8.666/93

Produto 01_Diagnóstico
Ambiental Simplificado_5.pdf

- Relatório com indicação
preliminar dos objetivos,
resultados, ganhos globais e
vantagens esperadas para a
contratação sob PPP ou
Concessão Comum, em relação
à contratação nos termos da Lei
nº 8.666/93

Produto 02_Estudo de
Territorialidade_1.pdf

- Relação de estudos,
investigações, levantamentos,
projetos, obras, despesas e
investimentos já efetuados, caso
haja, vinculados ao objeto a ser
licitado, com a discriminação dos
custos correspondentes

Produto 02_Estudo de
Territorialidade_2.pdf

- Relação de estudos,
investigações, levantamentos,
projetos, obras, despesas e
investimentos já efetuados, caso
haja, vinculados ao objeto a ser
licitado, com a discriminação dos
custos correspondentes
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Produto 02_Estudo de
Territorialidade_3.pdf

- Relação de estudos,
investigações, levantamentos,
projetos, obras, despesas e
investimentos já efetuados, caso
haja, vinculados ao objeto a ser
licitado, com a discriminação dos
custos correspondentes

Produto 02_Estudo de
Territorialidade_4.pdf

- Relação de estudos,
investigações, levantamentos,
projetos, obras, despesas e
investimentos já efetuados, caso
haja, vinculados ao objeto a ser
licitado, com a discriminação dos
custos correspondentes

Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_1.pdf

- Relatório de avaliação
preliminar do mercado,
demonstrando capacidade,
vantagem e interesse da
iniciativa privada

Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_2.pdf

- Relatório de avaliação
preliminar do mercado,
demonstrando capacidade,
vantagem e interesse da
iniciativa privada

Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_3.pdf

- Relatório de avaliação
preliminar do mercado,
demonstrando capacidade,
vantagem e interesse da
iniciativa privada

Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_4.pdf

- Relatório de avaliação
preliminar do mercado,
demonstrando capacidade,
vantagem e interesse da
iniciativa privada
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Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_5.pdf

- Relatório de avaliação
preliminar do mercado,
demonstrando capacidade,
vantagem e interesse da
iniciativa privada

ART.pdf

- Instituição do gestor da PPP ou
Concessão Comum ou ato de
designação de equipe específica
para acompanhamento,
avaliação e execução das ações
necessárias à licitação e à
contratação

PRODUTO 05 - 01 CONCEITO
PR01-05_1.pdf

- projeção detalhada da
demanda

PRODUTO 05 - 01 CONCEITO
PR01-05_2.pdf

- projeção detalhada da
demanda
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- Projeção de custo das
PRODUTO 05 - 05 CBI ORÇAM obras/investimentos previstos,
CRON PR-36-43_1.pdf
com data de referência de sua
elaboração
- Projeção de custo das
PRODUTO 05 - 05 CBI ORÇAM obras/investimentos previstos,
CRON PR-36-43_2.pdf
com data de referência de sua
elaboração

Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_1.pdf

- Cadastro de interferências
existentes nos locais de
execução das obras e
levantamento de
desapropriações necessárias
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Produto 03_Estudo de Impacto
Simplificado_2.pdf

- Cadastro de interferências
existentes nos locais de
execução das obras e
levantamento de
desapropriações necessárias

Produto 03_Estudo de Impacto
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operacionais
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PRODUTO 05 - 05 CBI ORÇAM - Projeção das receitas
CRON PR-36-43_2.pdf
operacionais
- Eventuais fontes de receitas
PRODUTO 05 - 05 CBI ORÇAM alternativas, complementares,
CRON PR-36-43_1.pdf
acessórias ou decorrentes de
projetos associados
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desenvolvidos para avaliação
econômico-financeira do
empreendimento, inclusive em
meio eletrônico, com fórmulas
discriminadas, sem a exigência
de senhas de acesso ou de
qualquer forma de bloqueio aos
cálculos, e, quando for o caso,
descrição do interrelacionamento das planilhas
apresentadas
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descrição do interrelacionamento das planilhas
apresentadas
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- Relatório contendo diagnóstico
ambiental da área de influência
do projeto, incluindo a avaliação
de passivo ambiental, o estudo
dos impactos ao meio ambiente
e as prováveis medidas
mitigadoras ou compensatórias,
conforme o caso

TR eia rima fatma_2.pdf

- Relatório contendo diagnóstico
ambiental da área de influência
do projeto, incluindo a avaliação
de passivo ambiental, o estudo
dos impactos ao meio ambiente
e as prováveis medidas
mitigadoras ou compensatórias,
conforme o caso
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- Relatório contendo diagnóstico
ambiental da área de influência
do projeto, incluindo a avaliação
de passivo ambiental, o estudo
dos impactos ao meio ambiente
e as prováveis medidas
mitigadoras ou compensatórias,
conforme o caso

TR eia rima fatma_4.pdf

- Relatório contendo diagnóstico
ambiental da área de influência
do projeto, incluindo a avaliação
de passivo ambiental, o estudo
dos impactos ao meio ambiente
e as prováveis medidas
mitigadoras ou compensatórias,
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- Relatório contendo diagnóstico
ambiental da área de influência
do projeto, incluindo a avaliação
de passivo ambiental, o estudo
dos impactos ao meio ambiente
e as prováveis medidas
mitigadoras ou compensatórias,
conforme o caso

TR eia rima fatma_6.pdf

- Relatório contendo diagnóstico
ambiental da área de influência
do projeto, incluindo a avaliação
de passivo ambiental, o estudo
dos impactos ao meio ambiente
e as prováveis medidas
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conforme o caso

PRODUTO 06 FINAL.pdf

- Tratamento de riscos:
identificação; memória de cálculo
do valor de riscos; indicação da
conveniência e possibilidade de
transferência à concessionária;
matriz consolidada, explicitando
riscos, impactos, custos e
respectiva alocação e medidas
de mitigação ou compensatórias,
conforme o caso

Oficio SETUR Marina Beira
Mar.pdf

- Critérios de avaliação de
desempenho projetados,
devidamente justificados
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- Explicitação da potencial
relação custo-benefício,
apresentando comparação
objetiva entre a contratação por
PPP ou Concessão Comum e a
melhor opção possível entre as
demais modalidades de
contratação, considerando-se a
avaliação dos investimentos e
custos operacionais, o nível de
desempenho pretendido e a
distribuição de riscos em cada
caso

- Definição do parâmetro ou do
indicador a ser utilizado para a
aferição do equilíbrio econômicoPRODUTO 05 - 05 CBI ORÇAM
financeiro do contrato de PPP ou
CRON PR-36-43_1.pdf
de Concessão Comum, bem
como justificativa para a sua
adoção
- Definição do parâmetro ou do
indicador a ser utilizado para a
aferição do equilíbrio econômicoPRODUTO 05 - 05 CBI ORÇAM
financeiro do contrato de PPP ou
CRON PR-36-43_2.pdf
de Concessão Comum, bem
como justificativa para a sua
adoção
Produto 04_Aspectos Legais.pdf

- Minuta do edital e do respectivo
contrato

Produto 04_Aspectos Legais.pdf

- Normatização do sistema de
fiscalização
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- Atas das audiências públicas
e/ou os documentos referentes a
consultas públicas
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PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADOS:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:
RELATÓRIO Nº:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gean Marques Loureiro
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA.
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
DLC - 198/2017

1. INTRODUÇÃO
Tratam os autos de análise preliminar dos procedimentos de planejamento para fins
de concessão, instituído pela Instrução Normativa nº TC-022/2015, encaminhados à esta Corte
de Contas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis no Ofício protocolado nesta Casa em
02/06/2016 (fl. 03), dando conta da intenção de lançar edital de concorrência pública cujo objeto
é a concessão para construção, operação e manutenção do empreendimento denominado
“Parque Urbano Marina Beira Mar”. Julgamento pelo maior valor de outorga (“maior oferta pela
oportunidade de negócio”), associado a pagamento de outorga fixa, com valor estimado no fluxo
de caixa de R$ 1.940.533.252,00, referente ao total de receita operacional previsto no decorrer do
contrato.
Desta feita, por força do art. 1º da Instrução Normativa nº TC-022/2015, passa-se
aos apontamentos observados da análise da documentação apresentada, no que tange ao
planejamento da concessão.
2. ANÁLISE
Consta do art. 5º da Instrução Normativa nº TC-022/2015 uma lista não exaustiva
de documentos e estudos que devem ser encaminhados pelo Poder Concedente a este Tribunal
no prazo mínimo de 60 dias antes da publicação do edital de licitação, consoante com o art. 7º da
norma. Por meio do Ofício nº 292 SETUR/GAB/2016 (fls. 2 a 13), a Secretária Municipal de
Turismo apresenta informações a respeito do atendimento das exigências previstas no art. 5º da
norma.
Observa-se que foram apresentadas as informações exigidas nas letras ‘a’ a ‘h’ do
inciso I, letras ‘a’ a ‘m’ do inciso II, incisos VI e VII, do art. 5º da IN nº TC-022/2015. As
Esse documento foi assinado digitalmente por Antonio Felipe Oliveira Rodrigues e outros.
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exigências constantes nos incisos III, IV e V aplicam-se às PPPs, sendo o presente caso de
concessão comum. Por sua vez, verificou-se que algumas questões devem ser melhor esclarecidas
em função do grande impacto que possuem na formulação das propostas por parte dos licitantes,
além de afetarem a legalidade, economicidade e isonomia. Tais problemas são listados na
sequência.
2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA
No que tange ao plano de negócios e ao fluxo de caixa, foram verificados os
seguintes aspectos:
(a) necessidade de rever o período pré-operacional. Segundo o Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeiro (EVE), serão necessários 2 (dois) anos para a construção da Marina. Este
período não pode ser considerado no fluxo de caixa como ano 0 (zero), pois os desembolsos de
recursos ocorrerão somente após a assinatura do contrato, ou seja, nos anos 1 (um) e 2 (dois) da
concessão. Da mesma forma, haverá um período indeterminado de tempo entre a assinatura do
contrato e a Licença Ambiental Prévia, que deverá ser emitida somente após a aprovação do EIARIMA. Deste modo, estabelecer o período pré-operacional como ano 0 (zero) faz com que os
investimentos não sofram os efeitos da taxa de desconto ao longo do tempo, o que está incorreto,
haja vista que estes desembolsos ocorrerão durante a vigência do contrato;
(b) considerar recursos de terceiros na determinação do Custo Médio Ponderado de
Capital (WACC1). A planilha de mensuração do WACC informa que o investimento será
realizado integralmente com capital próprio. No entanto, segundo a Nota Técnica n° 25/2009 da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), as empresas do setor naval têm uma
composição média de capital em 40% para capital próprio (equity) e 60% para capital de terceiros
(debt). Essa proporção é utilizada para se ponderar as taxas de custo de oportunidade do capital
próprio e de terceiros, determinando assim o valor mais apropriado para a taxa de desconto.
Evidentemente que o empreendimento da Marina não é estritamente naval, porém é razoável
considerar que investimentos dessa magnitude utilizarão capital de terceiros;
(c) necessidade de rever o custo de capital de terceiros, tanto em relação aos valores,
que estão defasados, quanto ao método de cálculo. Sobre os valores apresentados, é necessário
justificar a utilização de um custo mensal de empréstimo de 1,59% ao mês (20,90 ao ano). Em
recente edital de saneamento, estimou-se um custo de capital de terceiros na ordem de 4,19%
anuais. Já em relação ao método de cálculo, destaca-se que devem ser deduzidas as alíquotas de
Imposto de Renda e das Contribuições Sociais (34%, quando somadas) do custo de capital de
1 Weighted Average Capital Cost.
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terceiros, haja vista que há incentivos fiscais na contabilidade da concessionária devido à
contratação de empréstimos financeiros;
(d) justificar os valores de prêmio de risco e também do índice Beta, utilizados no
cálculo do custo de capital próprio. Tais valores não estão detalhados no EVE e, em relação ao
índice Beta, foi observado que os valores de referência para o mercado de marinas são 1,20
(alavancado) e 0,83 (desalavancado), segundo o renomado professor Aswath Damodaran (2017) 2;
(e) atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo de capital próprio. Tais
dados foram coletados em um momento de incertezas macroeconômicas, as quais foram
parcialmente sanadas nos últimos meses. A redução da taxa básica de juros, do índice de inflação
e do Risco-Brasil corroboram a afirmação anterior. Além disso, sugere-se que sejam utilizados
indicadores norte-americanos para o custo de capital próprio, e depois que este custo seja
internalizado, considerando o risco-país;
(f) determinar os valores de outorga fixa e variável citados no edital, os quais não
foram consideradas na projeção de fluxo de caixa e alteram a atratividade do negócio;
(g) elaborar diferentes cenários que projetem as probabilidades de receitas futuras. A
forma como foram inseridas no fluxo de caixa dá pouca margem para se observar os efeitos de
uma supressão ou um acréscimo de receitas;
(h) definir um período de concessão que, ao mesmo tempo, viabilize o negócio e seja
vantajoso para administração pública e para a sociedade. No fluxo de caixa apresentado não está
determinado o tempo de concessão, somente são realizadas simulações de atratividade do
negócio para os períodos de 10 e 25 anos, sem uma definição;
(i) detalhar a pesquisa realizada que determinou o preço a ser cobrado nos aluguéis
de vagas para as embarcações e para os estabelecimentos comerciais. O EVE apresentado trata
insuficientemente deste assunto. Destaca-se que a Marina estará localizada em uma região central
de grande de valorização, e isto deve ser considerado na estimativa de preços para os serviços
ofertados;
(j) estabelecer como se dará a manutenção da TIR ao longo da concessão, na
hipótese de variações acentuadas na demanda e/ou na frustração de receitas. Pontue-se que o
Sistema deve ser autossustentável, e o risco da demanda deve ser atribuído ao concessionário.
Sugere-se a adoção de faixas de variação, de modo que dentro de uma determinada faixa o risco é
da concessionária, e acima ou abaixo da faixa o risco seja repartido;
(k) verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas
alíquotas. A planilha que apresenta o cálculo do fluxo de caixa traz um valor incorreto para o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Está informada alíquota de 3%, sendo
2 Disponível em: <htp://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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que, de acordo com a Lista de Serviços e Alíquotas do Município de Florianópolis, a taxa
correspondente a todos os serviços prestados na concessão é de 5% 3. Por fim, destaca-se a
necessidade de verificar se a tributação por lucro presumido é a melhor alternativa;
(l) é sugerida a utilização da taxa interna de retorno (TIR) como valor de referência
para o negócio. A taxa mínima de atratividade (TMA) calculada pela Prefeitura é necessária para
se verificar a viabilidade do negócio. Cada agente interessado no edital de concessão terá a sua
TMA e, portanto, a comparação para se definir se o negócio é atrativo deve ser realizada pela
TIR; e
(m) ausência de projeção no fluxo de caixa para determinadas receitas acessórias que
se relacionam com uma concessão deste porte. Considerando que frequentadores tendem a
possuir elevada renda, é possível o concessionário auferir ganhos de publicidade, bem como por
meio da realização de eventos no local;
(n) ausência de premissas e justificativas para a demanda, tanto da marina em si como
do estacionamento, que altera fundamentalmente todo o plano de negócios e a viabilidade do
empreendimento.
(o) ausência da origem do valor das áreas a serem destinadas aos comércios (loja de
conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
(p) não há projeto definido para o tamanho e localização das vagas secas e molhadas.
Como, em princípio, há variação de valor nas vagas em face desta definição, tal projeto é
fundamental para montar o fluxo de caixa do negócio;
(q) a fórmula apresentada para o cálculo do VPL está incorreta, em face da planilha
de cálculo utilizada definir que os valores ocorrem no final de cada período;
(r) ausência de justificativa para a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta
multiplicador que reduz a receita;
(s) o item “gastos gerais de produção” incide duas vezes no cálculo do resultado
operacional; e
(t) o projeto prevê 200 vagas para automóveis, sendo que um acréscimo nesta
quantidade seria benéfico para a viabilidade econômica do negócio, tanto em relação à receita
com a exploração do estacionamento, quanto pela facilitação de acesso ao local pela população,
sugerindo-se a revisão do total de vagas de estacionamento ou a previsão de alternativa para
suprir essa futura demanda

3 Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/index.php?cms=iss>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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2.2. EDITAL
Em relação à minuta de edital encaminhada a este Tribunal, faz-se os seguintes
apontamentos:
(a) utilização equivocada da expressão “arrendamento” no caderno licitatório, visto
que o instituto almejado é a concessão, nos termos da Lei (federal) nº 8.987/95, enquanto o
instituto do arrendamento tem outra finalidade;
(b) discrepância na definição do número total de vagas de embarcações, visto constar
552 no edital, mas serem consideradas 624 no fluxo de caixa;
(c) utilização equivocada da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto
não se aplicar ao caso;
(d) permissão equivocada de que terceiros interessados e alheios ao certame venham
a compor o consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3.;
(e) não indicação do item a que se refere a frase do subitem 11.1;
(f) vedação equivocada da apresentação da documentação por via postal, conforme
caput do item 13.;
(g) utilização equivocada da expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem
13.12.5, visto se referir ao “Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
(h) utilização equivocada da expressão “Comissão Permanente de Licitação”,
considerando tratar-se de “Comissão Especial de Licitação”, se assim for o caso;
(i) vedação equivocada da utilização de benefício fiscal da licitante na proposta
comercial, conforme subitem 15.2.1.;
(j) discrepância na definição da Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital
indicar 10,83% e o fluxo de caixa 14,25%;
(k) exigência equivocada da prova de regularidade para com o ICMS, conforme
subitem 18.2.5, bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
(l) exigência equivocada da prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem
como declaração do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante
“prova de regularidade com a Fazenda Municipal”;
(m) exigência equivocada da certidão negativa de débito perante o INSS, conforme
subitem 18.2.7, bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
(n) exigência equivocada, para fins de habilitação técnica, da apresentação de
“atestados emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela
indicados através de declaração”, conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
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(o) exigência equivocada, para fins de habilitação técnica, a comprovação de
“elaboração de projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços”
(subitem 18.3.3.1.4) e “construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não representam parcela
de maior relevância e valor significativo;
(p) exigência equivocada de “comprovação de instalações e aparelhamento e do
pessoal técnico”, conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade;
(q) equívoco no estabelecimento da ordem de julgamento prevista no caput do item
19, visto que o item 7.4 e 13 indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta
comercial, pois a “qualificação técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da
“habilitação”;
(r) ausência do estabelecimento do prazo de convocação da vencedora para assinar o
contrato, após a publicação do resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a
concessionária firmar o documento, conforme subitem 22.3;
(s) ausência da apresentação da distribuição de riscos da concessão entre as partes na
forma de “Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2;
(t) ausência do estabelecimento de regramento para os casos de revisão ordinária, que
deverá ocorrer em períodos previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária,
considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.3.2;
(u) equívoco na permissão de prorrogação automática do prazo de concessão, visto
contrariar o disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais 4 e pelo tempo
necessário ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro contratual;
(v) equívoco no prazo estabelecido para início da operação a partir da assinatura do
contrato, visto constar 18 meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no fluxo de caixa,
conforme subitem 25.3.1.2;
(x) utilização equivocada da expressão “complexo náutico ambiental” no caderno
licitatório, visto não se referir ao objeto da concessão, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
(w) discrepância no disposta no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3;
(y) ausência da exigência de contratação de seguro para execução de obras;
(z) equívoco na utilização da expressão “poderá” no subitem 30.1.1, a qual deveria
ser “deverá”;
(a.a) equívoco na utilização da expressão “duração limitada ao prazo do
arrendamento” no subitem 30.1.1, visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de
duração indeterminado”;
4
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(a.b) equívoco em permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme
subitens 31.25 e 31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação;
(a.c) equívoco na utilização da expressão “Administração do Porto” no subitem
33.1.3;
(a.d) equívoco no estabelecimento do valor dos investimentos previsto no item 33,
visto em desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa; e
(a.e) ausência de dispositivo prevendo a obrigatoriedade de prévia solução
administrativa de litígio (auto composição, nos termos da Lei (federal) nº 13.140/2015)
(a.f) sugere-se a utilização do critério maior oferta de pagamento de outorga de
concessão como critério de julgamento da licitação, (art. 15, inciso II da Lei 8.987/1995), visto
que a modelagem do negócio indica que há maior percentual de receitas acessórias do que na
marina, tornando atraente ao investidor mensurar a lucratividade do empreendimento e ofertar o
valor de outorga possível5.
2.3. MINUTA CONTRATUAL
No que toca à minuta contratual, verificou-se o seguinte:
(a) discrepância do valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
(b) utilização equivocada da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro da
Cláusula Oitava;
(c) equívoco na regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da Cláusula
Nona, havendo dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de
serviço, pois podem não ser coincidentes;
(d) discrepância na redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar
confusão com as exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente;
(e) equívoco na redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo terceiro
da Cláusula Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à utilização
do imóvel”, o que não tem relação com as disposições do instrumento convocatório;
(f) equívoco no estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas
na Cláusula Décima Terceira e parágrafos;
(g) ausência do estabelecimento dos “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima
5 A importância das receitas acessórias tem crescido nas últimas concessões, sendo parte fundamental para o equilíbrio econômico-financeiro.
Disponível em: <https://goo.gl/fBjmXK>. Acesso em: 07 ago. 2017.
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Quinta, ainda que a letra ‘c’ do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a
expressão “índice de avaliação de desempenho operacional”;
(h) equívoco na redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, ao
dispor que “A Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”;
(i) insuficiência de que a norma prevista no parágrafo primeiro da Cláusula Vigésima
Oitava, no que tange ao “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas Ambientais”,
pois não ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis;
(j) discrepância do prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula
Trigésima, visto o edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins da caracterização do
inadimplemento e consequente rescisão contratual;
(k) equívoco no estabelecimento da base de cálculo para incidência dos percentuais
de aplicação das sanções administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias
o percentual deve recair sobre o valor da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de
eventuais sanções a serem aplicadas, conforme parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Segunda;
(l) ausência da palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da
Cláusula Trigésima Segunda;
(m) ausência de menção sobre qual a Lei municipal que se refere o parágrafo
vigésimo terceiro da Cláusula Trigésima Segunda;
(n) utilização equivocada da palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula
Trigésima Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta;
(o) equívoco no sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da Cláusula
Trigésima Sexta;
(p) restrição equivocada às modalidades de prestação da garantia contratual
estipuladas no parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao § 1º do art. 56 da Lei
(federal) nº 8.666/93;
(q) discrepância da redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em
contradição com o disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre
outros, bem como com o previsto no art. 27 da Lei (federal) nº 8.987/95;
(r) discrepância no prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima
Oitava, visto constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa foi estipulado o prazo de 25 anos;
(s) inexistência de cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art.
26 Lei (federal) nº 8.987/95); e
(t) inexistência de cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de
investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei (federal) nº 8.987/95).
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3. CONCLUSÃO
Considerando que o município de Florianópolis pretender lançar edital de licitação
para concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina, na
modalidade de concorrência, julgamento pela maior oferta para outorga da concessão; e
Considerando a Instrução Normativa nº TC-022/2015, a qual estabeleceu
procedimentos para o controle e orientação referente à etapa de planejamento das Concessões
Administrativas e Patrocinadas (PPP) e das Concessões Comuns, a serem exercidos pelo Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina.
A Diretoria de Controle de Licitações e Contratações sugere ao Exmo. Sr. Relator:
3.1. CONHECER o Relatório nº DLC-198/2017, que trata da análise preliminar
dos procedimentos de planejamento do projeto para concessão de construção, operação e
manutenção de Parque Urbano Marina Beira Mar, na modalidade de concorrência, em atenção à
Instrução Normativa nº TC-022/2015.
3.2. RECOMENDAR ao sr. Gean Marques Loureiro, Prefeito Municipal de
Florianópolis, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.341.969-91, com fulcro no §1º do art. 11 da
Instrução Normativa nº TC-022/2015, a adoção de providências visando o atendimento das
orientações técnicas e apontamentos preliminares, conforme segue abaixo:
3.2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA:
3.2.1.1. Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no fluxo de
caixa, retirando do ano zero e os alocando durante os anos 1 e 2 da concessão. Deste modo, valor
dos desembolsos sobre o tempo será estipulado corretamente;
3.2.1.2. Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e capital de terceiros
(debt) que irá compor o investimento. É natural que empreendimentos de grande porte utilizem
recursos de terceiros, uma das razões disso é pelo seu menor custo de captação em relação ao uso
de recursos próprios;
3.2.1.3. Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de capital de
terceiros, bem como adequar seu método de cálculo. Os tributos federais devem ser deduzidos do
custo final deste capital;
3.2.1.4. Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta, de modo
que estes estejam condizentes com os valores de referência adotados pelo mercado;
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3.2.1.5. Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do capital próprio.
A conjuntura atual demonstra maior estabilidade do que em anos anteriores, reduzindo assim o
custo de oportunidade sobre a utilização de capital próprio. Sugere-se que a mensuração deste
custo seja feita a partir de indicadores do mercado norte-americano, ponderado pelo risco em se
investir no Brasil. País com pior ambiente de negócios se comparado com os Estados Unidos;
3.2.1.6. Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários para a
determinação do fluxo de caixa e da TIR;
3.2.1.7. Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita – pessimista, mais
provável e otimista -, de forma a facilitar o balizamento das propostas comerciais dos futuros
proponentes;
3.2.1.8. Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao mesmo
tempo, maximize o benefício da concessão para a população do município;
3.2.1.9. Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de vagas às
embarcações e de estabelecimentos comerciais, utilizados na elaboração do fluxo de caixa;
3.2.1.10. Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão na hipótese
de queda ou aumento acentuados na demanda. Sugere-se a adoção de faixas de variação, de modo
que dentro de uma determinada faixa o risco é da concessionária, e acima ou abaixo da faixa o
risco é repartido;
3.2.1.11. Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas
alíquotas. Deve-se corrigir o valor referente ao ISS inserido na planilha: de 3% para 5%;
3.2.1.12. Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que facilita a
verificação de viabilidade do negócio por parte dos proponentes.
3.2.1.13. Acrescentar na projeção de receitas elaborada para se calcular o fluxo de
caixa, recursos obtidos por meio da exploração de espaços para publicidade, assim como receitas
auferidas pela realização de eventos no local.
3.2.1.14. Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e molhadas da
marina como do estacionamento, pois este é um fator decisivo para a montagem de todo o plano
de negócios e definir a viabilidade do empreendimento.
3.2.1.15. Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem destinadas aos
comércios (loja de conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
3.2.1.16. Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das vagas secas
e molhadas. Como, em princípio, há variação de valor nas vagas em face desta definição, tal
projeto é fundamental para montar o fluxo de caixa do negócio;
3.2.1.17. Corrigir a fórmula apresentada para o cálculo do VPL, em face da planilha
de cálculo utilizada definir que os valores ocorrem no final de cada período;
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3.2.1.18. Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta multiplicador que reduz
a receita;
3.2.1.19. Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas vezes no
cálculo do resultado operacional; e
3.2.1.20. Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo com
resultados negativos dos primeiros anos.
3.2.1.21. Rever a quantidade de vagas de estacionamento para automóveis,
observando a possibilidade de aumentá-las.
3.2.2. EDITAL DE LICITAÇÃO:
3.2.2.1. Excluir a expressão “arrendamento” de todo o caderno licitatório, visto que
o instituto almejado é a concessão, nos termos da Lei (federal) nº 8.987/95, enquanto o instituto
do arrendamento tem outra finalidade;
3.2.2.2. Definir o número total de vagas de embarcações, visto constar 552 no edital,
mas serem consideradas 624 no fluxo de caixa;
3.2.2.3. Alterar a utilização da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto
não se aplicar ao caso;
3.2.2.4. Abster-se de permitir que terceiros interessados e alheios ao certame venham
a compor o consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3.;
3.2.2.5. Indicar o item a que se refere a frase do subitem 11.1;
3.2.2.6. Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via postal,
conforme caput do item 13.;
3.2.2.7. Ajustar a expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem 13.12.5, visto
se referir ao “Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
3.2.2.8. Ajustar a utilização da expressão “Comissão Permanente de Licitação” para
“Comissão Especial de Licitação”, se assim for o caso;
3.2.2.9. Abster-se de vedar a utilização de benefício fiscal da licitante na proposta
comercial, conforme subitem 15.2.1.;
3.2.2.10. Definir a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital indicar 10,83%
e o fluxo de caixa 14,25%;
3.2.2.11. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ICMS, conforme
subitem 18.2.5, bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
3.2.2.12. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem
como declaração do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante
“prova de regularidade com a Fazenda Municipal”;
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3.2.2.13. Abster-se de exigir certidão negativa de débito perante o INSS, conforme
subitem 18.2.7, bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
3.2.2.14. Vedar, para fins de habilitação técnica, a apresentação de “atestados
emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados
através de declaração”, conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
3.2.2.15. Abster-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de
“elaboração de projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços”
(subitem 18.3.3.1.4) e “construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não representam parcela
de maior relevância e valor significativo;
3.2.2.16. Abster-se de exigir “comprovação de instalações e aparelhamento e do
pessoal técnico”, conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade;
3.2.2.17. Ajustar a ordem de julgamento prevista no caput do item 19, visto que o
item 7.4 e 13 indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta comercial, pois a
“qualificação técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da “habilitação”;
3.2.2.18. Informar o prazo para convocação da vencedora assinar o contrato, após a
publicação do resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a concessionária
firmar o documento, conforme subitem 22.3;
3.2.2.19. Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes na forma de
“Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2;
3.2.2.20. Estabelecer regramento para os casos de revisão ordinária, que deverá
ocorrer em períodos previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária,
considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.3.2;
3.2.2.21. Abster-se de permitir a prorrogação automática do prazo de concessão,
visto contrariar o disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais 6 e pelo
tempo necessário ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro contratual;
3.2.2.22. Ajustar o prazo de início da operação a partir da assinatura do contrato,
visto constar 18 meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no fluxo de caixa, conforme
subitem 25.3.1.2;
3.2.2.23. Excluir a expressão “complexo náutico ambiental” de todo caderno
licitatório, visto não se aplicar ao caso, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
3.2.2.24. Ajustar o disposta no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3;
3.2.2.25. Incluir exigência de contratação de seguro para execução de obras;
3.2.2.26. Alterar a expressão “poderá” para “deverá” no subitem 30.1.1;
6
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3.2.2.27. Ajustar a expressão “duração limitada ao prazo do arrendamento” no
subitem 30.1.1, visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de duração
indeterminado”;
3.2.2.28. Abster-se de permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme
subitens 31.25 e 31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação;
3.2.2.29. Ajustar a expressão “Administração do Porto” no subitem 33.1.3, visto não
se aplicar ao caso;
3.2.2.30. Ajustar o valor dos investimentos previsto no item 33., visto em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
3.2.2.31. Prever a obrigatoriedade de prévia solução administrativa de litígio (auto
composição, nos termos da Lei (federal) nº 13.140/2015); e
3.2.2.32. Avaliar a utilização do critério de julgamento pelo maior valor de outorga.
3.2.3. MINUTA CONTRATUAL:
3.2.3.1. Ajustar o valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
3.2.3.2. Ajustar a utilização da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro
da Cláusula Oitava;
3.2.3.3. Ajustar a regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da
Cláusula Nona, pois há dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da
ordem de serviço, pois podem não ser coincidentes;
3.2.3.4. Ajustar a redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar
confusão com as exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente;
3.2.3.5. Ajustar a redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo
terceiro da Cláusula Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à
utilização do imóvel”, o que não tem relação com as disposições do instrumento convocatório;
3.2.3.6. Ajustar o estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas
na Cláusula Décima Terceira e parágrafos;
3.2.3.7. Estabelecer os “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da
qualidade do serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima Quinta, ainda que a
letra ‘c’ do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a expressão “índice de
avaliação de desempenho operacional”;
3.2.3.8. Ajustar a redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, pois
dispõe que “A Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”;
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3.2.3.9. Informar que “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas
Ambientais” não ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme
previsto no parágrafo primeiro da Cláusula Vigésima Oitava;
3.2.3.10. Ajustar o prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula
Trigésima, visto o edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins da caracterização do
inadimplemento e consequente rescisão contratual;
3.2.3.11. Ajustar a base de cálculo para incidência dos percentuais de aplicação das
sanções administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias o percentual deve
recair sobre o valor da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de eventuais sanções a
serem aplicadas, conforme parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Segunda;
3.2.3.12. Inserir a palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da
Cláusula Trigésima Segunda;
3.2.3.13. Informar qual Lei municipal se refere o parágrafo vigésimo terceiro da
Cláusula Trigésima Segunda;
3.2.3.14. Excluir a palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima
Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta, visto não se aplicar ao caso;
3.2.3.15. Ajustar o sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da
Cláusula Trigésima Sexta;
3.2.3.16. Ampliar as modalidades de prestação da garantia contratual estipuladas no
parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao §1º do art. 56 da Lei (federal) nº
8.666/93;
3.2.3.17. Ajustar a redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em
contradição com o disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre
outros, bem como com o previsto no art. 27 da Lei (federal) nº 8.987/95;
3.2.3.18. Ajustar o prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima
Oitava, visto constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa constar o prazo de 25 anos;
3.2.3.19. Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art. 26
Lei (federal) nº 8.987/95); e
3.2.3.20. Inserir cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de
investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei (federal) nº 8.987/95.
3.3. DAR CIÊNCIA deste Relatório e da Decisão ao Responsável e ao órgão de
controle interno do município de Florianópolis.
É o Relatório.
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Diretoria de Controle de Licitações e Contratações, em 25 de julho de 2017.
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES
Auditor Fiscal de Controle Externo
AZOR EL ACHKAR
Auditor Fiscal de Controle Externo
De acordo:
RODRIGO DUARTE SILVA
Chefe de Divisão
ROGÉRIO LOCH
Coordenador
Encaminhem-se os Autos à elevada consideração da Exma. Relatora Sabrina Nunes
Iocken.
DENISE REGINA STRUECKER
Diretora e.e
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PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADOS:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:
RELATÓRIO Nº:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gean Marques Loureiro
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA.
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
DLC - 323/2017

1. INTRODUÇÃO
Tratam os autos de análise preliminar dos procedimentos de planejamento para fins
de concessão, instituído pela Instrução Normativa nº TC-022/2015, encaminhados à esta Corte
de Contas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis no Ofício protocolado nesta Casa em
02/06/2016 (fl. 03), dando conta da intenção de lançar edital de concorrência pública cujo objeto
é a concessão para construção, operação e manutenção do empreendimento denominado
“Parque Urbano Marina Beira Mar”. O julgamento será pelo maior valor de outorga (“maior
oferta pela oportunidade de negócio”), associado a pagamento de outorga fixa, com valor
estimado no fluxo de caixa de R$ 1.940.533.252,00, referente ao total de receita operacional
previsto no decorrer do contrato.
Desta feita, por força do art. 1º da Instrução Normativa nº TC-022/2015, passa-se
aos apontamentos observados da análise da documentação apresentada, no que tange ao
planejamento da concessão.
Destaca-se que o processo retornou aos elaboradores para Instrução Complementar,
conforme Despacho 183/2017, visando adequações, as quais foram realizadas no presente
Relatório.
2. ANÁLISE
Consta do art. 5º da Instrução Normativa nº TC-022/2015 uma lista não exaustiva
de documentos e estudos que devem ser encaminhados pelo Poder Concedente a este Tribunal
no prazo mínimo de 60 dias antes da publicação do edital de licitação, consoante com o art. 7º da
norma. Por meio do Ofício nº 292 SETUR/GAB/2016 (fls. 2 a 13), a Secretária Municipal de
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Turismo apresenta informações a respeito do atendimento das exigências previstas no art. 5º da
norma.
Observa-se que foram apresentadas as informações exigidas nas letras ‘a’ a ‘h’ do
inciso I, letras ‘a’ a ‘m’ do inciso II, incisos VI e VII, do art. 5º da IN nº TC-022/2015. As
exigências constantes nos incisos III, IV e V aplicam-se às PPPs, sendo o presente caso de
concessão comum. Por sua vez, verificou-se que algumas questões devem ser melhor esclarecidas
em função do grande impacto que possuem na formulação das propostas por parte dos licitantes,
além de afetarem a legalidade, economicidade e isonomia. Tais problemas são listados na
sequência.
2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA
No que tange ao plano de negócios e ao fluxo de caixa, foram verificados os
seguintes aspectos:
(a) necessidade de rever o período pré-operacional. Segundo o Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeiro (EVE), serão necessários 2 (dois) anos para a construção do
empreendimento. Este período não pode ser considerado no fluxo de caixa 1 como ano 0 (zero),
pois os desembolsos de recursos ocorrerão somente após a assinatura do contrato, ou seja, nos
anos 1 (um) e 2 (dois) da concessão. Deste modo, estabelecer o período pré-operacional como
ano 0 (zero) faz com que os investimentos não sofram os efeitos da taxa de desconto ao longo do
tempo, o que está incorreto, haja vista que estes desembolsos ocorrerão durante a vigência do
contrato. Portanto, deve-se considerar os anos 1 (hum) e 2 (dois) do fluxo de caixa como o
período de construção do Parque Urbano Marina Beira Mar;
(b) considerar recursos de terceiros na determinação do Custo Médio Ponderado de
Capital (WACC2). A planilha de mensuração do WACC informa que o investimento será
realizado integralmente com capital próprio. No entanto, segundo a Nota Técnica n° 25/2009 da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), as empresas do setor naval têm uma
composição média de capital em 40% para capital próprio (equity) e 60% para capital de terceiros
(debt). Essa proporção é utilizada para se ponderar as taxas de custo de oportunidade do capital
próprio e de terceiros, determinando assim o valor mais apropriado para a taxa de desconto.
Evidentemente que o empreendimento não é estritamente naval, porém é razoável considerar que
investimentos dessa magnitude utilizarão capital de terceiros;

1 Aba “Tesouraria” do arquivo com o Fluxo de Caixa constante em Anexo dos Autos.
2 Weighted Average Capital Cost.
Esse documento foi assinado digitalmente por Antonio Felipe Oliveira Rodrigues e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: BD6D3

941

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
COORDENADORIA DE CONTROLE DE ASPECTOS JURÍDICOS
COORDENADORIA DE CONTROLE DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

(c) necessidade de rever o custo de capital de terceiros, tanto em relação aos valores,
que estão defasados, quanto ao método de cálculo. Sobre os valores apresentados, é necessário
justificar a utilização de um custo mensal de empréstimo de 1,59% ao mês (20,90% ao ano), que
não está condizente com as taxas de mercado. Na Concorrência pública nº 03/2015 do
Município de Caçador para a concessão do serviço público de saneamento, foi estimado um
custo de capital de terceiros na ordem de 4,19% anuais. Já em relação ao método de cálculo,
destaca-se que devem ser deduzidas as alíquotas de Imposto de Renda e das Contribuições
Sociais (34%, quando somadas) do custo de capital de terceiros, haja vista que há incentivos
fiscais na contabilidade da concessionária devido a contratação de empréstimos financeiros;
(d) justificar os valores de prêmio de risco e também do índice Beta, utilizados no
cálculo do custo de capital próprio. Tais valores não estão detalhados no EVE e, em relação ao
índice Beta, foi observado que os valores de referência para o mercado de marinas são 1,20
(alavancado) e 0,83 (desalavancado), segundo o renomado professor Aswath Damodaran (2017) 3;
(e) atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo de capital próprio. Tais
dados foram coletados em um momento de incertezas macroeconômicas, as quais foram
parcialmente sanadas nos últimos meses. A redução da taxa básica de juros, do índice de inflação
e do Risco-Brasil corroboram a afirmação anterior. Além disso, sugere-se que sejam utilizados
indicadores norte-americanos para o custo de capital próprio, e depois que este custo seja
internalizado, considerando o risco-país;
(f) determinar os valores de outorga fixa e variável citados no item 14.3 do edital, os
quais não foram consideradas na projeção de fluxo de caixa e alteram a atratividade do negócio;
(g) elaborar diferentes cenários que projetem as probabilidades de receitas futuras. A
forma como foram inseridas no fluxo de caixa dá pouca margem para se observar os efeitos de
uma supressão ou um acréscimo de receitas;
(h) definir um período de concessão que, ao mesmo tempo, viabilize o negócio e seja
vantajoso para administração pública e para a sociedade. No fluxo de caixa apresentado não está
determinado o tempo de concessão, somente é realizado simulações de atratividade do negócio
para os períodos de 10 e 25 anos, sem uma definição;
(i) detalhar a pesquisa realizada que determinou o preço a ser cobrado nos aluguéis
de vagas para as embarcações e para os estabelecimentos comerciais. O EVE apresentado trata
insuficientemente deste assunto. Destaca-se que a Marina estará localizada em uma região central
de grande de valorização, e isto deve ser considerado na estimativa de preços para os serviços
ofertados;

3 Disponível em: <htp://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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(j) estabelecer como se dará a manutenção da TIR ao longo da concessão, na
hipótese de variações acentuadas na demanda e/ou na frustração de receitas. Pontue-se que o
Sistema deve ser autossustentável, e o risco da demanda deve ser atribuído ao concessionário;
(k) verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas
alíquotas. A planilha que apresenta o cálculo do fluxo de caixa traz um valor incorreto para o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Está informada alíquota de 3%, sendo
que, de acordo com a Lista de Serviços e Alíquotas do Município de Florianópolis, a taxa
correspondente a todos os serviços prestados na concessão é de 5% 4. Por fim, destaca-se a
necessidade de verificar se a tributação por lucro presumido é a melhor alternativa;
(l) é sugerida a utilização da taxa interna de retorno (TIR) como valor de referência
para o negócio. A taxa mínima de atratividade (TMA) calculada pela Prefeitura é necessária para
se verificar a viabilidade do negócio. Cada agente interessado no edital de concessão terá a sua
TMA e, portanto, a comparação para se definir se o negócio é atrativo deve ser realizada pela
TIR;
(m) ausência de projeção no fluxo de caixa para determinadas receitas acessórias que
se relacionam com uma concessão deste porte. Considerando que frequentadores tendem a
possuir elevada renda, é possível o concessionário auferir ganhos de publicidade, bem como por
meio da realização de eventos no local, que devem reverter para a concessão visando a
modicidade tarifária;
(n) ausência de premissas e justificativas para a demanda, tanto da marina em si como
do estacionamento, que altera fundamentalmente todo o plano de negócios e a viabilidade do
empreendimento.
(o) ausência da origem do valor das áreas a serem destinadas aos comércios (loja de
conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
(p) não há projeto definido para o tamanho e localização das vagas náuticas,
estimadas em 454, conforme documento n. 13 do Processo. Como, em princípio, há variação de
valor nas vagas em face desta definição, tal projeto é fundamental para montar o fluxo de caixa
do negócio;
(q) ausência de justificativa para a fórmula de cálculo do ISS constante na planilha
“DR”, a qual apresenta um multiplicador de 0,67 que reduz a base de cálculo do imposto;
(r) o item “gastos gerais de produção” é deduzido duas vezes no cálculo do resultado
operacional apresentado na planilha “DR”;
(s) previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo com resultados negativos
dos primeiros anos; e
4 Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/index.php?cms=iss>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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(t) o projeto prevê 200 vagas para automóveis, sendo que um acréscimo nesta
quantidade seria benéfico para a viabilidade econômica do negócio, tanto em relação à receita
com a exploração do estacionamento, quanto pela facilitação de acesso ao local pela população,
sugerindo-se a revisão do total de vagas de estacionamento;
(u) avaliar o impacto do empreendimento no trânsito da região e estudos de
acessibilidade durante a elaboração do projeto executivo.
2.2. EDITAL
Em relação à minuta de edital encaminhada a este Tribunal, fazem-se os seguintes
apontamentos:
(a) utilização equivocada da expressão “arrendamento” no itens 3.5., 6.4., 7.3., 12.5.3.
e outros do caderno licitatório, visto que o instituto almejado é a concessão, nos termos da Lei
(federal) nº 8.987/95, enquanto o instituto do arrendamento tem outra finalidade, consistindo em
contrato de cessão de um fator de produção, pelo qual seu proprietário o entrega a outro para ser
explorado, mediante determinada remuneração;
(b) discrepância na definição do número total de vagas molhadas de embarcações,
visto constar 552 no subitem 3.5. do edital, mas serem consideradas 624 na aba “Marina Fpolis”
do fluxo de caixa;
(c) utilização equivocada da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto
não se aplicar ao caso;
(d) permissão equivocada de que terceiros interessados e alheios ao certame venham
a compor o consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3., pois em
contrariedade ao art. 33 da Lei de Licitações;
(e) não indicação do item a que se refere a frase do subitem 11.1;
(f) vedação equivocada da apresentação da documentação por via postal, conforme
caput do item 13, pois não há disciplina legal que vede o envio dos envelopes via Correios;
(g) utilização equivocada da expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem
13.12.5, visto se referir ao “Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
(h) utilização equivocada da expressão “Comissão Permanente de Licitação”,
conforme subitem 13.8., considerando tratar-se de “Comissão Especial de Licitação”, se assim
for o caso;
(i) vedação equivocada da utilização de benefício fiscal da licitante na proposta
comercial, conforme subitem 15.2.1., pois prejudica a obtenção da proposta mais vantajosa,
contrariando o caput do art. 3º da Lei de Licitações;
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(j) discrepância na definição da Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o subitem
15.2.5. do edital indicar 10,83% e a planilha “WACC” do fluxo de caixa 14,25%;
(k) exigência equivocada da prova de regularidade para com o ICMS, conforme
subitem 18.2.5, bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
(l) exigência equivocada da prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem
como declaração do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante
“prova de regularidade com a Fazenda Municipal”;
(m) exigência equivocada da certidão negativa de débito perante o INSS, conforme
subitem 18.2.7, bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
(n) exigência equivocada, para fins de habilitação técnica, da apresentação de
“atestados emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela
indicados através de declaração”, conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3, visto contrariar o disposto
no inc. II do art. 30 da Lei de Licitações, que exige que os atestados sejam em nome da licitante, e
não em nome de terceiros;
(o) exigência equivocada, para fins de habilitação técnica, da comprovação de
“elaboração de projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços”
(subitem 18.3.3.1.4) e “construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não representam parcela
de maior relevância e valor significativo, cabendo à Administração defini-las, em atenção ao §2º
do art. 30 da Lei de Licitações;
(p) exigência equivocada de “comprovação de instalações e aparelhamento e do
pessoal técnico”, conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade, em
atenção ao disposto no §6º do art. 30 da Lei de Licitações;
(q) equívoco no estabelecimento da ordem de julgamento prevista no caput do item
19, visto que os itens 7.4 e 13 indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta
comercial, pois a “qualificação técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da
“habilitação”, nos termos estabelecidos pelo art. 43 da Lei de Licitações;
(r) ausência do estabelecimento do prazo para convocação da vencedora assinar o
contrato, após a publicação do resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a
concessionária firmar o documento, conforme subitem 22.3, em desatenção ao art. 64 da Lei de
Licitações;
(s) ausência da apresentação da distribuição de riscos da concessão entre as partes na
forma de “Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2, em
desacordo com os artigos 21 e 23 da Lei de Concessões;
(t) ausência do estabelecimento de regramento para os casos de revisão ordinária, que
deverá ocorrer em períodos previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária,
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considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.3.2, em atenção ao §2º do art. 9º, c/c inc.
VIII do art. 18 e inc. IV do art. 23, todos da Lei de Concessões;
(u) equívoco na permissão de prorrogação automática do prazo de concessão, visto
contrariar o disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais 5 e pelo tempo
necessário ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro contratual;
(v) equívoco no prazo estabelecido para início da operação a partir da assinatura do
contrato, visto constar 18 meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no item 6.3 do
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro, conforme subitem 25.3.1.2, pois considerado o
período pré-operacional;
(x) utilização equivocada da expressão “complexo náutico ambiental” no caderno
licitatório, visto não se referir ao objeto da concessão, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
(w) discrepância no disposto no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3,
pois na primeira hipótese não restou claro se o índice de reajuste que substituiria o IGP-M será
ou não escolhido de comum acordo entre as partes ou somente pela Administração, enquanto na
segunda hipótese o índice deverá ser escolhido de comum acordo;
(y) ausência da exigência de contratação de seguro para execução de obras, em
atenção a letra ‘e’ do inc. XIV do art. 40 da Lei de Licitações;
(z) equívoco na utilização da expressão “poderá” no subitem 30.1.1, a qual deveria
ser “deverá”, pois a constituição de Sociedade de Propósito Específico é condição obrigatória
para assinatura do contrato, em atenção aos subitens 10.1 e 30.1.8. do edital;
(a.a) equívoco na utilização da expressão “duração limitada ao prazo do
arrendamento” no subitem 30.1.1, visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de
duração indeterminado”;
(a.b) equívoco em permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme
subitens 31.25 e 31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação, em atenção ao art. 72
da Lei de Licitações;
(a.c) equívoco na utilização da expressão “Administração do Porto” no subitem
33.1.3;
(a.d) equívoco no estabelecimento do valor dos investimentos previsto no item 33,
visto em desconformidade com o orçamento presente na planilha “Imobilizado C” do fluxo de
caixa;
(a.e) ausência de dispositivo prevendo a obrigatoriedade de prévia solução
administrativa de litígio (auto composição, nos termos da Lei (federal) nº 13.140/2015); e
5

(a) quando há necessidade de amortização de investimentos; (b) ampliação do serviço; e/ou (c) necessidade de reequilíbrio econômicofinanceiro.
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(a.f) sugere-se a manutenção do critério maior oferta de pagamento de outorga de
concessão como tipo licitatório, (art. 15, inciso II da Lei 8.987/1995), visto que a modelagem do
negócio indica que há maior percentual de receitas acessórias do que na marina, tornando
atraente ao investidor mensurar a lucratividade do empreendimento e ofertar o valor de outorga
possível6.
2.3. MINUTA CONTRATUAL
No que toca à minuta contratual, verificou-se o seguinte:
(a) discrepância do valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em
desconformidade com o orçamento presente na planilha “Imobilizado C” do fluxo de caixa;
(b) utilização equivocada da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro da
Cláusula Oitava, sugerindo-se substitui-la por “atribuições”;
(c) equívoco na regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da Cláusula
Nona, havendo dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de
serviço, pois podem não ser coincidentes;
(d) discrepância na redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar
confusão com as exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente, pois o
dispositivo estabelece um prazo de carência para início do pagamento da outorga do
concessionário, enquanto a letra ‘b’ do caput da Cláusula Décima exige o pagamento a partir do
mês seguinte a assinatura do contrato;
(e) equívoco na redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo terceiro
da Cláusula Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à utilização
do imóvel”, o que não tem relação com as disposições do instrumento convocatório;
(f) equívoco no estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas
na Cláusula Décima Terceira e parágrafos, pois o único motivo que justificaria a prorrogação de
contratos de concessão seria a necessidade do restabelecimento do equilíbrio econômico
financeiro do contrato, em atenção ao inc. XII do art. 23 da Lei de Concessões;
(g) ausência do estabelecimento dos “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima
Quinta, ainda que a letra ‘c’ do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a
expressão “índice de avaliação de desempenho operacional”, em atenção ao inc. III do art. 23 da
Lei de Concessões;
6 A importância das receitas acessórias tem crescido nas últimas concessões, sendo parte fundamental para o equilíbrio econômico-financeiro.
Disponível em: <https://goo.gl/fBjmXK>. Acesso em: 07 ago. 2017.
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(h) equívoco na redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, ao
dispor que “A Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”, pois trata-se
de responsabilidade imanente às atribuições e responsabilidades da Concessionária;
(i) insuficiência de que a norma prevista no parágrafo primeiro da Cláusula Vigésima
Oitava, no que tange ao “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas Ambientais”,
pois não ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, pois trata-se de
responsabilidade cuja incumbência é do órgão ambiental responsável pela emissão das licenças
ambientais;
(j) discrepância do prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula
Trigésima, visto que o subitem 26.5.1. do edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins
da caracterização do inadimplemento e consequente rescisão contratual;
(k) equívoco no estabelecimento da base de cálculo para incidência dos percentuais
de aplicação das sanções administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias
o percentual deve recair sobre o valor da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de
eventuais sanções a serem aplicadas, conforme parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Segunda,
em atenção ao art. 86 da Lei de Licitações;
(l) ausência da palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da
Cláusula Trigésima Segunda;
(m) ausência de menção sobre qual a Lei municipal que se refere o parágrafo
vigésimo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda;
(n) utilização equivocada da palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula
Trigésima Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta;
(o) equívoco no sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da Cláusula
Trigésima Sexta, pois exara que a transferência do controle societário dependerá de prévia
anuência, e no final diz que a Prefeitura poderá declarar a extinção da concessão no caso de
transferência do controle societário, faltando palavras de conexão que deem sentido ao texto
normativo;
(p) restrição equivocada às modalidades de prestação da garantia contratual
estipuladas no parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao § 1º do art. 56 da Lei
(federal) nº 8.666/93;
(q) discrepância da redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em
contradição com o disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre
outros, bem como com o previsto no art. 27 da Lei (federal) nº 8.987/95;
(r) discrepância no prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima
Oitava, visto constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa foi estipulado o prazo de 25 anos;
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(s) inexistência de cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art.
26 Lei (federal) nº 8.987/95); e
(t) inexistência de cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de
investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei (federal) nº 8.987/95).
3. CONCLUSÃO
Considerando que o município de Florianópolis pretender lançar edital de licitação
para concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina, na
modalidade de concorrência, julgamento pela maior oferta para outorga da concessão; e
Considerando a Instrução Normativa nº TC-022/2015, a qual estabeleceu
procedimentos para o controle e orientação referente à etapa de planejamento das Concessões
Administrativas e Patrocinadas (PPP) e das Concessões Comuns, a serem exercidos pelo Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina.
A Diretoria de Controle de Licitações e Contratações sugere ao Exmo. Sr. Relator:
3.1. CONHECER o Relatório nº DLC-323/2017, que trata da análise preliminar
dos procedimentos de planejamento do projeto para concessão de construção, operação e
manutenção de Parque Urbano Marina Beira Mar, na modalidade de concorrência, em atenção à
Instrução Normativa nº TC-022/2015.
3.2. RECOMENDAR ao sr. Gean Marques Loureiro, Prefeito Municipal de
Florianópolis, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.341.969-91, com fulcro no §1º do art. 11 da
Instrução Normativa nº TC-022/2015, a adoção de providências visando o atendimento das
orientações técnicas e apontamentos preliminares, conforme segue abaixo:
3.2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA:
3.2.1.1. Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no fluxo de
caixa, retirando do ano zero e os alocando durante os anos 1 e 2 da concessão. Deste modo, valor
dos desembolsos sobre o tempo será estipulado corretamente;
3.2.1.2. Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e capital de terceiros
(debt) que irá compor o investimento. É natural que empreendimentos de grande porte utilizem
recursos de terceiros, uma das razões disso é pelo seu menor custo de captação em relação ao uso
de recursos próprios;
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3.2.1.3. Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de capital de
terceiros, bem como adequar seu método de cálculo. Os tributos federais devem ser deduzidos do
custo final deste capital;
3.2.1.4. Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta, de modo
que estes estejam condizentes com os valores de referência adotados pelo mercado;
3.2.1.5. Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do capital próprio.
A conjuntura atual demonstra maior estabilidade do que em anos anteriores, reduzindo assim o
custo de oportunidade sobre a utilização de capital próprio. Sugere-se que a mensuração deste
custo seja feita a partir de indicadores do mercado norte-americano, ponderado pelo risco em se
investir no Brasil. País com pior ambiente de negócios se comparado com os Estados Unidos;
3.2.1.6. Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários para a
determinação do fluxo de caixa e da TIR;
3.2.1.7. Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita – pessimista, mais
provável e otimista -, de forma a facilitar o balizamento das propostas comerciais dos futuros
proponentes;
3.2.1.8. Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao mesmo
tempo, maximize o benefício da concessão para a população do município;
3.2.1.9. Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de vagas às
embarcações e de estabelecimentos comerciais, utilizados na elaboração do fluxo de caixa;
3.2.1.10. Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão na hipótese
de queda ou aumento acentuados na demanda. Sugere-se a adoção de faixas de variação, de modo
que dentro de uma determinada faixa o risco é da concessionária, e acima ou abaixo da faixa o
risco é repartido;
3.2.1.11. Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas
alíquotas. Deve-se corrigir o valor referente ao ISS inserido na planilha: de 3% para 5%;
3.2.1.12. Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que facilita a
verificação de viabilidade do negócio por parte dos proponentes.
3.2.1.13. Acrescentar na projeção de receitas elaborada para se calcular o fluxo de
caixa, recursos obtidos por meio da exploração de espaços para publicidade, assim como receitas
auferidas pela realização de eventos no local.
3.2.1.14. Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e molhadas da
marina como do estacionamento, pois este é um fator decisivo para a montagem de todo o plano
de negócios e definir a viabilidade do empreendimento.
3.2.1.15. Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem destinadas aos
comércios (loja de conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
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3.2.1.16. Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das vagas secas
e molhadas. Como, em princípio, há variação de valor nas vagas em face desta definição, tal
projeto é fundamental para montar o fluxo de caixa do negócio;
3.2.1.17. Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta multiplicador que reduz
a receita;
3.2.1.18. Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas vezes no
cálculo do resultado operacional; e
3.2.1.19. Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo com
resultados negativos dos primeiros anos.
3.2.1.20. Rever a quantidade de vagas de estacionamento para automóveis,
observando a possibilidade de aumentá-las;
3.2.1.21. Verificar o impacto do empreendimento na mobilidade urbana da região e
realizar estudos de acessibilidade durante a elaboração do projeto executivo.

3.2.2. EDITAL DE LICITAÇÃO:
3.2.2.1. Excluir a expressão “arrendamento” de todo o caderno licitatório, visto que
o instituto almejado é a concessão, nos termos da Lei (federal) nº 8.987/95, enquanto o instituto
do arrendamento tem outra finalidade;
3.2.2.2. Definir o número total de vagas de embarcações, visto constar 552 no edital,
mas serem consideradas 624 no fluxo de caixa;
3.2.2.3. Alterar a utilização da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto
não se aplicar ao caso;
3.2.2.4. Abster-se de permitir que terceiros interessados e alheios ao certame venham
a compor o consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3.;
3.2.2.5. Indicar o item a que se refere a frase do subitem 11.1;
3.2.2.6. Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via postal,
conforme caput do item 13.;
3.2.2.7. Ajustar a expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem 13.12.5, visto
se referir ao “Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
3.2.2.8. Ajustar a utilização da expressão “Comissão Permanente de Licitação” para
“Comissão Especial de Licitação”, se assim for o caso;
3.2.2.9. Abster-se de vedar a utilização de benefício fiscal da licitante na proposta
comercial, conforme subitem 15.2.1.;
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3.2.2.10. Definir a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital indicar 10,83%
e o fluxo de caixa 14,25%;
3.2.2.11. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ICMS, conforme
subitem 18.2.5, bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
3.2.2.12. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem
como declaração do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante
“prova de regularidade com a Fazenda Municipal”;
3.2.2.13. Abster-se de exigir certidão negativa de débito perante o INSS, conforme
subitem 18.2.7, bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
3.2.2.14. Vedar, para fins de habilitação técnica, a apresentação de “atestados
emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados
através de declaração”, conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
3.2.2.15. Abster-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de
“elaboração de projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços”
(subitem 18.3.3.1.4) e “construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não representam parcela
de maior relevância e valor significativo;
3.2.2.16. Abster-se de exigir “comprovação de instalações e aparelhamento e do
pessoal técnico”, conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade;
3.2.2.17. Ajustar a ordem de julgamento prevista no caput do item 19, visto que o
item 7.4 e 13 indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta comercial, pois a
“qualificação técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da “habilitação”;
3.2.2.18. Informar o prazo para convocação da vencedora assinar o contrato, após a
publicação do resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a concessionária
firmar o documento, conforme subitem 22.3;
3.2.2.19. Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes na forma de
“Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2;
3.2.2.20. Estabelecer regramento para os casos de revisão ordinária, que deverá
ocorrer em períodos previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária,
considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.3.2;
3.2.2.21. Abster-se de permitir a prorrogação automática do prazo de concessão,
visto contrariar o disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais 7 e pelo
tempo necessário ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro contratual;

7

(a) quando há necessidade de amortização de investimentos; (b) ampliação do serviço; e/ou (c) necessidade de reequilíbrio econômicofinanceiro.
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3.2.2.22. Ajustar o prazo de início da operação a partir da assinatura do contrato,
visto constar 18 meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no fluxo de caixa, conforme
subitem 25.3.1.2;
3.2.2.23. Excluir a expressão “complexo náutico ambiental” de todo caderno
licitatório, visto não se aplicar ao caso, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
3.2.2.24. Ajustar o disposta no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3;
3.2.2.25. Incluir exigência de contratação de seguro para execução de obras;
3.2.2.26. Alterar a expressão “poderá” para “deverá” no subitem 30.1.1;
3.2.2.27. Ajustar a expressão “duração limitada ao prazo do arrendamento” no
subitem 30.1.1, visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de duração
indeterminado”;
3.2.2.28. Abster-se de permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme
subitens 31.25 e 31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação;
3.2.2.29. Ajustar a expressão “Administração do Porto” no subitem 33.1.3, visto não
se aplicar ao caso;
3.2.2.30. Ajustar o valor dos investimentos previsto no item 33., visto em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
3.2.2.31. Prever a obrigatoriedade de prévia solução administrativa de litígio (auto
composição, nos termos da Lei (federal) nº 13.140/2015); e
3.2.2.32. Avaliar a utilização do critério de julgamento pelo maior valor de outorga.
3.2.3. MINUTA CONTRATUAL:
3.2.3.1. Ajustar o valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
3.2.3.2. Ajustar a utilização da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro
da Cláusula Oitava;
3.2.3.3. Ajustar a regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da
Cláusula Nona, pois há dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da
ordem de serviço, pois podem não ser coincidentes;
3.2.3.4. Ajustar a redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar
confusão com as exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente;
3.2.3.5. Ajustar a redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo
terceiro da Cláusula Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à
utilização do imóvel”, o que não tem relação com as disposições do instrumento convocatório;
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3.2.3.6. Ajustar o estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas
na Cláusula Décima Terceira e parágrafos;
3.2.3.7. Estabelecer os “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da
qualidade do serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima Quinta, ainda que a
letra ‘c’ do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a expressão “índice de
avaliação de desempenho operacional”;
3.2.3.8. Ajustar a redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, pois
dispõe que “A Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”;
3.2.3.9. Informar que “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas
Ambientais” não ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme
previsto no parágrafo primeiro da Cláusula Vigésima Oitava;
3.2.3.10. Ajustar o prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula
Trigésima, visto o edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins da caracterização do
inadimplemento e consequente rescisão contratual;
3.2.3.11. Ajustar a base de cálculo para incidência dos percentuais de aplicação das
sanções administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias o percentual deve
recair sobre o valor da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de eventuais sanções a
serem aplicadas, conforme parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Segunda;
3.2.3.12. Inserir a palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da
Cláusula Trigésima Segunda;
3.2.3.13. Informar qual Lei municipal se refere o parágrafo vigésimo terceiro da
Cláusula Trigésima Segunda;
3.2.3.14. Excluir a palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima
Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta, visto não se aplicar ao caso;
3.2.3.15. Ajustar o sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da
Cláusula Trigésima Sexta;
3.2.3.16. Ampliar as modalidades de prestação da garantia contratual estipuladas no
parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao §1º do art. 56 da Lei (federal) nº
8.666/93;
3.2.3.17. Ajustar a redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em
contradição com o disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre
outros, bem como com o previsto no art. 27 da Lei (federal) nº 8.987/95;
3.2.3.18. Ajustar o prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima
Oitava, visto constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa constar o prazo de 25 anos;
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3.2.3.19. Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art. 26
Lei (federal) nº 8.987/95); e
3.2.3.20. Inserir cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de
investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei (federal) nº 8.987/95.
3.3. DAR CIÊNCIA deste Relatório e da Decisão ao Responsável e ao órgão de
controle interno do município de Florianópolis.
É o Relatório.
Diretoria de Controle de Licitações e Contratações, em 25 de julho de 2017.
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES
Auditor Fiscal de Controle Externo
AZOR EL ACHKAR
Auditor Fiscal de Controle Externo
De acordo:
RODRIGO DUARTE SILVA
Chefe de Divisão
ROGÉRIO LOCH
Coordenador
Encaminhem-se os Autos à elevada consideração do Exmo. Relator.
DENISE REGINA STRUECKER
Diretora e.e
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Secretaria Geral
Divisão de Protocolo - SEG/DIPO

Protocolo n° 26674/2017

Informamos para os devidos fins que no dia 18/10/2017 as 15:58, na máquina com IP 10.10.1.134,
deu entrada neste Tribunal o(s) documentos(s) protocolado(s) sob o n° 26674/2017.
O 'acompanhamento poderá ser feito através do site do Tribunal de Contas do Estado,
www.tce.sc.gov.br.
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PREFEITiüRA DE
TURISMO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OENO.

5H Õ’

/SETUR/GAB/2017

Florianópolis, 13 de outubro de 2017.

Para: Luiz Eduardo Cherem
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

AssuntOi-^Edital de Concessão de Implantação e Operação do Parque Urbano e Marina Beira Mar LCC 17/00419568

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente solicitar informações sobre o
andamento da análise da documentação do edital de Concessão Comum para Implantação e
Operação do Parque Urbano e Marina Beira Mar na Avenida Beira Mar Norte em Florianópolis,
que tramita neste Tribunal sob o protocolo LCC 17/00419568.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

/

ulian
ichter Pires
Secretário da Secretaria de Tu\isra6, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico

Rua Padre Roma n° 482 - 3° andar - Centro
Florianópolis - SC - CEP: 88010-090
CNPJ; 82.892.282/0011-15
setur@pmf.sc.gov..br
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GABINETE CONSELHEIRA SUBSTITUTA SABRINA NUNES IOCKEN

PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADO:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Sr. Gean Marques Loureiro
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA.
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
DESPACHO

Considerando a relevância da matéria, bem como o que foi discutido na Sessão Plenária do dia
11/12/2017, encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para
manifestação.
Florianópolis, 1 de março de 2018.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Processo: @LCC 17/00419568

1
4511603
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PARECER Nº
PROCESSO Nº
UNIDADE GESTORA
RESPONSÁVEL
INTERESSADOS
ASSUNTO

:
:
:
:
:
:

959

MPC/298/2018
@LCC 17/00419568
Prefeitura de Florianópolis
Gean Marques Loureiro
Prefeitura de Florianópolis
Concessão
de
construção,

operação

e

manutenção de parque urbano com Marina na
área

descrita

Chamada

no

item

Pública

2

nº

do

Anexo

I

da

836/SMA/DLC/2015,

destinadas à implantação do PARQUE URBANO
RELATORA
:
UNIDADE TÉCNICA :
NÚMERO UNIFICADO:
Cuida-se
planejada

pela

concessão

da

COM MARINA.
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
MPC/SC-2.1/2018-280
de

processo

Prefeitura

construção,

de

de

análise

Florianópolis,

operação

e

de

licitação

com

vistas

manutenção

de

à

parque

urbano com marina na Beira Mar Norte de Florianópolis.
Por meio do Ofício n° 292-SETUR/GAB/2016, enviado em
21-11-2016,1 a secretária de turismo de Florianópolis remeteu à
Corte de Contas, em cumprimento ao disposto no art. 7° da
Instrução Normativa n° TC-22/2015,2 documentação esboçando os
procedimentos iniciais tendentes à concessão visada.
Após

despacho

proferido

pela

Exma.

Relatora

determinando a instrução complementar do feito,3 auditores da
Diretoria

de

Controle

de

Licitações

e

Contratações

–

DLC

elaboraram o relatório de fls. 940/955, pontuando determinadas
questões para o melhor deslinde da contratação, no tocante ao
plano

de

negócios/fluxo

de

caixa,

ao

edital

de

licitação

vindouro e às disposições previstas na minuta contratual.
Conforme

solicitado

pela

procuradora-geral

adjunta

Cibelly Farias Caleffi na sessão plenária de 11-12-2017, a
1 Fls. 2/13.
2 Art. 7º O gestor de PPP ou de Concessão Comum encaminhará ao Tribunal de
Contas cópia em formato digital, armazenada em meio ótico ou eletrônico,
dos documentos referidos no art. 5º, observado o prazo de 60 dias, no
mínimo, antes da publicação do edital de licitação.
3 Fl. 939.
1
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Exma.

Relatora

determinou

a

960

remessa

dos

autos

a

este

do

Poder

Ministério Público, para manifestação prévia.4
Vieram-me os autos.
A

escolha

da

concessão

comum

por

parte

Público, nos termos do que preconiza o art. 2°, III, da Lei n°
8.987/95,5 é consentânea com o projeto visado, considerando seu
caráter

pretensamente

autossustentável

do

ponto

de

vista

financeiro.
Em

cumprimento

ao

disposto

no

art.

5°,

§

3°,

da

Instrução Normativa n° 22/2015,6 a Unidade Gestora encaminhou
parecer fundamentado do grupo técnico eleito para avaliação
das

propostas

836/SMA/DLC/2015,

decorrentes
tendo

do

sido

Chamamento

devidamente

Público

n°

explicitadas

as

razões de escolha dos projetos das empresas AJX e ARK7, com
ratificação pelo prefeito (fls. 29/33 – arquivo n° 2).
Especificamente no que tange à viabilidade do projeto
sob o aspecto da mobilidade urbana (marina + parque), conforme
suscitado pela Exma. Relatora na sessão plenária de 6-12-2017,
observo

que

no

estudo

apresentado

pela

empresa

AJX

foram

esboçadas algumas observações sobre a dinâmica de tráfego da
região, com vistas à mitigação de eventuais congestionamentos.
Nesse sentido, a partir da identificação dos fluxos
de circulação de pedestres, ciclistas, automóveis e transporte
coletivo da região,7 foi estabelecida planta do fluxo final da
instalação do parque,8 prevendo faixa extra de circulação de
4 Fl. 958.
5 Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: [...] III concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção,
total
ou
parcial,
conservação,
reforma,
ampliação
ou
melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua
realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do
serviço ou da obra por prazo determinado; [...]
6 Art. 5° [...] §3º Caso os estudos de viabilidade econômico-financeira
sejam oriundos de PMI, a escolha do projeto ou combinação entre propostas
deverá ser justificada em relatório fundamentado, devidamente aprovado pela
autoridade competente.
7 Fls. 411/413 – arquivo n° 23.
8 Fl. 414 – arquivo n° 23.
2
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veículos,

com

vistas

circulação

geral

da

à

961

diminuição

avenida

Beira

de

Mar

interferências
Norte,

a

na

partir

de

conceito já integrado ao projeto Floripa BRT.
Sobre o assunto, ilustrativos os seguintes excertos
do estudo apresentado pela referida empresa:9
Devido ao incremento de tráfego gerado pelo sistema da marina
e parque, determina-se como medida mitigadora e de melhoria
de tráfego, o aumento da extensão das faixas marginais e das
faixas de aceleração e desaceleração já existentes. Desta
forma,

este

projeto

prevê

que

todo

o

acesso

as

áreas

contínuas ao parque tenham essa faixa extra de circulação de
veículos, diminuindo a interferência na circulação geral da
avenida. [...].
Hoje são apenas 100m de distância que separam os trechos de
transferência

entre

os

dois

bolsões

de

parada.

Cada

confluência e nova separação de faixas cria um efeito de
redução

do

fluxo

em

todas

as

faixas

e

em

especial

na

contígua. O projeto prevê a interligação dessas faixas de
transferência criando assim uma faixa marginal completa ao
longo do parque com baixo custo. Desta forma o fluxo será
mais contínuo melhorando o trânsito como um todo. [...]
As normas de dimensionamento de tráfego preveem que a faixa
de tráfego adicional ofereça um comprimento mínimo suficiente
para que o veículo possa acelerar e atingir velocidade do
ramo

principal

gradativa.

As

ou

desacelerar

faixas

com

denominadas

até

a

faixas

parada
de

de

forma

aceleração

e

desaceleração devem ter largura constante de mínima de 3,0m e
ideal com 3,5 ou 3,6m, conforme detalhado na apostila de
interseções rodoviárias disponíveis no site ebah.com.br”
Este comprimento da faixa marginal, incluindo as faixas de
aceleração e desaceleração correspondem a um aumento de 400m
no total das vias atuais existentes, desta foram fazendo a
interligação

entre

as

vias

faixas

marginais

existentes

e

criando uma melhoria no fluxo de trânsito da região, evitando
a confluência e em seguida o retorno para a desaceleração.
[...]
Acrescente-se
projeto

a

ainda

uma

possibilidade

ressalva:
de,

será

após

a

mantida

por

entrada/saída

este
do

estacionamento, o veículo volte à beira-mar e faça o retorno
9 Fls. 413, 416, 419, 421 – arquivos n°s 23 e 24.
3
Esse documento foi assinado digitalmente por Aderson Flores
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 06605

ESTADO DE SANTA CATARINA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Aderson Flores

962

no primeiro sinaleiro, como já acontece hoje com quem sai do
primeiro bolsão onde existe a elevatória de esgoto, conforme
apresentado na imagem da sequência. Caso contrário o veículo
precisa ir até o retorno em frente ao terminal Rita Maria e
dessa forma prejudicaria mais o setor já complicado. [...].
O projeto como está sendo elaborado também prevê formas de
acesso com a instalação do BRT, uma vez que a faixa marginal
é mantida e inclusive melhorada, criando mais espaço para as
futuras modificações que serão necessárias. Pode-se ver pelas
imagens que conforme o projeto conceitual (Floripa BRT) a
própria ciclovia e calçada tem seus espaços prejudicados pela
necessidade de aumento das faixas para a instalação do BRT.
Porém com este projeto da marina e parque os espaços públicos
serão preservados, dando preferência as ciclofaixas e aos
usos

dos

pedestres.

E

o

espaço

para

retorno

o

retorno,

conforme o projeto conceitual, terá seu espaço garantido sem
prejudicar o parque. (Grifos meus)

Mais adiante no estudo, a empresa inclusive estimou,
a partir das piores hipóteses sobre o incremento de tráfego na
região em horários de pico, um aumento de, no máximo, 2% sobre
o movimento verificado, evidenciando a existência de análises
preliminares sobre a questão (fls. 465/469 – arquivo n° 26).
Já no que tange às considerações sobre a viabilidade
econômica e o local eleito para a concessão, acompanho as
considerações suscitadas pelo Conselheiro Wilson Rogério WanDall na sessão realizada em 6-12-2017, no sentido de que a
própria envergadura do projeto valida a escolha discricionária
da Prefeitura pela área central do Município, sendo que houve
competente estudo prévio de viabilidade econômica feito pela
empresa ARK7, juntado às fls. 568/594 – arquivo n° 43.
A única ponderação que faço quanto ao local eleito
pela Prefeitura, diz respeito ao possível conflito que poderá
haver

com

a

recente

obra

iniciada

pela

CASAN

a

partir

do

Edital n° 34/2017,10 visando à despoluição da Av. Beira Mar
Norte, mediante implantação de sistema de esgoto complementar.
10 Disponível em:
<file:///C:/Users/9695206/Downloads/CP_34_2017_Edital.pdf>. Acesso em: 273-2018.
4
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Isso
fechamento

de

porque

um

fontes

dos

963

maiores

clandestinas

apelos

almejado

da

pela

obra
CASAN

de
diz

respeito à futura balneabilidade do mar na orla da avenida,
circunstância

que,

talvez,

poderá

ser

prejudicada

pela

instalação da marina.
Veja-se
apresentados

que

neste

ao

tempo

processo,

dos

estudos

ainda

não

preliminares
se

cogitava

concretamente acerca da obra lançada pela CASAN, conforme fica
evidenciado pela síntese dos impactos cumulativos sinergéticos
negativos do projeto, enunciados pela empresa AJX (fl. 146 –
arquivo n° 7):
Impactos cumulativos sinergéticos negativos
[...]
b) Impactos na qualidade ambiental
As zonas costeiras são uma das áreas de maior adensamento
populacional no Brasil e do mundo. A pressão exercida pelo
rápido processo de urbanização no litoral brasileiro e, em
especial, no litoral de Santa Catarina, vem causando perda
dos habitats costeiros e de sua biodiversidade. Ademais, os
impactos negativos derivados do crescimento da infraestrutura
turística

sobre

reconhecidos.
consequências

o

sistema

de

Cumulativamente,
prejudiciais

saneamento
este

tanto

para

fato
a

básico
pode

população

são

trazer
local

quanto para os turistas, assim como para a qualidade dos
recursos hídricos. Deve se levar em conta, porém, que a área
de implantação do empreendimento apresenta-se degradada, a
qualidade da água possui condições impróprias se relacionadas
a balneabilidade, predominando cobertura vegetal com espécies
exóticas e ruderais, obras de terraplanagem e edificações não
condizentes com os pressupostos ambientais e urbanísticos de
uso do solo, entre outros problemas. (Grifos meus)

A

propósito

do

assunto,

o

item

5

da

Instrução

Normativa n° 33 da FATMA, que trata do licenciamento para
marinas,11

especifica

a

necessidade

de

análises

sobre

os

11 5 Identificação dos Impactos Ambientais
Identificar os principais impactos que poderão ocorrer em função das
diversas ações previstas para a implantação e operação do empreendimento:
conflitos de uso do solo e da água, intensificação de tráfego na área,
5
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poderão

ter

relativamente

a

conflitos de uso da água, inclusive a respeito da qualidade
das águas superficiais.
Dessa

feita,

a

título

de

orientação

técnica,

nos

termos do que preconiza o art. 10 da Instrução Normativa n°
TC-22/2015,12
Prefeitura

entende-se
de

cabível

Florianópolis

avaliando

previamente

concessão

visada

no

a

recomendar

que

atente

conveniência

local

eleito,

em

em

ao

para
dar

gestor
a

da

questão,

seguimento

virtude

da

à

eventual

inviabilidade que o projeto poderá trazer na balneabilidade
almejada pelas obras decorrentes do Edital n° CASAN-34/2017,
ainda que se tomem as medidas ambientais cabíveis para esse
tipo de projeto.
De mais a mais, tenho que as observações empreendidas
por auditores da DLC guardam pertinência com o melhoramento do
objeto

a

ser

necessário
exercido

concedido,

controle
pelo

prévio

Tribunal

de

estando
das

em

consonância

concessões

Contas,

não

só

públicas
em

com
a

termos

o
ser
de

legalidade, mas também quanto aos aspectos de legitimidade e
economicidade da contratação, a teor do que dispõe o art. 3°
da Instrução Normativa n° TC-22/2015.13
Em acréscimo, apenas ressalto a inaplicabilidade do
art. 21 da Lei n° 8.987/95 relativamente à minuta do edital em

valorização/desvalorização imobiliária, interferência na infraestrutura e
paisagem existente, interferência em áreas de preservação permanente,
supressão de cobertura vegetal, alteração no regime hídrico, alteração da
qualidade das águas superficiais, erosão e assoreamento, entre outros.
12 Art. 10. Encaminhada a documentação elencada no art. 5º desta Instrução
Normativa e considerando o prazo previsto no art. 7º, §1º, o Presidente do
Tribunal de Contas poderá determinar a formação de processo específico para
fiscalização e orientação técnica aos gestores, visando ao aperfeiçoamento
do projeto público e à prevenção de interrupções indesejáveis em seu
cronograma. §1º O controle previsto no caput deste artigo observará o
princípio da significância, de acordo com os critérios de materialidade,
relevância, oportunidade e risco.
13 Art. 3º O controle das PPP’s e das Concessões Comuns será realizado sob
os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados
pelo órgão ou pela entidade concedente e sua consonância com os princípios
aplicáveis à Administração Pública, especialmente os estabelecidos no art.
37 da Constituição Federal, bem como os princípios regentes do instituto da
concessão de serviços públicos.
6
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apreço,14 uma vez que, conforme informado pela secretária de
turismo

de

Florianópolis,

“no

tocante

à

discriminação

de

custos dos estudos relativos ao projeto Parque Urbano e Marina
Beira Mar Norte, não há necessidade de apresentá-los, uma vez
que

os

mesmos

foram

doados

pelas

empresas,

não

onerando,

portanto, a Administração Pública” (fl. 601 – arquivo n° 44).
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com
amparo

na

competência

conferida

pelo

art.

108

da

Lei

Complementar n° 202/2000, manifesta-se pela ADOÇÃO da SOLUÇÃO
proposta

por

adicionalmente

meio
a

do

Relatório

expedição

de

n°

DLC-323/2017,

RECOMENDAÇÃO

ao

sugerindo
gestor

da

Prefeitura de Florianópolis que avalie a (in) compatibilidade
da concessão visada com a balneabilidade da região, almejada
pelas obras decorrentes do Edital n° CASAN-34/2017.
Florianópolis, 28 de março de 2018.
Aderson Flores
Procurador

14 Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e
despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de
utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da
licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.
7
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PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADOS:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:
PROPOSTA DE VOTO:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Sr. Gean Marques Loureiro
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA.
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
COE/SNI - 214/2018

I. EMENTA
CONCESSÃO DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE PARQUE URBANO COM
MARINA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS
TÉCNICOS ACERCA DO MELHOR LOCAL PARA A
INSTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PROPOSTA
DE VOTO QUE CONTEMPLA A PRESCRIÇÃO DE
RECOMENDAÇÕES AO GESTOR.

II. INTRODUÇÃO
Tratam os autos de análise preliminar dos procedimentos de planejamento para fins de concessão,
encaminhados a esta Corte de Contas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis no Ofício
protocolado nesta Casa em 02/06/2016 (fl. 03), em decorrência do que dispõe a Instrução
Normativa n. TC-022/2015.
A Unidade Gestora demonstrou a intenção de lançar edital de concorrência pública, cujo objeto
seria a concessão para construção, operação e manutenção do empreendimento denominado
“Parque Urbano Marina Beira Mar”, com julgamento pelo maior valor de outorga (“maior oferta
pela oportunidade de negócio”), associado ao pagamento de outorga fixa, com valor estimado no
fluxo de caixa de R$ 1.940.533.252,00 (um bilhão novecentos e quarenta milhões quinhentos e
trinta e três mil duzentos e cinquenta e dois reais), referente ao total de receita operacional
prevista no decorrer do contrato.
Ao examinar os autos, a Diretoria de Controle de Licitações (DLC) manifestou-se por meio do
Relatório n. 198/2017, elaborado pelo Auditor Fiscal de Controle Externo Antônio Felipe
Oliveira Rodrigues, no sentido de encaminhar recomendações ao Sr. Gean Marques Loureiro,
Prefeito Municipal de Florianópolis, relativas a adequações no plano de negócios e fluxo de caixa,
no edital de licitação e na minuta contratual. Segundo a Diretoria Técnica, “[...] verificou-se que
algumas questões devem ser melhor esclarecidas em função do grande impacto que possuem na
Processo: @LCC 17/00419568 – COE/SNI - 214/2018

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7EAA0

1
4511603

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

967

GAB. CONSELHEIRA SUBSTITUTA SABRINA NUNES IOCKEN

formulação das propostas por parte dos licitantes, além de afetarem a legalidade, economicidade e
isonomia”.
Com relação ao Plano de Negócios e ao Fluxo de Caixa, foram verificadas inconsistências em
relação ao período pré-operacional; à consideração de capital de terceiros; ao custo do capital
próprio e de terceiros; à necessidade de consideração do valor de outorga no fluxo de caixa; à
necessidade de serem ampliados os cenários de projeção de receitas futuras; à definição do
período de concessão no fluxo de caixa; à necessidade de se detalhar a pesquisa de preços dos
aluguéis das vagas para embarcações e para os estabelecimentos comerciais, considerando a área
em que está prevista a construção do empreendimento; à necessidade de se estabelecer como se
dará a manutenção da taxa Interna de Retorno (TIR), que representa a rentabilidade do
concessionário; à revisão dos tributos e alíquotas considerados; à adoção da TIR como valor
referência para o negócio; à ausência de consideração no fluxo de caixa de algumas receitas
acessórias; à ausência de premissa e justificativas para a demanda considerada; à ausência da
origem do valor das áreas a serem destinadas aos comércios; à ausência de projeto definido para o
tamanho e localização das vagas secas e molhadas; à incorreção da fórmula apresentada para o
cálculo do Valor Presente Líquido (VPL); à ausência de justificativa para a fórmula de cálculo do
ISS; à consideração em duplicidade do item “gastos gerais de produção” no cálculo do resultado
operacional; e à possibilidade de ajuste no quantitativo de vagas para automóveis.
Quanto à minuta do edital, a DLC destacou a discrepância na definição do número total de vagas
de embarcações previsto no edital e no fluxo de caixa; permissão equivocada de que terceiros
interessados e alheios ao certame venham a compor o consórcio de empresas vencedoras da
licitação; vedação equivocada da apresentação da documentação por via postal; vedação
equivocada da utilização de benefício fiscal da licitante na proposta comercial; discrepância na
definição da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) no edital e no fluxo de caixa; exigências
equivocadas de itens para fins de habilitação técnica; ausência do estabelecimento do prazo de
convocação da vencedora para assinar o contrato, após a publicação do resultado do certame;
ausência da apresentação da distribuição de riscos da concessão entre as partes;
ausência/insuficiência do estabelecimento de regramento para os casos de revisão ordinária e
extraordinária; equívoco na permissão de prorrogação automática do prazo de concessão;
discrepância entre o prazo estabelecido para início da operação previsto no instrumento
convocatório e no fluxo de caixa; discrepância entre o disposta no subitem 28.1 e no subitem
28.3; ausência da exigência de contratação de seguro para execução de obras; equívoco em
permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”; discrepância entre o valor dos investimentos
previsto no edital, no orçamento e no fluxo de caixa; e ausência de dispositivo prevendo a
obrigatoriedade de prévia solução administrativa de litígio.
A Diretoria Técnica apontou também equívocos nas certidões de regularidade fiscal exigidas e
outras inconsistências de caráter formal. Sugeriu ainda que fosse mantida a utilização do critério
maior oferta de pagamento de outorga de concessão como critério de julgamento da licitação.
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Quanto à minuta contratual, a DLC constatou a discrepância do valor dos investimentos previsto
na Cláusula Quinta em relação ao orçamento presente na planilha “Imobilizado C” do fluxo de
caixa; a utilização equivocada da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro da Cláusula
Oitava; o equívoco na regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da Cláusula
Nona; a discrepância na redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima; o equívoco na
redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo terceiro da Cláusula Décima
Primeira; o equívoco no estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas na
Cláusula Décima Terceira e parágrafos; a ausência do estabelecimento dos “critérios, indicadores,
fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço”; o equívoco na redação do parágrafo
segundo da Cláusula Vigésima Primeira; a insuficiência de que a norma prevista no parágrafo
primeiro da Cláusula Vigésima Oitava, no que tange ao “o acompanhamento e o monitoramento
dos Programas Ambientais”; a discrepância do prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo
da Cláusula Trigésima; o equívoco no estabelecimento da base de cálculo para incidência dos
percentuais de aplicação das sanções administrativas (valor do contrato); a ausência da palavra
“décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da Cláusula Trigésima Segunda; a
ausência de menção sobre qual a Lei municipal que se refere o parágrafo vigésimo primeiro da
Cláusula Trigésima Segunda; a utilização equivocada da palavra “secretaria” do parágrafo primeiro
da Cláusula Trigésima Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta; o equívoco no sentido dado
pela redação do parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta; a restrição equivocada às
modalidades de prestação da garantia contratual estipuladas no parágrafo segundo da Cláusula
Quadragésima; a discrepância da redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda; a
discrepância no prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima Oitava; a
inexistência de cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art. 26 Lei Federal n.
8.987/1995); e a inexistência de cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização
de investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei Federal n. 8.987/1995).
Ao final, a área técnica sugeriu o conhecimento do Relatório nº DLC-323/2017, com expedição
de recomendações ao gestor.
Considerando a relevância da matéria, os autos foram encaminhados ao Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas para manifestação.
Em parecer da lavra do Procurador Aderson Flores, o Parquet de Contas entendeu que, no que
tange às considerações sobre a viabilidade econômica e o local eleito para a concessão, a
“envergadura do projeto valida a escolha discricionária da Prefeitura pela área central do
Município, sendo que houve competente estudo prévio de viabilidade econômica feito pela
empresa ARK7”. E complementou:
A única ponderação que faço quanto ao local eleito pela Prefeitura, diz respeito ao
possível conflito que poderá haver com a recente obra iniciada pela CASAN a partir do
Edital n° 34/2017, visando à despoluição da Av. Beira Mar Norte, mediante
implantação de sistema de esgoto complementar.

Processo: @LCC 17/00419568 – COE/SNI - 214/2018

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7EAA0

3
4511603

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

969

GAB. CONSELHEIRA SUBSTITUTA SABRINA NUNES IOCKEN

Isso porque um dos maiores apelos da obra de fechamento de fontes clandestinas
almejado pela CASAN diz respeito à futura balneabilidade do mar na orla da avenida,
circunstância que, talvez, poderá ser prejudicada pela instalação da marina.
[...]
Dessa feita, a título de orientação técnica, nos termos do que preconiza o art. 10 da
Instrução Normativa n° TC-22/2015, entende-se cabível recomendar ao gestor da
Prefeitura de Florianópolis que atente para a questão, avaliando previamente a
conveniência em dar seguimento à concessão visada no local eleito, em virtude da
eventual inviabilidade que o projeto poderá trazer na balneabilidade almejada pelas
obras decorrentes do Edital n° CASAN-34/2017, ainda que se tomem as medidas
ambientais cabíveis para esse tipo de projeto.

Assim sendo, manifestou-se pela adoção da solução proposta por meio do Relatório nº DLC323/2017, sugerindo adicionalmente a expedição de recomendação ao gestor da Prefeitura
Municipal de Florianópolis “que avalie a (in) compatibilidade da concessão visada com a
balneabilidade da região, almejada pelas obras decorrentes do Edital nº CASAN-34/2017.
É o relatório.
III. DISCUSSÃO
Como é cediço, a Instrução Normativa n. TC-022/2015 “Estabelece procedimentos para o
controle e orientação referente à etapa de planejamento das Concessões Administrativas e
Patrocinadas (denominadas de Parcerias Público-Privadas – PPP) e das Concessões Comuns, a
serem exercidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina”.
O § 1º do art. 11 da aludida Instrução Normativa indica que “O Relator, mediante Decisão
Singular, se manifestará acerca da proposta do órgão de controle do Tribunal, exarando
orientação técnica acerca dos ajustes a serem efetivados pela Unidade Gestora nos documentos
que integram o planejamento da concessão”.
Entretanto, considerando a relevância da matéria e a repercussão social da Concessão do
chamado “Parque Urbano com Marina” para o Município de Florianópolis, entendo pertinente
que a presente decisão seja proferida pelo Plenário desta Corte de Contas, em homenagem ao
princípio da colegialidade.
Quanto ao mérito, no presente caso, constato a pertinência das orientações advindas da DLC, as
quais dizem respeito a pontos que devem ser ajustados para o pleno atendimento da legislação
vigente, relativa à matéria.
Contudo, considero pertinente tecer algumas considerações em relação à área definida pela
Administração Municipal para a implantação do empreendimento, situada entre o trapiche (Praça
Portugal) e a estação da CASAN (Praça Sesquicentenária).
Processo: @LCC 17/00419568 – COE/SNI - 214/2018

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 7EAA0

4
4511603

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

970

GAB. CONSELHEIRA SUBSTITUTA SABRINA NUNES IOCKEN

Primeiramente, há de se destacar que a concessão visa à construção de um Parque Urbano com
Marina. Essa referência é importante, pois mesmo que a implantação da Marina deva ser
considerada prioritariamente para fins de viabilidade técnica e ambiental, os demais estudos de
viabilidade, principalmente econômica, devem considerar que boa parte dos investimentos e das
receitas que serão obtidas pela concessionária referem-se ao Parque Urbano.
Com relação à viabilidade técnica e ambiental para a implantação da Marina, consta do Termo de
Referência da Concessão1 a seguinte justificativa para a seleção da área:
Estudos como o Plano de Ordenamento Náutico - PON, realizado pela organização
FloripAmanhã, ao mesmo tempo que ressaltam o potencial do Município para o
desenvolvimento náutico, indicam a falta de estruturas de apoio para este fim na região
central. O PON ao evidenciar as características da denominada costa oeste para a
instalação de empreendimentos náuticos, ressalta sua condição física como principal
atributo. A linha da costa nesta região é, em grande parte, derivada de intervenções
humanas com aterros e enrocamentos, configurando um sítio com menor potencial de
sofrer impactos ambientais e conflitos.

O Plano de Ordenamento Náutico de Florianópolis 2, elaborado pela Organização FloripAmanhã
e que foi utilizado pela Administração Municipal como subsídio para a definição da área a ser
destinada ao empreendimento, aponta também outros pontos do Município como altamente
potenciais para o desenvolvimento de atividades náuticas.
3.4 - Classificação de áreas potenciais para atividades náuticas A partir do
compartilhamento disposto no item 3.3, foi elaborado um sistema de classificação de
áreas quanto à potencialidade, conforme Figura 11.
De forma geral, quatro principais áreas situadas nos ambientes litorâneos podem ser
consideradas com potencial muito alto, sob perspectiva dos aspectos oceanográficos
analisados:
1) Embocadura da baía Sul
2) Costa da Caieira do Ribeirão da Ilha
3) Ponta da Caiacanga e adjacências
4) Canal de conexão entre as baías sul e porção adjacente às avenidas Beira-Mar Norte e
Beira-Mar Continental
5) Setores da costa noroeste entre o Pontal da Daniela e a localidade de Sambaqui

Assim sendo, definidos os pontos onde a construção da Marina seria viável técnica e
ambientalmente, caberia identificar o local ou os locais onde a construção do Parque/Marina
seria viável também economicamente, para que então se pudesse verificar qual escolha atenderia
melhor o interesse público.
Nos documentos que estão disponíveis nos autos ou mesmo no site da Prefeitura Municipal não
se encontra estudos dessa natureza. A área escolhida para sediar o empreendimento foi definida
pela Administração Municipal antes de serem realizados os estudos de viabilidade econômica ou
de impactos na mobilidade urbana.
1 http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/consulta/setur/concessao.php
2 http://floripamanha.org/prioridades-floripamanha/ordenamento-nautico/
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Como justificativa para essa definição, extrai-se do Termo de Referência da Concessão 3:
A área indicada para a localização do Parque Urbano e Marina, além de possuir
boas condições para a implantação de equipamentos náuticos, encontra-se no
centro de uma das áreas de lazer mais utilizadas na cidade, a ciclovia e o passeio
da Av. Beira Mar Norte. Configurada como parque linear, hoje oferece poucos
equipamentos de lazer: Além dos supracitados, há quiosques, locais de contemplação,
trapiche e aparelhos de ginástica; entretanto, é prioritariamente tratada como local de
passagem. Pelo grande público a que atende diariamente, justifica-se a criação de
uma área mais ampla para a disposição de uma maior variedade de atividades esportivas
e de lazer.
A implantação do empreendimento neste local irá atender a área de maior
densidade populacional da cidade e será complementada com os usos já
consolidados na região, composta de estabelecimentos comerciais, educacionais, de
hotelaria, serviços e gastronomia. Local com acesso náutico e terrestre facilitado
encontra-se vizinho ao novo sistema de mobilidade urbana a ser implantado em breve
na cidade: os corredores exclusivos de transporte coletivo, BRT – Bus Rapid Transit,
podendo se transformar em um ponto de transbordo multimodal.
Destarte, a cidade ganhará com a implantação de um parque urbano e a qualificação das
opções de turismo náutico, o desenvolvimento econômico e a geração de empregos,
derivados dos novos negócios implantados e, principalmente, com a possibilidade de
intensificação do uso do mar. (grifei)

No caso, verifico que o ponto em que se previu a construção é uma área já bastante urbanizada e
que oferece à sociedade possibilidades de lazer e turismo. O uso consolidado desse espaço para o
lazer é resultado de vultosos investimentos de recursos públicos, principalmente nos aterros que
formam os dois bolsões na Av. Beira Mar Norte.
Assim, observa-se atualmente uma concentração das atividades de lazer e turísticas justamente na
área que se pretende destinar à construção do Parque Ambiental e da Marina, fato destacado
também pela Administração no Termo de Referência.
Em resposta aos questionamentos levantados pela população na Consulta Pública relativa ao
Parque/Marina4, a Administração afirma que: “O parque público previsto vem complementar o
parque linear existente na beira mar que hoje oferece poucos equipamentos de lazer e é
prioritariamente tratado como local de passagem. Pelo público a que atende diariamente a
estrutura existente justifica-se a criação de uma área mais ampla para a disposição de uma maior
variedade de atividades esportivas e de lazer”.
Por certo que sempre há espaço para que sejam empreendidas melhorias no espaço público em
questão, mas cabe refletir se não há outras áreas próximas desta, cuja revitalização, modernização
e recuperação demandaria uma atuação mais urgente e que traria mais benefícios à cidade e à
população.
Quanto à densidade populacional dessa região, que foi usada pela Administração como
justificativa para a instalação do empreendimento nesse local, entendo necessária a realização de
3 http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/consulta/setur/concessao.php
4 Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/consulta/setur/
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estudo detalhado, que demonstre se esse é, de fato, um critério adequado para que se efetue esse
tipo escolha.
A concentração da população e das áreas de lazer nessa região trouxe consigo interferências no
trânsito de automóveis e demais veículos automotores, contribuindo para que atualmente a cidade
enfrente graves problemas de mobilidade urbana. Por certo que o trânsito, que já é bastante
intenso, tende a aumentar quando da conclusão do empreendimento, de modo que tais fatores
também devem ser considerados pela Administração na seleção da área a ser concedida.
Constam da Consulta Pública relativa ao Parque com Marina 5 diversos questionamentos da
população em relação à mobilidade urbana, aos quais a Administração Municipal respondeu
asseverando que “Estudos detalhados em relação à mobilidade serão feitos quando da aprovação
do projeto no Estudo de Impacto de Vizinhança”. E ainda que: “O parque será implantado em
concomitância com a implantação do anel viário e BRT, ampliando o acesso com transporte
público ao local”.
Ocorre que, diante das graves dificuldades que o Município de Florianópolis enfrenta em relação
à mobilidade urbana, especialmente na região onde se pretende instalar o empreendimento, tais
estudos deveriam preceder a licitação, pois contribuem não só para verificar a viabilidade e os
impactos de sua implantação, mas também para que se possa identificar quais investimentos de
infraestrutura devem ser feitos pelo ente municipal e se estes investimentos serão financeiramente
viáveis.
Por outro lado, verifico que essa concentração contrasta com a baixa utilização de outros espaços
públicos da cidade, que não sofreram a devida ação governamental para a efetiva promoção do
bem-estar social. Refiro-me, por exemplo, às áreas da Baía Sul ou mesmo da Beira Mar
Continental, as quais já possuem aterro e são subutilizadas pela população, provavelmente em
virtude da ausência de infraestrutura.
Tratam-se de áreas que também foram consideradas aptas pelos estudos de viabilidade técnica e
ambiental para a instalação da Marina e que demandam até com mais premência a intervenção do
Poder Público para a sua revitalização, modernização e recuperação. A desconcentração das
atividades de lazer e turismo da região central pode levar a ação estatal a áreas que atualmente são
relegadas a segundo plano, contribuindo assim para que ocorra uma ação mais eficiente e
equilibrando a distribuição dos investimentos no Município. Além disso, pode evitar que as
dificuldades de mobilidade urbana na Av. Beira-Mar Norte se agravem.
Nesse sentido, considero fundamental que a Administração Municipal promova ou apresente
estudos realizados que justifiquem a escolha da área situada entre o trapiche (Praça Portugal) e a
estação da CASAN (Praça Sesquicentenária), na Av. Beira-Mar Norte, como a ser concedida,
considerando os impactos do empreendimento no trânsito da região e que o Plano de
5 Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/consulta/setur/
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Ordenamento Náutico de Florianópolis apontou outros pontos do Município como altamente
potenciais para o desenvolvimento de atividades náuticas.
Deve ser justificada a preterição das outras áreas potencialmente aptas a abrigar o
empreendimento sem que sequer tenha sido realizado estudo acerca da viabilidade econômicofinanceira relativo a essas regiões, que demandam com mais premência investimentos em
revitalização, modernização e recuperação; que expandiriam as possibilidades de lazer e turismo
para outros pontos do município; e que desconcentrariam o trânsito e mesmo parcela da
população que atualmente se aglutina na área central da cidade.
Por certo que não cabe ao Tribunal de Contas rever os atos discricionários da Administração.
Porém, deve-se ter em conta que tais atos devem ser precedidos de motivação, que demonstre
que a escolha feita pelo Administrador atende ao interesse público. Nesse sentido, já se
manifestou o Tribunal de Contas da União (TCU):
Acórdão 1915/2015 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relatora Ministra Ana
Arraes)
Competência do TCU. Poder discricionário. Abrangência.
Não cabe ao TCU rever atos discricionários praticados por agentes políticos ou
administrativos. Contudo, como qualquer ato administrativo, o ato discricionário
deve ser praticado nos limites definidos em lei, observados o interesse público,
os princípios gerais de direito e as normas vinculantes. (grifei)

Cabe ao Tribunal de Contas exercer o controle do poder discricionário da Administração Pública
no que diz respeito ao exame da economicidade, eficácia, eficiência e efetividade do ato
administrativo. É nesse sentido que se busca a motivação dos atos e decisões adotadas pelos
gestores, com vistas a realizar de forma eficiente o controle e a orientação dos procedimentos
afetos à etapa de planejamento da concessão pública, para que se promova o crescimento
sustentável da cidade.
Com relação ao parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, destaco que as ponderações
apresentadas por esta Relatora, relativas à necessidade de se avaliar os impactos na mobilidade
urbana na área onde está sendo previsto o empreendimento, consideram as atuais dificuldades de
mobilidade urbana na região da Beira Mar Norte e a subutilização de vias (como a Baía Sul e a
Beira Mar Continental) já implementadas pelo Poder Público.
Os estudos citados pelo Procurador dizem respeito ao fluxo (ou ao sentido) do trânsito no local,
para o qual propõem que o projeto se adeque, e a uma estimativa feita pela empresa AJX de que
o incremento de tráfego, nos horários de pico, será de no máximo 2% sobre o movimento
verificado. Contudo, a princípio essas informações não contemplam a integralidade do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV) a que se refere o artigo 37 do Estatuto das Cidades (Lei Federal n.
10.257/2001), essencial para que o empreendimento seja autorizado.
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na
área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:
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I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão
disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por
qualquer interessado.

A par dessa questão está o baixo aproveitamento de outros espaços públicos da cidade, que
carecem de investimentos em infraestrutura para que possam ser adequadamente utilizados como
espaços de lazer pela população. Reitero que a concentração de investimentos sempre nos
mesmos pontos da cidade não se mostra a princípio como a opção que melhor atende ao
interesse da população como um todo. O gestor público tem discricionariedade para agir, mas
isso não o exime de motivar seus atos. A motivação da escolha administrativa é o que confere
legitimidade ao ato discricionário e o distingue ao ato arbitrário.
Em acréscimo, conforme manifestação do Ministério Público de Contas, entendo pertinente
expedir recomendação adicional à Prefeitura Municipal de Florianópolis, no sentido de que atente
para possível conflito com a recente obra iniciada pela CASAN a partir do Edital n. 34/2017,
visando à despoluição da Av. Beira Mar Norte, mediante implantação de sistema de esgoto
complementar:
Isso porque um dos maiores apelos da obra de fechamento de fontes clandestinas
almejado pela CASAN diz respeito à futura balneabilidade do mar na orla da avenida,
circunstância que, talvez, poderá ser prejudicada pela instalação da marina.
Veja-se que ao tempo dos estudos preliminares apresentados neste processo, ainda não
se cogitava concretamente acerca da obra lançada pela CASAN, conforme fica
evidenciado pela síntese dos impactos cumulativos sinergéticos negativos do projeto,
enunciados pela empresa AJX (fl. 146 – arquivo n° 7):
Impactos cumulativos sinergéticos negativos
[...]
b) Impactos na qualidade ambiental
As zonas costeiras são uma das áreas de maior adensamento populacional no Brasil e do
mundo. A pressão exercida pelo rápido processo de urbanização no litoral brasileiro e, em
especial, no litoral de Santa Catarina, vem causando perda dos habitats costeiros e de sua
biodiversidade. Ademais, os impactos negativos derivados do crescimento da infraestrutura
turística sobre o sistema de saneamento básico são reconhecidos. Cumulativamente, este fato
pode trazer consequências prejudiciais tanto para a população local quanto para os turistas,
assim como para a qualidade dos recursos hídricos. Deve se levar em conta, porém, que a
área de implantação do empreendimento apresenta-se degradada, a qualidade da água possui
condições impróprias se relacionadas a balneabilidade, predominando cobertura vegetal com
espécies exóticas e ruderais, obras de terraplanagem e edificações não condizentes com os
pressupostos ambientais e urbanísticos de uso do solo, entre outros problemas. (Grifos meus)
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A propósito do assunto, o item 5 da Instrução Normativa n° 33 da FATMA, que trata
do licenciamento para marinas, especifica a necessidade de análises sobre os impactos
que obras deste jaez poderão ter relativamente a conflitos de uso da água, inclusive a
respeito da qualidade das águas superficiais.
Dessa feita, a título de orientação técnica, nos termos do que preconiza o art. 10 da
Instrução Normativa n° TC-22/2015, entende-se cabível recomendar ao gestor da
Prefeitura de Florianópolis que atente para a questão, avaliando previamente a
conveniência em dar seguimento à concessão visada no local eleito, em virtude da
eventual inviabilidade que o projeto poderá trazer na balneabilidade almejada pelas
obras decorrentes do Edital n° CASAN-34/2017, ainda que se tomem as medidas
ambientais cabíveis para esse tipo de projeto.

De fato, como bem pontuado pelo MPTC, a obra recentemente iniciada pela CASAN tem o
potencial de influenciar na concessão pretendida pela Prefeitura de Florianópolis. Uma das
justificativas para a escolha do local foi a de que este já foi objeto de diversas intervenções
humanas (aterros e enroncamentos) e estaria menos sujeito a sofrer impactos ambientais e
conflitos. Ora, essa condição tende a se alterar substancialmente a partir das obras que a CASAN
pretende realizar para a despoluição da Baía Norte, fato relevante e que também deve ser
considerado pelo Poder Público.
IV. VOTO
Diante do exposto, proponho ao Egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação:
1. CONHECER o Relatório nº DLC-198/2017, que trata da análise preliminar dos
procedimentos de planejamento do projeto para concessão de construção, operação e
manutenção de Parque Urbano Marina Beira Mar, na modalidade de concorrência, em atenção à
Instrução Normativa nº TC-022/2015.
2. RECOMENDAR ao Sr. Gean Marques Loureiro, Prefeito Municipal de Florianópolis,
inscrito no CPF/MF sob o nº 823.341.969-91, com fulcro na Instrução Normativa nº TC022/2015, que promova estudos técnicos acerca do melhor local para a instalação do
empreendimento proposto, nos termos indicados nesta proposta de voto, bem como que avalie a
(in) compatibilidade da concessão visada com a balneabilidade da região, almejada pelas obras
decorrentes do Edital nº CASAN-34/2017, nos termos indicados no Parecer nº MPC/298/2018,
e, por fim, que adote providências visando ao atendimento das orientações técnicas e
apontamentos preliminares, conforme segue abaixo:
2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA:
2.1.1. Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no fluxo de caixa, retirando do
ano zero e os alocando durante os anos 1 e 2 da concessão. Deste modo, o valor dos
desembolsos sobre o tempo será estipulado corretamente;
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2.1.2. Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e o capital de terceiros (debt) que irá
compor o investimento. É natural que empreendimentos de grande porte utilizem recursos de
terceiros, uma das razões disso é pelo seu menor custo de captação em relação ao uso de recursos
próprios;
2.1.3. Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de capital de terceiros, bem como
adequar seu método de cálculo. Os tributos federais devem ser deduzidos do custo final deste
capital;
2.1.4. Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta, de modo que estes
estejam condizentes com os valores de referência adotados pelo mercado;
2.1.5. Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do capital próprio. A conjuntura
atual demonstra maior estabilidade do que em anos anteriores, reduzindo assim o custo de
oportunidade sobre a utilização de capital próprio. Sugere-se que a mensuração deste custo seja
feita a partir de indicadores do mercado norte-americano, ponderado pelo risco em se investir no
Brasil, país com pior ambiente de negócios se comparado com os Estados Unidos;
2.1.6. Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários para a determinação do fluxo
de caixa e da TIR;
2.1.7. Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita – pessimista, mais provável e
otimista –, de forma a facilitar o balizamento das propostas comerciais dos futuros proponentes;
2.1.8. Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao mesmo tempo, maximize o
benefício da concessão para a população do Município;
2.1.9. Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de vagas às embarcações e de
estabelecimentos comerciais, utilizados na elaboração do fluxo de caixa;
2.1.10. Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão na hipótese de queda ou
aumento acentuados na demanda. Sugere-se a adoção de faixas de variação, de modo que dentro
de uma determinada faixa o risco é da concessionária, e acima ou abaixo da faixa o risco é
repartido;
2.1.11. Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas alíquotas.
Deve-se corrigir o valor referente ao ISS inserido na planilha: de 3% para 5%;
2.1.12. Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que facilita a verificação de
viabilidade do negócio por parte dos proponentes;
2.1.13. Acrescentar na projeção de receitas elaborada para se calcular o fluxo de caixa, recursos
obtidos por meio da exploração de espaços para publicidade, assim como receitas auferidas pela
realização de eventos no local;
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2.1.14. Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e molhadas da marina como do
estacionamento, pois este é um fator decisivo para a montagem de todo o plano de negócios e
definira viabilidade do empreendimento;
2.1.15. Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem destinadas aos comércios (loja
de conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
2.1.16. Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das vagas secas e molhadas.
Como, em princípio, há variação de valor nas vagas em face desta definição, tal projeto é
fundamental para montar o fluxo de caixa do negócio;
2.1.17. Corrigir a fórmula apresentada para o cálculo do VPL, em face da planilha de cálculo
utilizada definir que os valores ocorrem no final de cada período;
2.1.18. Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta multiplicador que reduz a receita;
2.1.19. Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas vezes no cálculo do
resultado operacional;
2.1.20. Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo com resultados negativos
dos primeiros anos; e
2.1.21. Rever a quantidade de vagas de estacionamento para automóveis, observando a
possibilidade de aumentá-las.
2.2. EDITAL DE LICITAÇÃO:
2.2.1. Excluir a expressão “arrendamento” de todo o caderno licitatório, visto que o instituto
almejado é a concessão, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995, enquanto o instituto do
arrendamento tem outra finalidade;
2.2.2. Definir o número total de vagas de embarcações, visto constar 552 no edital, mas serem
consideradas 624 no fluxo de caixa;
2.2.3. Alterar a utilização da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto não se aplicar
ao caso;
2.2.4. Abster-se de permitir que terceiros interessados e alheios ao certame venham a compor o
consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3;
2.2.5. Indicar o item a que se refere a frase do subitem 11.1;
2.2.6. Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via postal, conforme caput do item
13;
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2.2.7. Ajustar a expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem 13.12.5, visto se referir ao
“Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
2.2.8. Ajustar a utilização da expressão “Comissão Permanente de Licitação” para “Comissão
Especial de Licitação”, se assim for o caso;
2.2.9. Abster-se de vedar a utilização de benefício fiscal da licitante na proposta comercial,
conforme subitem 15.2.1.;
2.2.10. Definir a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital indicar 10,83% e o fluxo de
caixa 14,25%;
2.2.11. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ICMS, conforme subitem 18.2.5,
bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
2.2.12. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem como
declaração do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante “prova de
regularidade com a Fazenda Municipal”;
2.2.13. Abster-se de exigir certidão negativa de débito perante o INSS, conforme subitem 18.2.7,
bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
2.2.14. Vedar, para fins de habilitação técnica, a apresentação de “atestados emitidos em favor de
prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados através de declaração”,
conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
2.2.15. Abster-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de “elaboração de
projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços” (subitem 18.3.3.1.4)
e “construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não representam parcela de maior relevância
e valor significativo;
2.2.16. Abster-se de exigir “comprovação de instalações e aparelhamento e do pessoal técnico”,
conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade;
2.2.17. Ajustar a ordem de julgamento prevista no caput do item 19, visto que o item 7.4 e 13
indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta comercial, pois a “qualificação
técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da “habilitação”;
2.2.18. Informar o prazo para convocação da vencedora assinar o contrato, após a publicação do
resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a concessionária firmar o
documento, conforme subitem 22.3;
2.2.19. Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes na forma de “Matriz de
Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2;
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2.2.20. Estabelecer regramento para os casos de revisão ordinária, que deverá ocorrer em
períodos previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária, considerando-se
insuficiente o disposto no subitem 23.3.2;
2.2.21. Abster-se de permitir a prorrogação automática do prazo de concessão, visto contrariar o
disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais 6 e pelo tempo necessário
ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro contratual;
2.2.22. Ajustar o prazo de início da operação a partir da assinatura do contrato, visto constar 18
meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no fluxo de caixa, conforme subitem 25.3.1.2;
2.2.23. Excluir a expressão “complexo náutico ambiental” de todo caderno licitatório, visto não
se aplicar ao caso, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
2.2.24. Ajustar o disposta no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3;
2.2.25. Incluir exigência de contratação de seguro para execução de obras;
2.2.26. Alterar a expressão “poderá” para “deverá” no subitem 30.1.1;
2.2.27. Ajustar a expressão “duração limitada ao prazo do arrendamento” no subitem 30.1.1,
visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de duração indeterminado”;
2.2.28. Abster-se de permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme subitens 31.25
e 31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação;
2.2.29. Ajustar a expressão “Administração do Porto” no subitem 33.1.3, visto não se aplicar ao
caso;
2.2.30. Ajustar o valor dos investimentos previsto no item 33., visto em desconformidade com o
orçamento e o fluxo de caixa;
2.2.31. Prever a obrigatoriedade de prévia solução administrativa de litígio (auto composição, nos
termos da Lei Federal nº 13.140/2015); e
2.2.32. Avaliar a utilização do critério de julgamento pelo maior valor de outorga.
2.3. MINUTA CONTRATUAL:
2.3.1. Ajustar o valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em desconformidade
com o orçamento e o fluxo de caixa;

6 (a) quando há necessidade de amortização de investimentos; (b) ampliação do serviço; e/ou (c) necessidade de
reequilíbrio econômico-financeiro.
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2.3.2. Ajustar a utilização da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro da Cláusula
Oitava;
2.3.3. Ajustar a regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da Cláusula Nona, pois
há dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviço, pois
podem não ser coincidentes;
2.3.4. Ajustar a redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar confusão com as
exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente;
2.3.5. Ajustar a redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo terceiro da Cláusula
Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à utilização do
imóvel”, o que não tem relação com as disposições do instrumento convocatório;
2.3.6. Ajustar o estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas na Cláusula
Décima Terceira e parágrafos;
2.3.7. Estabelecer os “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do
serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima Quinta, ainda que a letra ‘c’ do
parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a expressão “índice de avaliação de
desempenho operacional”;
2.3.8. Ajustar a redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, pois dispõe que “A
Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”;
2.3.9. Informar que “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas Ambientais” não
ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme previsto no parágrafo
primeiro da Cláusula Vigésima Oitava;
2.3.10. Ajustar o prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula Trigésima, visto o
edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins da caracterização do inadimplemento e
consequente rescisão contratual;
2.3.11. Ajustar a base de cálculo para incidência dos percentuais de aplicação das sanções
administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias o percentual deve recair
sobre o valor da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de eventuais sanções a
serem aplicadas, conforme parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Segunda;
2.3.12. Inserir a palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da Cláusula
Trigésima Segunda;
2.3.13. Informar qual Lei municipal se refere o parágrafo vigésimo terceiro da Cláusula Trigésima
Segunda;
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2.3.14. Excluir a palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Terceira e caput
da Cláusula Trigésima Quinta, visto não se aplicar ao caso;
2.3.15. Ajustar o sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima
Sexta;
2.3.16. Ampliar as modalidades de prestação da garantia contratual estipuladas no parágrafo
segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.3.17. Ajustar a redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em contradição com
o disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre outros, bem como
com o previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995;
2.3.18. Ajustar o prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima Oitava, visto
constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa constar o prazo de 25 anos;
2.3.19. Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art. 26 Lei Federal nº
8.987/1995); e
2.3.20. Inserir cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de investimentos
não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei Federal nº 8.987/1995).
3. RESPONDER o ofício de fl. 957, encaminhando cópia desta decisão ao Sr. Juliano Richter
Pires, Secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.
4. DAR CIÊNCIA do Acórdão, do Relatório Técnico da DLC e do presente Relatório e Voto ao
Responsável e ao órgão de controle interno do Município de Florianópolis.
Florianópolis, 27 de novembro de 2017.

Sabrina Nunes Iocken
Relatora
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Processo n.: @LCC 17/00419568
Assunto: Concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano com Marina na área
descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à implantação do
parque urbano com marina
Responsável: Gean Marques Loureiro
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Florianópolis
Unidade Técnica: DLC
Decisão n.: 261/2018
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da
Constituição Estadual e 1º da Lei Complementar n. 202/2000, decide:
1. CONHECER o Relatório nº DLC-198/2017, que trata da análise preliminar dos procedimentos
de planejamento do projeto para concessão de construção, operação e manutenção de Parque Urbano
Marina Beira Mar, na modalidade de concorrência, em atenção à Instrução Normativa nº TC-022/2015.
2. RECOMENDAR ao Sr. Gean Marques Loureiro, Prefeito Municipal de Florianópolis, inscrito
no CPF/MF sob o nº 823.341.969-91, com fulcro na Instrução Normativa nº TC-022/2015, que promova
estudos técnicos acerca do melhor local para a instalação do empreendimento proposto, nos termos
indicados nesta proposta de voto, bem como que avalie a (in) compatibilidade da concessão visada com a
balneabilidade da região, almejada pelas obras decorrentes do Edital nº CASAN-34/2017, nos termos
indicados no Parecer nº MPC/298/2018, e, por fim, que adote providências visando ao atendimento das
orientações técnicas e apontamentos preliminares, conforme segue abaixo:
2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA:
2.1.1. Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no fluxo de caixa, retirando do
ano zero e os alocando durante os anos 1 e 2 da concessão. Deste modo, o valor dos desembolsos sobre o
tempo será estipulado corretamente;
2.1.2. Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e o capital de terceiros (debt) que irá
compor o investimento. É natural que empreendimentos de grande porte utilizem recursos de terceiros,
uma das razões disso é pelo seu menor custo de captação em relação ao uso de recursos próprios;
2.1.3. Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de capital de terceiros, bem como
adequar seu método de cálculo. Os tributos federais devem ser deduzidos do custo final deste capital;
2.1.4. Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta, de modo que estes estejam
condizentes com os valores de referência adotados pelo mercado;
2.1.5. Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do capital próprio. A conjuntura
atual demonstra maior estabilidade do que em anos anteriores, reduzindo assim o custo de oportunidade
sobre a utilização de capital próprio. Sugere-se que a mensuração deste custo seja feita a partir de
indicadores do mercado norte-americano, ponderado pelo risco em se investir no Brasil, país com pior
ambiente de negócios se comparado com os Estados Unidos;
2.1.6. Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários para a determinação do fluxo de
caixa e da TIR;
2.1.7. Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita – pessimista, mais provável e
otimista –, de forma a facilitar o balizamento das propostas comerciais dos futuros proponentes;
2.1.8. Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao mesmo tempo, maximize o
benefício da concessão para a população do Município;
2.1.9. Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de vagas às embarcações e de
estabelecimentos comerciais, utilizados na elaboração do fluxo de caixa;
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2.1.10. Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão na hipótese de queda ou
aumento acentuados na demanda. Sugere-se a adoção de faixas de variação, de modo que dentro de uma
determinada faixa o risco é da concessionária, e acima ou abaixo da faixa o risco é repartido;
2.1.11. Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas alíquotas. Devese corrigir o valor referente ao ISS inserido na planilha: de 3% para 5%;
2.1.12. Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que facilita a verificação de
viabilidade do negócio por parte dos proponentes;
2.1.13. Acrescentar na projeção de receitas elaborada para se calcular o fluxo de caixa, recursos
obtidos por meio da exploração de espaços para publicidade, assim como receitas auferidas pela realização
de eventos no local;
2.1.14. Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e molhadas da marina como do
estacionamento, pois este é um fator decisivo para a montagem de todo o plano de negócios e definira
viabilidade do empreendimento;
2.1.15. Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem destinadas aos comércios (loja de
conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
2.1.16. Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das vagas secas e molhadas.
Como, em princípio, há variação de valor nas vagas em face desta definição, tal projeto é fundamental para
montar o fluxo de caixa do negócio;
2.1.17. Corrigir a fórmula apresentada para o cálculo do VPL, em face da planilha de cálculo
utilizada definir que os valores ocorrem no final de cada período;
2.1.18. Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta multiplicador que reduz a receita;
2.1.19. Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas vezes no cálculo do resultado
operacional;
2.1.20. Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo com resultados negativos
dos primeiros anos; e
2.1.21. Rever a quantidade de vagas de estacionamento para automóveis, observando a possibilidade
de aumentá-las.
2.2. EDITAL DE LICITAÇÃO:
2.2.1. Excluir a expressão “arrendamento” de todo o caderno licitatório, visto que o instituto
almejado é a concessão, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995, enquanto o instituto do arrendamento
tem outra finalidade;
2.2.2. Definir o número total de vagas de embarcações, visto constar 552 no edital, mas serem
consideradas 624 no fluxo de caixa;
2.2.3. Alterar a utilização da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto não se aplicar ao
caso;
2.2.4. Abster-se de permitir que terceiros interessados e alheios ao certame venham a compor o
consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3;
2.2.5. Indicar o item a que se refere a frase do subitem 11.1;
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2.2.6. Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via postal, conforme caput do item
13;
2.2.7. Ajustar a expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem 13.12.5, visto se referir ao
“Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
2.2.8. Ajustar a utilização da expressão “Comissão Permanente de Licitação” para “Comissão
Especial de Licitação”, se assim for o caso;
2.2.9. Abster-se de vedar a utilização de benefício fiscal da licitante na proposta comercial,
conforme subitem 15.2.1.;
2.2.10. Definir a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital indicar 10,83% e o fluxo de
caixa 14,25%;
2.2.11. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ICMS, conforme subitem 18.2.5,
bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
2.2.12. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem como declaração
do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante “prova de regularidade com a
Fazenda Municipal”;
2.2.13. Abster-se de exigir certidão negativa de débito perante o INSS, conforme subitem 18.2.7,
bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
2.2.14. Vedar, para fins de habilitação técnica, a apresentação de “atestados emitidos em favor de
prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados através de declaração”, conforme
letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
2.2.15. Abster-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de “elaboração de
projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços” (subitem 18.3.3.1.4) e
“construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não representam parcela de maior relevância e valor
significativo;
2.2.16. Abster-se de exigir “comprovação de instalações e aparelhamento e do pessoal técnico”,
conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade;
2.2.17. Ajustar a ordem de julgamento prevista no caput do item 19, visto que o item 7.4 e 13
indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta comercial, pois a “qualificação técnica”
deverá ser analisada no momento do julgamento da “habilitação”;
2.2.18. Informar o prazo para convocação da vencedora assinar o contrato, após a publicação do
resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a concessionária firmar o documento,
conforme subitem 22.3;
2.2.19. Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes na forma de “Matriz de
Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2;
2.2.20. Estabelecer regramento para os casos de revisão ordinária, que deverá ocorrer em períodos
previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária, considerando-se insuficiente o disposto
no subitem 23.3.2;
2.2.21. Abster-se de permitir a prorrogação automática do prazo de concessão, visto contrariar o
disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais 1 e pelo tempo necessário ao
restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro contratual;
1
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2.2.22. Ajustar o prazo de início da operação a partir da assinatura do contrato, visto constar 18
meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no fluxo de caixa, conforme subitem 25.3.1.2;
2.2.23. Excluir a expressão “complexo náutico ambiental” de todo caderno licitatório, visto não se
aplicar ao caso, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
2.2.24. Ajustar o disposta no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3;
2.2.25. Incluir exigência de contratação de seguro para execução de obras;
2.2.26. Alterar a expressão “poderá” para “deverá” no subitem 30.1.1;
2.2.27. Ajustar a expressão “duração limitada ao prazo do arrendamento” no subitem 30.1.1, visto
que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de duração indeterminado”;
2.2.28. Abster-se de permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme subitens 31.25 e
31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação;
2.2.29. Ajustar a expressão “Administração do Porto” no subitem 33.1.3, visto não se aplicar ao
caso;
2.2.30. Ajustar o valor dos investimentos previsto no item 33., visto em desconformidade com o
orçamento e o fluxo de caixa;
2.2.31. Prever a obrigatoriedade de prévia solução administrativa de litígio (auto composição, nos
termos da Lei Federal nº 13.140/2015); e
2.2.32. Avaliar a utilização do critério de julgamento pelo maior valor de outorga.
2.3. MINUTA CONTRATUAL:
2.3.1. Ajustar o valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em desconformidade
com o orçamento e o fluxo de caixa;
2.3.2. Ajustar a utilização da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro da Cláusula
Oitava;
2.3.3. Ajustar a regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da Cláusula Nona, pois há
dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviço, pois podem não
ser coincidentes;
2.3.4. Ajustar a redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar confusão com as
exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente;
2.3.5. Ajustar a redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo terceiro da Cláusula
Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à utilização do imóvel”, o que
não tem relação com as disposições do instrumento convocatório;
2.3.6. Ajustar o estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas na Cláusula
Décima Terceira e parágrafos;
2.3.7. Estabelecer os “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do
serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima Quinta, ainda que a letra ‘c’ do parágrafo
primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a expressão “índice de avaliação de desempenho
operacional”;
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2.3.8. Ajustar a redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, pois dispõe que “A
Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”;
2.3.9. Informar que “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas Ambientais” não
ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme previsto no parágrafo primeiro
da Cláusula Vigésima Oitava;
2.3.10. Ajustar o prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula Trigésima, visto o
edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins da caracterização do inadimplemento e consequente
rescisão contratual;
2.3.11. Ajustar a base de cálculo para incidência dos percentuais de aplicação das sanções
administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias o percentual deve recair sobre o
valor da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de eventuais sanções a serem aplicadas,
conforme parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Segunda;
2.3.12. Inserir a palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da Cláusula
Trigésima Segunda;
2.3.13. Informar qual Lei municipal se refere o parágrafo vigésimo terceiro da Cláusula Trigésima
Segunda;
2.3.14. Excluir a palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Terceira e caput
da Cláusula Trigésima Quinta, visto não se aplicar ao caso;
2.3.15. Ajustar o sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima
Sexta;
2.3.16. Ampliar as modalidades de prestação da garantia contratual estipuladas no parágrafo
segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.3.17. Ajustar a redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em contradição com o
disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre outros, bem como com o
previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995;
2.3.18. Ajustar o prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima Oitava, visto
constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa constar o prazo de 25 anos;
2.3.19. Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art. 26 Lei Federal nº
8.987/1995); e
2.3.20. Inserir cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de investimentos
não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei Federal nº 8.987/1995).
3. RESPONDER o ofício de fl. 957, encaminhando cópia desta decisão ao Sr. Juliano Richter
Pires, Secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.
4. DAR CIÊNCIA do Acórdão, do Relatório Técnico da DLC e do presente Relatório e Voto ao
Responsável e ao órgão de controle interno do Município de Florianópolis.
Ata n.: 26/2018
Data da sessão n.: 30/04/2018 - Ordinária
Especificação do quórum: Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Herneus De Nadal e José
Nei Ascari.
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: Cibelly Farias Caleffi
Processo n.: @LCC 17/00419568

Decisão n.: 261/2018

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: EB4EB
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Auditor presente: Sabrina Nunes Iocken

WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
Presidente (art. 91, parágrafo único, da LC n.
202/2000)

SABRINA NUNES IOCKEN
Relatora

Fui presente: CIBELLY FARIAS CALEFFI
Procuradora-Geral Adjunta do Ministério Público junto ao TCE/SC

Processo n.: @LCC 17/00419568

Decisão n.: 261/2018

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: EB4EB
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Florianópolis, 05/06/2018

Senhor Controlador Interno,

Comunico a V. Sa. que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 30/04/2018,
quando do julgamento do Processo n. @LCC 17/00419568 - Origem Prefeitura Municipal de
Florianópolis, que trata de Concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano
com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015,
destinadas à implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado
comercialmente por Sociedade de; exarou decisão que está disponibilizada no endereço virtual.
A
cópia
dos
autos
pode
ser
acessada
no
endereço
via
internet:
http://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/visualizador/publico/processo, digitando a seguinte chave:
Chave de Acesso: 254D6B7C-8, Processo: 1700419568
Atenciosamente,
FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Secretário Geral
Assinado eletronicamente

Senhor Controlador Interno

Of. Nº 8670/2018

@LCC 17/00419568

Constâncio Alberto Salles
Maciel

Rua Arcipreste Paiva, 107, A/C Secretaria Municipal da Fazenda, Centro, CEP 88010530,
Florianópolis, SC

Esse documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 3F67F
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Florianópolis, 05/06/2018

Senhor Prefeito Municipal,

Comunico a V. Exa. que o(a) Exmo(a). Sra. Relatora Auditora Sabrina Nunes Iocken,
quando do exame do Processo n. @LCC 17/00419568 - Origem Prefeitura Municipal de
Florianópolis, que trata de Concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano
com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015,
destinadas à implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado
comercialmente por Sociedade de; exarou decisão que está disponibilizada no endereço virtual.
A
cópia
dos
autos
pode
ser
acessada
no
endereço
via
internet:
http://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/visualizador/publico/processo, digitando a seguinte chave:
Chave de Acesso: C4C59ABC-1, Processo: 1600397031
Atenciosamente,
FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Secretário Geral
Assinado eletronicamente

Senhor Prefeito Municipal

Of. Nº 8668/2018

@LCC 17/00419568

Fabio Deniz Casagrande

Travessa General Osório, 52, A/C IPASC de Caçador, Centro, CEP 89500136, Caçador, SC

Esse documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 955D1

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

Of. TCE/SEG Nº

8671/2018

990

Florianópolis, 05/06/2018

Senhor Secretário Municipal,

Comunico a V. Sa. que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 30/04/2018,
quando do julgamento do Processo n. @LCC 17/00419568 - Origem Prefeitura Municipal de
Florianópolis, que trata de Concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano
com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015,
destinadas à implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado
comercialmente por Sociedade de; exarou decisão que está disponibilizada no endereço virtual.
A
cópia
dos
autos
pode
ser
acessada
no
endereço
via
internet:
http://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/visualizador/publico/processo, digitando a seguinte chave:
Chave de Acesso: 4A1B8DD8-6, Processo: 1700419568
Atenciosamente,
FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Secretário Geral
Assinado eletronicamente

Senhor Secretário Municipal

Of. Nº 8671/2018

@LCC 17/00419568

Juliano Richter Pires

Rua: Padre Roma, 482, Ed. Premier -0 3º andar - sala 304, Centro, CEP 88010090,
Florianópolis, SC

Esse documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: B2827
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Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: (048) 3221-3670
Home-page: www.tce.sc.gov.br

Processo: 1700419568
Solicitante: Gean Marques Loureiro
RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

O ofício N° 8668/2018 foi recebido no dia 15 de June de 2018, às 18:7, pelo usuário Gean
Marques Loureiro, cujo endereço IP de acesso é 200.192.72.1.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gean Marques Loureiro
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: B5747
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: (048) 3221-3670
Home-page: www.tce.sc.gov.br

Processo: 1700419568
Solicitante: Juliano Richter Pires
RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

O ofício N° 8671/2018 foi recebido no dia 22 de June de 2018, às 17:45, pelo usuário Juliano
Richter Pires, cujo endereço IP de acesso é 200.192.72.1.

Esse documento foi assinado digitalmente por Juliano Richter Pires
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 998C9
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Florianópolis, 25/06/2018

Senhor Controlador Interno,

Comunico a V. Sa. que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 30/04/2018,
quando do julgamento do Processo n. @LCC 17/00419568 - Origem Prefeitura Municipal de
Florianópolis, que trata de Concessão de construção, operação e manutenção de parque urbano
com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015,
destinadas à implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser explorado
comercialmente por Sociedade de; exarou decisão que está disponibilizada no endereço virtual.
A
cópia
dos
autos
pode
ser
acessada
no
endereço
via
internet:
http://virtual.tce.sc.gov.br/web/#/visualizador/publico/processo, digitando a seguinte chave:
Chave de Acesso: 88BA3129-9, Processo: 1700419568
Atenciosamente,
FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Secretário Geral
Assinado eletronicamente

Senhor Controlador Interno

Of. Nº 8670/2018

@LCC 17/00419568

Constâncio Alberto Salles
Maciel

Rua Arcipreste Paiva, 107, A/C Secretaria Municipal da Fazenda, Centro, CEP 88010530,
Florianópolis, SC

Esse documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: C07F5
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GAB. AUD. SABRINA NUNES IOCKEN

PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADOS:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:
DESPACHO:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gean Marques Loureiro
Constâncio Alberto Salles Maciel, Prefeitura Municipal de
Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser
explorado comercialmente por Sociedade de
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
COE/SNI - 660/2019

Junte-se aos autos.

Florianópolis, 12 de junho de 2019.

Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Processo: @LCC 17/00419568 – Despacho: COE/SNI - 660/2019

1
4508173

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: F7CB3
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Secretaria Geral
Divisão de Protocolo • SEG/DIPO

Protocolo n® 23324/2019

Informamos para os devidos fins que no dia 07/06/2019 as 13:12, na máquina com IP 10.10.1.162,
deu entrada neste Tribunal o(s) documentos(s) protocolado(s) sob o n® 23324/2019.
O acompanhamento poderá ser feito através do site do Tribunal de Contas do Estado,
www.tce.sc.qov br.
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Esse documento foi assinado digitalmente por EDEMIR PEREIRA DA SILVA e Anne Christine Brasil Costa
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 31F36
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OEn. 0130/GAPRE/2019
Florianópolis, 05 dc junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor
ADIRCÉLIO DE MAORAES FERREIRA JUNIOR
Presidente do Tribunal dc Contas do Estado dc Santa Catarina
Rua Bulcão Viana, 90 - Centro.
CEP 88020-160
FlorianóPolis/SC

Assunto: Processo LCC I7/00419568-Parque Urbano e Marina da Beira Mar.

Excelenlissimo Senhor Prcsicleme.

1.

Cumprimentando

cordialmente,

encaminho

manifestação

referente

às

recomendações advindas da Decisão 261/2018, relativas ao Processo LCC 17/00419568, que
icm o objeto “Concessão dc Constniçào, Operação c Manutenção dc Parque Urbano com Marina
na Avenida Beira Mar Norte”.

2.

Em resposta à manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal dc Contas

relativa ao possível conflito entre o projeto dc Balneabilidade da Baía em execução através da
CASAN (edital n. 34/2017) c o projeto do Parque Marina, a Superintendência dc Saneamento,
vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou que a sua implantação não trará
qualquer prejuízo ao Projeto da CASAN.

3.

Complementando

as

infonnaçòcs

apresentadas

pela

Superintendência

de

Saneamento, cabe destacar que o Edital de Concessão, revisado c ora apresentado, impõe a
exigência dc que o futuro empreendimento Parque Marina seja certificado pelo Programa Bandeira
Azul ou similar, padrão adotado pelas mais sustentáveis e modernas marinas existentes a niveí
mundial.
I
Rua Tcncnlc Silveira, n" 60, 5" Andar - Centro, Florianópolis/SC - CEP - 88010-300 Fone (048) 3251-609i

Esse documento foi assinado digitalmente por EDEMIR PEREIRA DA SILVA e Anne Christine Brasil Costa
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4.

O Programa bandeira Azul c um selo dc caráter socioambicntal amplamcntc

reconhecido em lodo mundo e promove o uso sustentável das áreas costeiras (marinhas) e de água
doce por meio dc ações dc educação c informação ambiental, qualidade dc água, segurança c
serviços, gestão ambiental, responsabilidade Social coorporativa e envolvimento comunitário.

5.

Ademais, independente da exigência imposta pelo Edital, toda a operação da

Marina da Beira Mar, incluindo as embarcações aportadas, devem atender aos padrões
estabelecidos na legislação ambiental, não podendo o empreendimento causar impacto ao meio
ambiente, devendo, em verdade, auxiliá-lo na sua recuperação. A balneabilidade é requisito
necessário ao bom funcionamento das atividades previstas no Parque marina.

6.

No tocante ao local indicado pela Administração para a implantação do

empreendimento Parque e Marina Beira Mar, valioso destacar que a indicação surgiu da união de
interesses públicos c privados. No final dc 2015 foram doados à Prefeitura Municipal dc
Florianópolis estudos marítimos de região na baia norte que demon.straram a viabilidade técnica
para utilização dc parte da área estudada para implantação dc uma Marina c projetos preliminares
para sua implantação. Em consonância, o poder público municipal estudava a possibilidade da
ampliação das áreas dc lazer c qualificação da infracstrulura do Parque Linear da Beira Mar Norte,
que apesar do intenso uso - sendo o parque mais visitado da cidade e região, não oferece
equipamentos suficientes à população. Já haviam sido desenvolvidos estudos desde a década dc 90
pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF para o futuro parque na Avenida
Beira Mar. Da possibilidade dc convergência das duas propostas surgiu o Procedimento de
Manifestação de Interesse que confirmou a viabilidade econômica da proposta conjunta, bem como
investigou preliminarmcnlc eventuais conflitos ambientais, sociais e urbanos que poderiam
implicar na inviabilidade da proposta. Estes pontos foram expostos nos Produtos: Diagnóstico
Ambiental Simplificado, Estudo de Territorialidade e Estudo de Impacto Simplificado.

7.

Em relação aos possíveis impactos na mobilidade da região com a implantação do

Projeto Parque Marina Beira Mar, importante frisar que o maior fluxo dc usuários dos espaços
acontecerá nos finais de semana, dias em que não se registra problemas de retenção de tráfego na
região. Mesmo cm relação ao fluxo de veículos ocasionados pela Marina, dados das entidades
representativas dessa atividade informam que a maior movimentação de embarcações ocorre nos

2
Rua Tenente Silveira, n” 60, 5" Andar
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finais de semana, em média nào ultrapassa 30% dos barcos guardados na Marina, o que geraria o
acréscimo dc 200 veículos por dia nos sábados c domingos (dados preliminares).

8.

A partir dc atividades culturais desenvolvidas nos últimos anos nas praças Portugal

e Sesquicentenário, localizadas na Beira mar Norte, como as várias edições do evento Floripa cm
Movimento c as apresentações da Camerata Florianópolis, que atraem grande público para o local,
pode-sc constatar que a mobilidade nào tem impactos significativos, nem no surgimento dc
engarrafamento ou com estacionamentos irregulares no entorno.

9.

Outrossim. as informações advindas dos estudos para a implantação do Bus Rapid

Transil - BRT no anel viário central - cm frente ao empreendimento proposto, demonstram que
haverá uma ampliação significativa da oferta de transporte público na região. Além do BRT, a
acessibilidade pensada para o empreendimento poderá contar com meios interativos dc
atendimento aos usuários de automóveis como valet perkin^ e estacionamentos no entorno do
empreendimento, que usualmcntc ficam subutilizadas durante os fins dc semana. Também c
possivel a utilização dc serviço de vans interligando shoppings, hotéis e outros equipamentos
turísticos ao Parque Marina. Além dos modais servidos pela ciclovia da beira mar. bastante
utilizados para acesso à região, está prevista também a conexão com o transporte marítimo a ser
implantado no futuro. Todos esses elementos serão melhor definidos no estudo dc Impacto de
Vizinhança, exigência prevista no Termo de Referência ora apresentado.

10.

Por fim. importante registrar que a Prefeitura de Florianópolis promoveu diversas

alterações no Edital dc Concessão seguindo os indicativos do relatório emitido por esse Tribunal,
como a ampliação do número mínimo de vagas para automóveis exigidas no Termo de Referência.
Além disso, foi adicionada ao contrato uma cláusula dc desobrigação da fase dc execução do
projeto, caso haja a negativa dos licenciamentos que venham a ser imperativos à execução da obra,
buscando dar .segurança aos futuros concessionários.

11.

Por isso, considerando as substanciais alterações promovidas, a Administração

Municipal submete o Edital dc Concessão à apreciação desse Tribunal, para que constate o
atendimento das recomendações advindas da decisão 261/2018, para ao final reconsiderar o/\
referido decisum.

Rua Tenente Silveira, n" 60, 5” Andar - Centro, Florianópo!is/SC - CEP - 88010-300 Fone (048) 3251
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12.

Sendo o que se apresenta para o momento, disponibilizo este Gabinete para

outros esclarecimentos se necessário e apresento votos de consideração e apreço.

Atenciosamcnte,

>»

GEAN MARQI
Prefeito

; LOUREIRO

Í

nicipal

\j

4
Rua Tenente Silveira, n^óO, 5" Andar - Centro. Florianópolis/SC - CEP - 88010-300 Fone (048) 3251-6096

Esse documento foi assinado digitalmente por EDEMIR PEREIRA DA SILVA e Anne Christine Brasil Costa
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 31F36

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

TRieUNAl
D€ CONTAS
DE SANIA
CATABINA

05A36/201917:03-26
1005

Secretaria Geral
Divisão de Protocolo - SEG/DIPO

Protocolo n® 22968/2019
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WWW tce.sc qov br.

1

Esse documento foi assinado digitalmente por Ricardo Flores Pedrozo
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limo. Sr.
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Foi com muita satisfação que tomamos conhecimento que o prefeito Gean Loureiro
protocolou ontem (03.06.2019) junto ao TCE a minuta do projeto do Parque Urbano
e Marina da Beira-Mar Norte de Florianópolis. Há algumas décadas esperamos por

que

0

0

potencial turístico da nossa cidade. Temos convicção

projeto entregue atenderá aos anseios não só do segmento turístico do

município, como de toda a sociedade que poderá usufruir de um espaço de lazer
com sustentabilidade.
Diante disso, como presidente de uma entidade que promove

0

turismo de maneira

sustentável, não posso deixar de solicitar especial atenção a este projeto que tratará
um ganho inestimável para

0

LCC

|>| OÜS V-85t)^ j fpOjV£0 Cjgt^Wíj^jwíív^

CONVENTION

uma marina condizente com

1006

desenvolvimento turístico e econômico da nossa

capital.

Respeitosamente,

Humberto Freccia Netto
Presidente do
Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau

Florípa e Região Convention & Visitors Bureau
Rua Feliciano Nunes Pires, 35 - Florianópolis/SC | CEP; 88015-220 - Brasil
Fone/Fax: +55 (48) 3222-4904 / 3224-1721
www.floripaconvention.com.br

Esse documento foi assinado digitalmente por Ricardo Flores Pedrozo
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 85453
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria Geral
Divisão de Protocolo • SEG/DIPO
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Protocolo n" 23156/2019

Informamos para os devidos fins que no dia 06/06/2019 as 14:04, na máquina com IP 10.10.1.162,
deu entrada neste Tribunal o(s) documentos(s) protocolado(s) sob o n*^ 23156/2019.
O acompanhamento poderá ser feito através do site do Tribunal de Contas do Estado,
WWW tce.sc Qov br.
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Florianópolis, 4 de junho de 2019.
V.
Ok.

Exmo. Senhor
Conselheiro AdircóMo de Moraes Ferreira Júnior
Presidente Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
Nesta
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i
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Senhor Presidente.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, entidade privada, constityji______
associação, tendo como uma de suas missões institucionais representar seus

[quatro

mil) associados nos desafios para o desenvolvimento sustentável do Município de Florianópolis,
com consequente produção de renda, riqueza e oportunidade para todos vem, por este expediente,
manifestar seu apoio ao Projeto Parque Urbano e Marina Beira Mar.
A minuta do termo de referência para o Projeto Parque Urbano e Marina Beira Mar, protocolada
pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, é um anseio de toda a sociedade para efetivamente trazer
desenvolvimento econômico, não só para o Município, bem como para toda Região, uma vez que
oferece mais um importante referencial de entretenimento e convívio a nossa comunidade e será
um produto turístico qualitativo que terá grande contribuição nas arrecadações do Município, do
Estado e até do País.
Reconhecemos que esse órgão público sempre defendeu o desenvolvimento econômico, prezando
pela lisura dos procedimentos públicos e, nessa iniciativa, está colaborando pró ativamente e
antecipadamente para que a administração pública municipal viabilize a realização dessa obra com
total segurança jurídica obtendo o melhor resultado para todos.
A CDL de Florianópolis, desde o início, acompanhou toda elaboração do projeto e apoia de forma
convicta que este empreendimento será um novo referencial econômico, turístico e abrirá
oportunidades para que possa servir de modelo e incentivo para que outros equipamentos desses
sejam implementados em nosso litoral.
Sendo assim, contamos com a sua célere avaliação, cujas eventuais contribuições possam
aprimorar o conteúdo, visando a segurança jurídica e mitigando os impactos de burocracia
excessiva.
lialhente,

EmMto Câpon
/
Presidente

CNDL

FCDL ^CDL

SPC

MAM

Rua Felipe Schmidt. n> 679 • Edifício COL • Centro • Fone/fax: (48) 3229-7000
CEP. 88.010-001 • FLORIANÓPOUS • Santa Catarina • www.cdlflorianopolis.ori.br

Esse documento foi assinado digitalmente por Ricardo Flores Pedrozo
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 85453
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Secretaria Geral
Divisão de Protocolo - SEG/DIPO

Protocolo n® 23629/2019

Informamos para os devidos fins que no dia 10/06/2019 as 18:40, na máquina com IP 10.10.1.162.
deu entrada neste Tribunal o(s) documentos(s) protocolado(s) sob o n® 23629/2019.
O acompanhamento poderá ser feito através do site do Tribunal de Contas do Estado.
WWW tce.sc.qov.br.
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CATARINA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DESPACHO

Trata-se

de

documento

proveniente

da

Prefeitura

Municipal

de

Florianópolis, que trata de minuta do edital de licitação - Concorrência Internacional,
relativo à concessão para implantação, operação, gestão e manutenção do Parque
Urbano e Marina no Município de Florianópolis.
Assim, considerando a existência do Processo n. LCC-17/00419568 em
que este Tribunal apreciou preliminarmente os procedimentos de planejamento para
fins

de

efetuar

a

referida

concessão,

cuja

Decisão^

resultou

em

inúmeras

recomendações ao Sr. Gean Marques Loureiro. Prefeito Municipal de Florianópolis,
determino, DE ORDEM, o encaminhamento á SEG/DIPO para a protocolização
imediata e, ato contínuo, siga à DLC para as providências que julgar necessárias.

GAP. em 10 de junho de 2019.

JULIANA FRANCISCONI CARDOSO
Chefe de Gabinete da Presidência

261/2018. de 30/4/2018. publicada no DOTC-e n. 2436, de 19/6/2018
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N“

/SMA/DSLC/2019

CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO. GESTÃO E
MANUTENÇÃO DO PARQUE URBANO E MARINA NO
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
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EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

/SMA/DLSC/2019

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
TIPO: MAIOR VALOR DE OUTORGA FIXA DA CONCESSÃO
OBJETO:

CONCESSÃO

MANUTENÇÃO

DO

PARA

PARQUE

IMPLANTAÇÃO,
URBANO

E

OPERAÇÃO,

MARINA

NO

GESTÃO

MUNICÍPIO

E
DE

FLORIANÓPOLIS.
PRAZO DA CONCESSÃO: 30 (TRINTA) ANOS

O Município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração,
Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, com sede na Rua Conselheiro Mafra,
656, 3® andar. Edifício Aldo Beck, Centro, Florianópolis/SC, torna público para o
conhecimento

dos

interessados

que

fará

realizar

licitação

na

modalidade

Concorrência, do tipo maior valor de outorga fixa da concessão, para a seleção de
proposta mais vantajosa e contratação de concessão para implantação, operação, gestão e
manutenção do

Parque

Urbano e

Marina

no

Município de

Florianópolis, em

conformidade com a Lei Municipal n® 10.437/2018, e, subsidiariamente, com a Lei Federal
n® 8.987/1995, a Lei Federal n® 9.074/1995, a Lei Federal n® 8.666/1993, e demais normas
queregemamatéria, observadas as regras do presente Edital.
Será adotado, para fins de julgamento, o critério do MAIOR VALOR DE OUTORGA FIXA
DA CONCESSÃO, conforme o disposto no art. 15, da Lei Federal n® 8.987/1995,
observados os parâmetros definidos neste Edital e nos seus anexos.
Os envelopes contendo a habitação e a proposta comerdai deverão ser entregues entre às
horaseás

horas(horáriode Brasília), do dia___ de

de2019,noendereço

Rua Conselheiro Mafra, n® 656, 3® andar, Sala 303.
A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia

de

de 2019 às

horas, no endereço Rua Conselheiro Mafra, n® 656, 3® andar. Sala 301. observadas as
condições do presente Edital.
A licitação foi precedida de consulta pública, realizada no período de
de

de

a

de 2019.

O aviso sobre este Edital foi publicado no Diário Oficial do Município de Florianópolis, em
outros jornais de grande circulação (Diário Catarinense, Jornal Notícias do Dia) e
Diário Oficial da União na data de

de

de 2019, bem como
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no endereço http://www.pmf.sc.Qov.br;
O aviso de licitação também foi veiculado nos seguintes meios:
Eventuais alterações posteriores sobre este instrumento convocatório serão divulgadas no
Diário

Oficial

do

Município

de

Florianópolis

e

no

sitio

eletrônico

http://www.pmf.sc.gov.br.
Florianópolis,

de

de 2019.

Secretaria Municipal de Administração

\
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CAPITULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DAS DEFINIÇÕES

1.

11
.

.

Para fins deste EDITAL e de seus ANEXOS, os termos listados a seguir, quando empregados

no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados constantes deste
subitem:
a)
ao
b)

ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER CONCEDENTE conferirá
LICITANTE vencedor o objeto da LICITAÇÃO;
ADJUDICATÁRIA; LICITANTE àqualfoi adjudicado oOBJETOda LICITAÇÃO;

ACERVO TÉCNICO: compreende a capacidade técnico-operacional de determinada pessoa
c)
jurídica envolvendo seu conjunto de qualidades empresariais, tais como a sua estrutura
administrativa, seus métodos organizacionais, seus processos internos de controle de
qualidade, sua equipe e etc.;
d)

ANEXOS: os documentos que acompanham o presente EDITAL;

ÁREA DA CONCESSÃO: área a ser concedida para execução do OBJETO, não incluindo os
e)
EQUIPAMENTOS NÃO CONCEDIDOS, conforme planta da Área de Concessão anexa;

)
)

ATRATIVOS: as áreas livres, instalações não permanentes e edificações do PARQUE
f)
URBANO E MARINA que fazem parte da CONCESSÃO, sendo aquelas existentes antes da
CONCESSÃO ou as novas, destinadas a recreação, lazer, cultura, educação, esporte e
entretenimentodeseus usuários;
BENS REVERSÍVEIS; bens indispensáveis à continuidade dos serviços relacionados ao
9)
OBJETO, os quais serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO:
BENS VINCULADOS A CONCESSÃO: bens, integrantes do patrimônio da
h)
CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e execução adequada e continua do OBJETO
contratado;
i)

COMISSÃO

ESPECIAL

DE

LICITAÇÃO:

comissão

instituída

pela

Portaria

N®

/ _/2019, a qual será responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e
conduzir os procedimentos relativos à LICITAÇÃO;

CONCESSÃO: concessão para a realização do OBJETO, outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo
j)
prazo e condições previstos no CONTRATO:

6
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CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico, constituída de acordo com o
k)
disposto neste EDITAL e no CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de
execução do OBJETO;
CONSORCIADO; pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, entidade de previdência
I)
complementar ou fundo de investimento integrante de CONSÓRCIO;
CONSÓRCIO; associação de pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, instituições
m)
financeiras, entidades de previdência complementar ou fundos de investimento, com o
objetivo de participar da LICITAÇÃO, que, sagrando-se vencedora do certame, deverá se
constituírem Sociedade de Propósito Específico, segundo as leis brasileiras;
CONTRATO: instrumento jurídico a ser firmado entre as PARTES, que regula os termos da
n)
CONCESSÃO;
0)

CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo de investimento ou pessoa jurídica cujo

CONTROLE éexercido por outra pessoa, física oujurídica, ou fundode investimento;
CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento que
P)
exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento;
CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto
q)
ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente,
direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos
administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidades
de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e
orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou
entidade de previdência complementar;

\

r)

DATA DA ORDEM DE INÍCIO: data a partir da qual será iniciada a execução do OBJETO,

conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA,
depoisdepublicadooextratodoCONTRATOnoDiárioOficialdo Município de Florianópolis;

s)

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia___ de

2019, entre

horas e

de
horas, quando deverão ser entregues, no endereço Rua

Conselheiro Mafra, n° 656, 3® andar. Sala 303, todos os documentos necessários à
participação na LICITAÇÃO;
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: data de publicação do extrato do CONTRATO no
t)
Diário Oficial do Município de Florianópolis,
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos arrolados no presente EDITAL,
u)
destinados a comprovar, dentre outros, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a capacidade técníco-operacional dos
LICITANTES,
7
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/SMA/DSLC/2019, que contém o conjunto de regras e
EDITAL: este Edital n°
condições necessárias à orientação da LICITAÇÃO;

V)

w)

X)

ENVELOPE 1; invólucro contendo a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

ENVELOPE 2; invólucro contendo a PROPOSTA COMERCIAL;

aa) EQUIPAMENTOS NÃO CONCEDIDOS: os equipamentos da área do PARQUE URBANO E
MARINA que não integram a CONCESSÃO, nos termos da Planta da Área de Concessão;
bb) FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou agência
muííiiateral de crédito, que conceda financiamento à CONCESSIONÃRIA para a execução do
OBJETO doCONTRATO;
cc)

FINANCIAMENTO:

todo e qualquer empréstimo,

eventualmente concedido à

CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida para cumprimento das suas obrigações no âmbito do
CONTRATO;
dd) FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas, inclusive as fontes alternativas, complementares,
acessórias ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONÁRIA em razão da
exploração do OBJETO;
ee) GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das obrigações
da CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;
ff) GARANTIA DE PROPOSTA: garantia pecuniária prestada pelos LICITANTES que poderá ser
executada pelo PODER CONCEDENTE, nostermos do EDITAL;

í
)

gg) HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a regularidade dos
atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO;
hh) IPC; 0 índice de Preços ao Consumidor, divulgado mensalmente pela FIPE - Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas;
ii) LICITAÇÃO: procedimento administrativo conduzido pelo PODER CONCEDENTE para
selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a que seja mais vantajosa para a
Administração Pública Municipal, com base nos critérios previstos neste EDITAL;
jj) LICITANTE; qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento ou CONSÓRCIO participante da
LICITAÇÃO;
kk) MOBILIÁRIO URBANO: são elementos como móveis, objetos e equipamentos que podem
ocupar 0 espaço público da área com propósitos diversos;

8
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II) OBJETO; a prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção do PARQUE
URBANO E MARINA,bem comoaexecuçào de obraseserviços de engenharia;
mm) ORDEM DE INÍCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posteriormente à
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO,que fixa a data para o Início do OBJETO;
nn)

PARCELA

DE

OUTORGA

VARIÁVEL:

é

o

montante

a

ser

pago

pela

CONCESSIONÁRIA que incide quadrimestralmente, resultando da aplicação de alíquota,
sobre a totalidade da sua receita bruta, nos termos do CONTRATO, em especial do
ANEXO - MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA VARIÁVEL. Para fins deste
Edital,
considera-se
receita
bruta toda e
qualquer
receita
auferida
pela
CONCESSIONÁRIA, suas eventuais subsidiárias integrais, ou suas PARTES
RELACIONADAS, a partir da exploração econômica do OBJETO DA CONCESSÃO;
00) PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA:

pp) PODER CONCEDENTE; o Município de Florianópolis;
qq) PLANO DE IMPLANTAÇÃO; Plano detalhado contendo o conjunto de todas as ações
necessárias (obrigatórias e opcionais) à implantação do empreendimento, composto também
por um Cronograma Geral das Atividades do Parque Urbano e Marina Beira Mar.
rr) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pelos LICITANTES de acordo com os
termos e condições do EDITAL e seus ANEXOS, que contém a proposta exigida pela
Administração Pública;
ss) SERVIÇOS AO USUÁRIO: os serviços prestados aos USUÁRIOS no empreendimento;
tt)

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS:

atividades obrigatórias a serem desenvolvidas peta

CONCESSIONÁRIA, de acordocomoCONTRATOeseusANEXOS;

í
)

uu) SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou SPE: Sociedade de Propósito Especifico que será
constituídapelaADJUDICATÁRIA.deacordocomasleisdaRepúblicaFederatívadoBrasil, para a
execução exclusiva do OBJETO da CONCESSÃO;
vv) USUÁRIOS: os frequentadores do PARQUE URBANO E MARINA.
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DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL E DAS INFORMAÇÕES GERAIS DA

2.

LICITAÇAO

2.1.

Integram o presente EDITAL, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS;

(Reorganizar os anexos)

a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
b) ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;
c) ANEXO III - PLANTA DA ÁREA DE CONCESSÃO;
d) ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
e) ANEXO V-GARANTIA DE PROPOSTA;
f) ANEXO VI

PREMISSAS

PARA

ESTUDO

DE

VIABILIDADE

ECONÔMICO

FINANCEIRO;
g) ANEXO VII - ESTUDOS OBTIDOS NO PMI;
o

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SIMPLIFICADO;

o

ESTUDO DE TERRITORIALIDADE;

o

ESTUDO DE IMPACTO SIMPLIFICADO;

o

ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO;

RELATÓRIO TÉCNICO DO LEVANTAMENTO GEOFÍSICO
h) ANEXO VIII
BATIMÉTRICO E GEOTÉCNICO (JET-PROBE) REALIZADO NA BAÍA NORTE DA
ILHA DE SANTA CATARINA - MARINA BEIRA-MAR;

í

i) ANEXO IX - TERMOS DE REFERÊNCIA DOS ESTUDOS EIV E EIA
)

j)

ANEXO X - MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

2.2. Cópia deste Edital com seus anexos, poderá ser obtida pelos interessados, por
intermédio do site www-pmf.sc.Qov br.

2.3. O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pela autenticidade do teor do
EDITAL e ANEXOS obtidos ou conhecidos de forma ou locais distintos daqueles previstos
nos subitens anteriores.
2.4
As LICITANTES sâo responsáveis pela obtenção de todos os dados e informações
sobre a exploração da CONCESSÃO.
2.5.

Com exceção das obrigações contratuais, as informações, estudos, pesquisas,

investigações,

levantamentos,

projetos,

planilhas e demais documentos ou dados
10
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relacionados à CONCESSÃO disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE tèm caráter
referencial, cabendo aos interessados o exame de todas as instruções, condições,
exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis á
CONCESSÃO, responsabilizando-se, ainda, pelos custos e despesas referentes às
providências necessárias à elaboração de suas PROPOSTAS COMERCIAIS e à
participação na LICITAÇÃO, incluindo os estudos necessários ao desenvolvimento de
projetos e estudos que se mostrarem pertinentes e a análise direta das condições do
PARQUE URBANO E MARINA.
2.6. A obtenção do instrumento convocatório não será condição para participação na
LICITAÇÃO, sendo suficiente para tanto o conhecimento e aceitação, pelos LICITANTES,
de todos os seus termos e condições.
2.7.

Em caso de divergência entre os ANEXOS e o EDITAL, prevalecerá o disposto no

EDITAL.

3.

DO OBJETO

3.1.0 objeto da presente LICITAÇÃO é a CONCESSÃO, para implantação, operação,
gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina no município de Florianópolis, nos
TERMOS deste edital e de seus anexos.
3.2,

As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão da exploração de

FONTES DE RECEITAS na ÁREA DA CONCESSÃO.
3.3.

Os

EQUIPAMENTOS

NÃO

CONCEDIDOS

não

integram

o

OBJETO

da

CONCESSÃO.

I
I

3.4. As características e especificações técnicas referentes á execução do OBJETO
estão indicadas no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS.
4.
4.1.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇAO
A presente LICITAÇÃO adotará como critério de julgamento o MAIOR VALOR DE

OUTORGA FIXA DA CONCESSÃO, nos termos da Lei Federal n° 8.987/1995, observados
os parâmetros definidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS.
4.2.

Será considerada vencedora a licitante que ofertar o maior valor pela outorga fixa

da concessão para a implantação e operação do objeto constante no Edital.
4.3.

Serão aceitas as propostas comerciais de valor mínimo de R$2.000.000,00 (dois

milhões de reais) a título de OUTORGA FIXA.
4 4. O valor da OUTORGA FIXA da concessão será dividido em 8 (oito) parcelas iguais
e anuais, iniciando seu pagamento 12 (doze) meses após o início da CONCESSÃO DE
USO.
11
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5.

DO PRAZO DACONCESSÃO

5.1. O prazo de vigência da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contados a partir do
início da exploração da prestação de serviço na área concedida.
5.1.1.

A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar as obras mencionadas no subitem anterior

no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão de todas as licenças exigidas
legalmente, e contará com prazo de 05 (cinco) anos para a conclusão das obras, não
prorrogáveis, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 8® da Lei n.°
8.666, de 1993.
5.1.2.

Concluída a obra no prazo estabelecido, a exploração da CONCESSÃO será por

30 (trinta) anos admitida a prorrogação por até igual período para fins de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro.
5.1.3.

O marco inicial da exploração da prestação de serviço dar-se-á na data da

emissão do Termo Parcial de Aceitação de Obras (Provisório ou Definitivo), no caso da
entrega por etapas, ou do Termo Final de Aceitação de Obras pelo Poder Concedente.
5.1.4.

Para fins do subitem anterior, a exploração da prestação de serviço terá início a

partir da emissão do termo de recebimento das obras da primeira etapa daquela FONTE
DE RECEITA pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do PROJETO a ser apresentado
pela CONCESSIONÁRIA.
5.1.5.

Será admitida, justificadamente, o início antecipado da operação parcial da

marina, mediante expressa autorização do PODER CONCEDENTE.
6.

6.1.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta LICITAÇÃO pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras,

entidades de previdência complementar e fundos de investimento, isoladamente ou em
CONSÓRCIO.

6.2.

Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO:

a)

os que tenham sido declarados inidôneos, incluindo as sociedades que sejam

CONTROLADORAS ou CONTROLADAS, coligadas e subsidiárias entre si, impedidas ou
sob suspensão do direito de licitar e contratar com o Poder Público, por quaisquer entes
da administração pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou
municipal, ou por decisão judicial;
b)

os que se encontrem em cumprimento de pena de suspensão temporária de

participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta do Município de Florianópolis, decorrente do artigo 87,
inciso III, e artigo 88. da Lei Federai n® 8.666/93, ou do artigo 7° da Lei Federal n®
12
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os que tenham sido condenados, por sentença transitada em julgado, á pena de
c)
interdição de direitos devido á prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no
artigo 10 da Lei Federal n° 9.605/98;
os que se encontrem proibidos de contratar com o Município de Florianópolis devido
d)
a sanções incluídas nos cadastros a que se referem os artigos 22 e 23 da Lei Federal n°
12.846/13;
e)

os que tenham

sido proibidos de

participar de licitações promovidas

pela

Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática
de infração á ordem econômica, nos termos do artigo 38. inciso II, da Lei Federal n’
12.529/11;
f)
os que tenham sido proibidos de contratar com o Poder Público em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei
Federal n° 8.429/92;
g)

os que tenham

sido suspensos temporariamente,

impedidos ou declarados

inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública estadual, direta e indireta,
por desobediência á Lei de Acesso á Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V.
da Lei Federal n® 12.527/11;
h)

quaisquer entidades que tenham como empregado, dirigentes, sócios ou ocupantes

de cargo ou emprego na Administração Municipal. Direta ou Indireta, resguardados outros
impedimentos previstos na legislação e regulamentos aplicáveis;
6.3.

Também será vedada a participação, isoladamente ou em CONSÓRCIO, de sociedades,

fundos de investimento ou pessoas jurídicas que abusem do direito da constituição de
personalidade jurídica para burlar as vedações de que trata o subitem anterior, conforme
disposto noart. 14 da Lei Federal n° 12.846/2013.

6.4.

A Licitante deve ter o capital social mínimo de R$20.000.000,00 (vinte milhões

reais). Em caso de empresas consorciadas será admitida a soma de todos os capitais
sociais dos participantes do consórcio.

6.5.

Todas as declarações exigidas neste Edital deverão ser assinadas e rubricadas

pelo representante legal da LICITANTE.
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6,6.

A LICITANTE arcará integralmente com todos os custos de preparação e

apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
7.

DOS CONSORCIOS

7,1

Os CONSÓRCIOS deverão atender ao disposto no art

33 da Lei Federal n.®

8.666/93. bem como ao art, 19 da Lei Federal n.° 8.987/95 e suas alterações, ficando
ainda sua participação condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos;
a)

cada CONSORCIADO deverá atender individualmente às exigências relativas á

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do EDITAL:
deverá ser apresentado, junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o
b)
competente termo de compromisso de constituição de SPE, nos termos das
DECLARAÇÕES GERAIS do ANEXO IX - MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES,
subscrito por todos os CONSORCIADOS;
c)

vigência do consórcio/SPE por um prazo, no mínimo, 06 (seis) meses superior ao

do término da Concessão:
as empresas participantes do consórcio/SPE deverão comprometer-se a
d)
apresentar, antes da assinatura do contrato, eventualmente decorrente da licitação, o
consórcio/SPE devidamente constituído, com CNPJ próprio e registro na Junta Comercial
competente, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n®; 6.404/76
não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como CONSORCIADO
em mais de um CONSÓRCIO, ou individualmente em mais de uma PROPOSTA
e)

COMERCIAL:
somente
se
admitirá
a
participação
de
sociedades
CONTROLADAS.
f)
CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de um mesmo LICITANTE, quando
estiverem no mesmo CONSÓRCIO.
7.2.

Na composição do CONSÓRCIO,

uma empresa consorciada não poderá ter

participação inferior a 30®/o (trinta por cento) do CONSÓRCIO.
7.3. O CONSÓRCIO vencedor deverá promover, antes da celebração do CONTRATO, a
constituição da SPE, nos termos do art. 20 da Lei Federal n® 8.987/95 e conforme as
regras previstas neste EDITAL, observando, na composição de seu capital social, o
estabelecido no CONTRATO e mantendo participações idênticas àquelas constantes do
termo de compromisso de constituição de SPE apresentado na LICITAÇÃO.
7.4. Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos
14
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CONTROLE da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO.
7.5. A desclassificação ou a inabilitaçâo de qualquer CONSORCIADO acarretará a
desclassificação ou a inabilitaçâo automática do CONSÓRCIO.
7.6. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, por
intermédio

de

qualquer dos

CONSORCIADOS

isoladamente

ou

pela

soma

das

qualificações técnicas apresentadas pelos CONSORCIADOS.
7.7. Os integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, perante o PODER
CONCEDENTE, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO.
7.8. A responsabilidade solidária dos CONSORCIADOS cessará, para fins das obrigações
assumidas em virtude da presente LICITAÇÃO no caso de o CONSÓRCIO não ter sido o
LICITANTE vencedor, após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.
7.9. Para os fundos de Investimento e entidades de Previdência serão aplicáveis as
seguintes regras;
as entidades administradora e gestora dos fundos, ou qualquer outra que exerça
a)
influência relevante, serão consideradas como LICITANTES para a aplicação das
condições e vedações de participação previstos no presente EDITAL; e
os quotistas que tiverem participação igual ou superior a 30% (trinta por cento) no
b)
Fundo de Investimento serão consideradas como LICITANTES para a apWcaçào dos
limites de participação previstos no presente EDITAL.

8.

DA VISITA TÉCNICA E DA DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

8.1.

Para apresentar a proposta, ao LICITANTE é recomendável a realização de vistoria técnica,

destinada à verificação in loco das condições, natureza e mensuraçâo dos materiais e
equipamentos necessários à execução do CONTRATO, sempre com o acompanhamento de
profissional técnico do PODER CONCEDENTE.
8.2.

Caberá a cada LICITANTE providenciar o agendamento da visita técnica a que se refere o

subitem anterior, devendo fazê-lo com até 2 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data
do agendamento pretendido, por meio de solicitação dirigida ao seguinte endereço de e-mail:
@pmf.sc qov.br.
8.3.

Para a respectiva vistoria técnica, o interessado deverá se fazer representar no endereço

. Florianópolis/SC, por intermédio de
Rua
identificado, no horário agendado, que poderá ser das__ h às

representante

devidamente

h.

8.4. Cada LICITANTE, isoladamente ou em CONSÓRCIO, poderá designar no máximo 03 (três)
representantes para o acompanhamento da visita técnica agendada, podendo participar de
quantas visitas desejar, dentre aquelas a serem realizadas.
15
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8.5,
O comparecimento à visita técnica não é condição obrigatória para a participação na
LICITAÇÃO, repuíando-se, porém, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA
COMERCIAL foram elaborados com perfeito conhecimento, pelos LICITANTES, da ÁREA DA
CONCESSÃO, no estado em que se encontra, os quais não poderão invocar qualquer
insuficiência de dados a ela relacionados como óbice para a participação na LICITAÇÃO ou para a
plena execução do CONTRATO.
9.

DOSESCLARECIMENTOS.DAIMPUGNAÇAOEDASALTERAÇOESSOBREOEDITAL

9,1,

Os

interessados

que

necessitarem

de

informações

ou

esclarecimentos

complementares relativamente ao presente EDITAL deverão, solicitá-los até 05 (cinco) dias
úteis antes da sessão de abertura dos envelopes, aos cuidados da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, da seguinteforma;
a)

por meio de e-mail dirigido ao endereço eletrônico qerencialicitacao@Dmf sc.qov.br. até

as 18h. acompanhada, necessariamente, do arquivo contendo as questões formuladas em
formato editável “,doc”; ou
por meio de documento, protocolado na Secretaria Municipal de Administração b)
Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, localizada à Rua Conselheiro Mafra, n®
656, sala 303, Florianópolis/SC, no horário das 13h às 18h.
c)

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO nào se responsabilizará por eventuais problemas ou

falhas no envio ou recebimento dos pedidos de esclarecimentos, bem como pela nitidez e
qualidade visual dos documentos encaminhados.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não responderá questões que tenham sido
9.2.
formuladas em desconformidade com o disposto neste EDITAL, nào sendo considerados,
igualmente, pedidos de esclarecimentos recebidos via fac-símile.
Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e
9.3.
nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail).
Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas ao PODER CONCEDENTE
9.4.
serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, sendo
consideradas tempestivas aquelas protocoladas até 05 (cinco) dias úteis que antecedem a
sessão de abertura.
As respostas aos referidos esclarecimentos serão consolidadas e divulgadas na
9.5.
Dáoina http://www.pmf.sc.QOv.br. sem a identificação do responsável pelo questionamento.
9.6.

As respostas farão parte do presente EDITAL para todos os efeitos de direito
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Sob pena de decadência, eventual impugnação do EDITAL deverá ser
9.7.
protocolada, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias úteis antes da DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS e, por aqueles que irão participar da licitação, em até 02
(dois) dias úteis antes da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.
As impugnações ao EDITAL deverão constar de documento devidamente rubricado
9,8.
e assinado pelo responsável e, no caso de pessoa jurídica, pelo seu representante legal ou
procurador, dirigido ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, devendo ser
protocolado na Secretaria Municipal de Administração - Diretoria do Sistema de Licitações e
Contratos, localizada à Rua Conselheiro Mafra, n® 656, 3° andar. Sala 303, no horário das 13h
às 18h.
O presente EDITAL poderá ser modificado até a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE
9.9.
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAL, observando-se as seguintes condicionantes:
a)

a divulgaçãoda modificação pela mesmaformaemquesedeuadivulgaçàodo EDITAL: e

a abertura do prazo inicialmente estabelecido, se a modificação afetar substancialmente
b)
a formulação das PROPOSTAS COMERCIAIS.
Quando a mudança não implicar alterações ou reformulação das PROPOSTAS
9.10.
COMERCIAIS, ou o cumprimento de novas exigências, não haverá necessidade de
reabertura de prazo.
CAPÍTULO II - DOS ENVELOPES

10.
10.1.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES na presente LICITAÇÃO constará

dos seguintes envelopes;
a)

ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; e

b)

ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL.

10.2.

Após a entrega dos envelopes, não caberá ao LICITANTE desistir de sua proposta, sob

pena de execução da GARANTIA DE PROPOSTA, salvo se por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
10.3.

Após 0 credenciamento, a LICITAÇÃO será conduzida em 02 (duas) fases distintas e

sucessivas, na seguinteordem:
Abertura do ENVELOPE 1. com a análise dos DOCUMENTOS DE
a)
HABILITAÇÃO do LICITANTE e;
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Abertura do ENVELOPE 2, com a análise e o julgamento da PROPOSTA
b)
COMERCIAL.
A abertura dos envelopes apresentados pelos LICITANTES ocorrerá em sessão
10,4.
pública, podendo ser assistida por quaisquer pessoas, admitida, porém, a manifestação
apenas dos representantes credenciados dos LICITANTES.
10.5. Para fins da avaliação dos documentos constantes dos ENVELOPES 1 e 2 abertos, a
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, justificadamente, propor o encerramento da
sessão respectiva, devendo o resultado da análise ser divulgado oportunamente, mediante
publicação no Diário Oficial do Municipio de Florianópolis.

10.6.

Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA

COMERCIAL deverão ser entregues presencialmente na DATA DE

ENTREGA DOS

ENVELOPES, no endereço e dentro do horário indicados no preâmbulo deste EDITAL,
fechados, indevassáveis e contendo, em sua parte externa, os seguintes dizeres:
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°

/SMA/DSLC/2019

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO]
ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°___ /SMA/DSLC/2019
[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO]
ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL

Não serão admitidos documentos enviados por via postal, internet, fac-símile,
10.7.
telegrama, ou por meio diverso e em endereço e horário distintos do especificado neste
EDITAL.
10.8.

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL deverão ser

apresentados

em

01

(uma)

via.

encadernada

com

todas

as

folhas

numeradas

sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se
houver, independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de forma
que a numeração da última folha do último caderno reflita a quantidade total de folhas
dentro de cada envelope, não sendo, em hipótese alguma, permitidas emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas.
Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada
10.9.
em cartório, sendo admitidas, quanto à GARANTIA DE PROPOSTA, apólices de segurogarantia emitidas digitalmente, situação em que a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
atestará a suaautenticidade porintermédiode consulta aosítioeletrônicoda SUSEP.
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10,10. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá se valer do apoio de órgãos da
Prefeitura de Florianópolis, para a avaliação da GARANTIA DE PROPOSTA.
10.11. Os documentos equivalentes apresentados pelas pessoas jurídicas estrangeiras
deverão possibilitar a clara identificação do seu conteúdo, validade e eficácia, cabendo ao
LICITANTE indicar a que item e a que exigência editalícia o documento corresponde.
10.12. Na hipótese de não existir documentação equivalente nos respectivos países de
origem, as pessoas jurídicas estrangeiras deverão apresentar declaração formal e expressa,
assinada por seu representante de órgão público oficial do país de origem, informando
circunstanciadamente tal situação e pontuando expressamente quais os documentos
habilitatóhos, dentre os exigidos pelo EDITAL, em que inexiste equivalência no país de
origem, além de declaração, firmada por seu representante, declarando que, sob as penas da lei,
que atendem às exigências do respectivo item deste EDITAL não coberto pela
documentação do país de origem, sendo facultada ao PODER CONCEDENTE. em qualquer caso,
a promoção dos atos previstos neste instrumento convocatório.

10.13. Os documentos emitidos pela internet prescindem de autenticação em cartório, sendo
que a averiguação da sua validade também será feita por intermédio de consulta pela
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ao endereço eletrônico neles indicado.
10.14. O conteúdo de cada ENVELOPE 1 e 2, independentemente da quantidade de cadernos,
trará 01 (um) termo de abertura, 01 (um) índice e 01 (um) termo de encerramento próprio,
com a indicação do número da página imediatamente antecedente.
10.15. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL
deverãoestarrubricadas pelos representantes dosLICITANTES.
10.16. Os representantes credenciados deverão rubricar sobre o lacre de cada um dos
envelopes, inserindo ao lado da rubrica, de próprio punho, a data e hora.
10.17. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras
entrelinhas ou ressalvas.
10.18. Todos os documentos que constituem, PROPOSTAS, os atestados, bem como todas as
demais documentações a serem elaboradas e todas as correspondências ecomunicaçõesa serem
trocadas, deverão ser apresentados em Língua Portuguesa.
10.19. Quaisquer documentos que sejam redigidos em língua estrangeira deverão ser
apresentados acompanhados de tradução juramentada e de sua respectiva consularizaçao.
10.20. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução,
prevalecerá o texto traduzido para a Língua Portuguesa.
10.21. Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso na
documentação apresentada, prevalecerão os últimos.
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DAS DILIGENCIAS, ESCLARECIMENTOS E SANEAMENTO DE FALHAS SOBRE AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOSENVELOPES

11.

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer fase da

11.1,

LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da
LICITAÇÃO, nos termos do art. 43, § 3°, da Lei Federal n° 8.666/93.
O LICITANTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos

11.2.

documentos apresentados, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civil
administrativa epenal.
As complementações de insuficiências ou as correções de caráter formal necessárias ao
11.3.
saneamento de falhas caracterizadas como falhas formais no curso do procedimento poderão
ser realizadas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, conforme estabelecido no art. 12, IV, da
Lei Federal n° 11.079/04.
11.4. Para efeito dos subitens acima, fica estipulado o prazo de até 03 (três) dias corridos, a ser
definido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, conforme as circunstâncias do caso concreto
e

a

celeridade

da

LICITAÇÃO,

para

a

apresentação

de

informações

ou

a

complementaçào. pelo LICITANTE, de insuficiências ou de correções de caráter formal.
11.5.

Considera-se falha ou defeito formal aquele que;
a) não desnature o objeto do documento apresentado;
b) não permita aferir, com adevida segurança, a informação constante do documento; e
c) não implique a apresentação de documento que deveria constar originalmente da
documentação apresentada pelo LICITANTE, nem se refira a fato existente apenas após a
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS.

11.6.

Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das PARTES terão

sempre a forma escrita, e estarão disponíveis a qualquer tempo nos autos do processo
administrativo da LICITAÇÃO e no site www.pmf.sc.gov.br.
12.

DO CREDENCIAMENTO

12,1. Os representantes de cada LICITANTE deverão se apresentar para credenciamento
perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no mesmo dia, local e horário designado para o
início da sessão pública de abertura dos envelopes, apresentando;
a) cópia da carteira de identidade ou outro documento oficial com foto do(s)
representante(s);
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b) instrumento de mandato que comprove poderes específicos para praticar todos os atos
referentes a esta LICITAÇÃO, tais como formular ofertas de preços, interpor e/ou desistir de
recurso, conforme o MODELO DE PROCURAÇÃO constante do ANEXO IX - MODELOS DE
CARTAS E DECLARAÇÕES, acompanhado do{s) documento(s) que comprove(m) os
poderes do(s) respectivo(s) outorgante(s);
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social; e

d) declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da LICITAÇÃO, nos
termos do MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A
PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO constante no ANEXO IX - MODELOS DE CARTAS E
DECLARAÇÕES

12.2.

Em se tratando de instrumento particular de mandato, ele deverá ser apresentado

com firma reconhecida.
12.3.

Para o caso de CONSÓRCIOS, o instrumento de procuração deverá ser outorgado por

todos os CONSORCIADOS, ou pelo respectivo líder.
12.4.
Apenas serão aceitas procurações que prevejam poderes específicos relativos a
prática de atos na presente LICITAÇÃO. Os documentos de representação dos LICITANTES serão
retidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e juntados ao processo da LICITAÇÃO.
12.5.

A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou

desclassificação doLIClTANTE,

12.6.

A qualquer momento durante o processo licitatório, o LICITANTE poderá substituir

seu(s) representante(s) credenciado(s).
12.7.
Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um
LICITANTE.

13.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 1

13.1.

DA DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL

13.1.1. No ENVELOPE 1, e sem prejuízo dos demais documentos indicados nos subitens
subsequentes, o LICITANTE deverá apresentar:
a)

carta de apresentação devidamente assinada;

b)

declaração de que, caso ADJUDICATÁRIA, constituirá a SPE para assinatura do

CONTRATO, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, no
Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina;
21
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compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE, nos termos do
CONTRATO, conforme modelo de DECLARAÇÕES GERAIS;
c)

compromisso de adoção, pela SPE, a ser estruturada sob a forma de sociedade por
d)
ações, de padrões de governança corporativa e de contabilidade, e de elaboração de
demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal n® 6.404/76 e
alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC;
e)

compromisso de adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade,

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de
ética e de conduta; e
f)

declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7®, XXXIII, da

Constituição Federal de 1988.
13.1.2. No caso de CONSÓRCIO, as obrigações previstas no item antecedente deverão
ser cumpridas, quando cabível, por cada um dos respectivos integrantes, ou poderão ser
supridas caso já constem do próprio instrumento de constituição da SPE.
13.1.3. No caso de CONSÓRCIO, também deverá ser apresentado o correspondente
termo de compromisso de constituição de SPE. firmado de acordo com as leis brasileiras,
subscrito pelos CONSORCIADOS, contendo:
a)

a denominação do CONSÓRCIO

a composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada
b)
CONSORCIADO no capital da futura SPE, observadas as condições do presente
EDITAL;
objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta LICITAÇÃO e com
o
0 OBJETO do CONTRATO;

c)

a indicação do líder do CONSÓRCIO, que deverá ser pessoa jurídica brasileira, e a
reconhecerão poderes expressos para representar o CONSÓRCIO na
quem se
LICITAÇÃO, podendo receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente,

d)

concordar com condições, transigir, compromissar-se e praticar outros atos necessários à
participação do CONSÓRCIO nesta LICITAÇÃO, até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO; e
e)

declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a partir da

DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, de aceitação de responsabilidade
solidária, nos termos do art. 33 da Lei Federal n® 8.666/93, no tocante ao OBJETO desta
LICITAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na proposta
22
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apresentada, sendo que tal responsabilidade solidária somente cessará, no caso de o
CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE vencedor, após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO
extrato do CONTRATO: e, no caso de o CONSÓRCIO não ter sido o LICITANTE
vencedor, em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.

13.2.

DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVAÃ HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.2.1. Para efeito de habilitação juridica, os documentos abaixo devem ser apresentados pelo
LICITANTE individual e, sendo o caso, por cada integrante do CONSÓRCIO, inclusive o líder;
cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se houver, as
a)
alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrados na Junta
Comercial ou órgãocompetente.
no caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, quando aplicável, os documentos
b)
listados no item acima deverão ser acompanhados dos documentos devidamente
registrados de eleição dos seus administradores e, no caso de sociedades por ações, das
respectivas publicações naimprensa;
caso de empresa individual, os documentos listados no item acima deverão ser
c)
no
acompanhados da apresentação do registro comercial do LICITANTE;

no caso de fundos de investimento, os documentos listados no item acima deverão ser
d)
acompanhados do ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão
competente; da prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do
administrador em exercício; do comprovante de registro do fundo de investimento na
Comissão de Valores Mobiliários - CVM; do regulamento do fundo de investimento e suas
posteriores alterações se houver; do comprovante de registro do regulamento do fundo de
investimento perante o Registro de Títulos e Documentos competente; da comprovação de
que 0 fundo de investimento foi devidamente autorizado a participar da LICITAÇÃO e de que o
representante pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da
seu
LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as obrigações e direitos
dela decorrerem; e do comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do
que
gestor do fundo de investimento, perante a CVM; e
no caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, os documentos
e)
listados no item acima deverão ser acompanhados da inscrição ou registro do ato
constitutivo, da ata que elegeu a administração em exercido, do regulamento em vigor, do
comprovante de autorização expressa e especifica quanto à constituição e funcionamento da
entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente, e de
declaração de que os pianos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação
ou intervenção da Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda.
13.3.

DADOCUMENTAÇÂORELATIVAÀQUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA
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13.3.1, Para efeito da qualificação econômico-fmanceira, os seguintes documentos devem
apresentados pelo LICITANTE Individual e, no caso de CONSÓRCIO, por cada
ser
integrante, inclusive o líder:
a) para qualquer tipo de sociedade empresarial e para admínistradora(s) e/ou
gestora(s) de fundo(s); certidão negativa de pedido de falência, concordata ou
recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis)
da cidade onde a empresa for sediada, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias
anteriores à DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: em havendo qualquer ação
judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão de objeto e pé que aponte a
situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS;
a,1) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida
pelo distribuidor do Foro da sede da matriz da Pessoa Jurídica ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Caso a Licitante , tenha sede ou
matriz no Estado de Santa catarina, deverá emitir duas certidões, uma via sistema eProc e outra via SAJ.
b) balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente registrados.
13.3.2. Para os fins das exigências contábeis,

as sociedades anônimas deverão

apresentar demonstrações contábeis por meio de uma das seguintes formas: publicação
Diário Oficial, publicação em jornal de grande circulação, ou ainda, por meio de cópia
em
autenticada.
13.3.3. Os demais tipos societários e o empresário individual deverão apresentar cópia
autenticada do balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial, ou em outro órgão
equivalente, na sede do LICITANTE,
13.3.4. O balanço patrimonial referido deverá estar assinado pelo representante legal do
LICITANTE e por contador devidamente habilitado, devendo ainda, quando legalmente
exigido, estar acompanhado do relatório de auditores independentes,
13.3.5. Caso o LICITANTE esteja inscrito no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,
poderão sersubstituídos.por:
a) comprovante da entrega digital do livro contábil com o balanço patrimonial e as
demonstrações financeiras exigíveis na forma da leí;
b) comprovante da assinatura digital do livro contábil pelo diretor responsável e por
profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabílidade-CRC, comprovando sua regularidade peranteo respectivo conselho;
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c) cópia do termo de abertura e encerramento do respectivo livro contábil; e

d) termo de

autenticação do livro contábil com o

balanço patrimonial e as

demonstrações financeiras pelo órgãocompetente.
13.3.6. As empresas estrangeiras deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, acompanhado de relatório de auditores independentes, com todos os valores
convertidos para R$ (reais), pela taxa de câmbio comercial para venda divulgada pelo Banco
Central do Brasil - BACEN, tendo como referência a data base dos demonstrativos financeiros,
e elaborados de acordo com as normas contábeis aplicáveis no Brasil (Generally Accepted
Accounting Principies - BRGAAP), em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 6.404/76
e na Lei Federal n® 11.638/07, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
13.3.7. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social deverão
apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial e ás Demonstrações Contábeis, o
Balanço de Abertura.
13.3.8. Garantia da proposta de acordo com as previstas em lei.

13.4.

DADOCUMENTAÇÂORELATIVAÀREGULARIDADEFISCALETRABALHISTA

13.4.1. Para efeito da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os seguintes
documentos devem ser apresentados pelo LICITANTE individual e, sendo o caso, por cada
integrante do CONSÓRCIO, inclusive o líder:
a) comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda -CNPJ;
b) comprovação de registro no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio
ou sede do LICITANTE;
c) comprovação de registro no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio
ou sede do LICITANTE;
d) comprovação de regularidade junto à Fazenda Nacional, mediante certidão
negativa conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
e) comprovação de regularidade junto à Fazenda Estadual da sede do LICITANTE, por meio
de certidões emitidas quanto aos débitos inscritos em dívida ativa;
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f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
f.1) No caso de Municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário
separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos
cadastros;
g) comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS; e

h) comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação da correspondente Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.
13.4.2. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista certidões
negativas ou certidões positivas com efeito de negativas,
13.4,3. Os documentos e certidões apresentados devem se encontrar válidos na DATA DE
ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL.
13.4,4. Todos os documentos que não possuírem prazo de validade expresso reputar-se-ào
com prazode validade de 90 (noventa) dias contados da data da sua respectiva expedição.
13.5.

DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVAÂ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.5.1. Para efeito da qualificação técnica, os seguintes documentos devem ser apresentados
pela LICITANTE individual ou. no caso de CONSÓRCIO, por pelo menos um dos seus
integrantes:
a)

Experiência na gestão de marinas que atendam, no mínimo 150 (cento e cinquenta)
embarcações em vagas molhadas, comprovada através de documentação emitida

b)

por entidade pública ou privada competente para tal;
Experiência na administração de áreas comerciais com atendimento médio mínimo
de 20.000 (vinte mil) usuários por mês, comprovada através de documentação
emitida por entidade pública ou privada competente para tal;

c)

Experiência na administração de estacionamento de veículos com, no mínimo 175

d)

(cento e setenta e cinco) vagas, comprovada através de documentação emitida por
entidade pública ou privada competente para tal;
Experiência com execução de dragagem com volume mínimo de 100.000 m® (cem
mil metros cúbicos), comprovada através de documentação emitida por entidade

e)

pública ou privada competente para tal;
Atestado de comprovação de prévia realização de operação estruturada no valor
mínimo de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), realizado na modalidade

corporate finance ou project finance',
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Atestado técnico de projetos de urbanismo e/ou paisagismo que totalizem a área

f)

mínima

de

20.000

(vinte

mil)

metros

quadrados,

comprovada

através

de

documentação emitida por entidade pública ou privada competente para tal;
g)

Possuir em seu quadro ou contratado ao menos: 01 (um) engenheiro civil. 01 (um)
arquiteto urbanista e 01 (um) administrador. A comprovação do vínculo se dará
através da apresentação da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado ou
contrato de trabalho, firmados entre ambos. Os atestados de capacidade técnica
devem ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
acervado no CREA. CAU, ou similar, quando aplicável, atestando que a equipe
técnica tenha executado serviços de características técnicas similares as do objeto
da presente licitação.

13.5.2. Serão

admitidos,

para efeito

da comprovação

da qualificação técnica do

LICITANTE, os atestados emitidos em nome de CONTROLADA. CONTROLADORA ou
de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE, sejam nacionais ou estrangeiras.
13.5.3. Na hipótese de utilização, por um LICITANTE, de atestados emitidos em nome de
CONTROLADA. CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE,
conforme o subitem anterior, deverá ser realizada declaração indicando tal condição,
acompanhada do respectivo organograma do grupo econômico e respectivas relações
societárias, demonstrando efetivamente a vinculação entre as pessoas jurídicas, ou o
compromisso de contratação com a futura SPE, nos termos do modelo constante no
ANEXO IX - MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES

13.5.4. Tratando-se

de

LICITANTES

estrangeiros,

o

atendimento

das

exigências

habilitatórias dar-se-á mediante a apresentação de documentos equivalentes, caso
existentes, observado, para todos os efeitos, o disposto nos subitens 10.19 e 10.20 deste
EDITAL.

13.5.5. 0(s) atestado(s) deverão apresentar de forma clara e inequívoca as informações
exigidas, em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia
autenticada, devendo ainda conter, no mínimo, as seguintes informações;
a)

atividades a que se refere;

b)

local da realização das atividades a que se refere, com especificação do tipo de

empreendimento;
c)

características das atividades a que se refere, incluindo o número de usuários/ano

médio do equipamento;
d)

percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a que se refere, quando

for 0 caso;
e)

datas de Início e de término da realização das atividades e serviços a que se refere;

f)

descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, quando o atestado
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tiver sido emitido em nome de consórcio;
g)

nome do emitente: e

h)

nome e identificação do signatário do atestado, com informações atualizadas de

seus telefones e e-mail para contato, acompanhado de documentação comprobatória de
sua condição de representante do emitente.
13,5.6. O LICITANTE deverá apresentar, de forma clara e inequívoca, os dados relevantes
dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual complementação de informações
exigidas, anexar outros documentos comprobatórios pertinentes.
13.5.7 A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência da
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO destinada a averiguar a qualificação técnica do
LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não atendimento dos requisitos
editalícios implicará a inabilitação do LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em
virtude de falsidade das informações prestadas.

14.

DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE 2

A PROPOSTA COMERCIAL deve observar todos os requisitos formais previstos neste
14 1
EDITAL e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida á COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO.
Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL, conforme o
14.2.
modelo disponível no ANEXO IV, sob pena de inabilitação.
Cada LICITANTE deverá indicar em sua PROPOSTA COMERCIAL o valor total da outorga
14.3.
fixa, em moeda nacional.
A PROPOSTA COMERCIAL deve ter como data base a DATA DE ENTREGA DOS
14,4.
ENVELOPES DE HABILITAÇAO E DA PROPOSTA COMERCIAL,
A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter validade de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias
14.5.
contados da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, devendo ser mantidas, neste período, todas
as condições nela contidas.
Somente serão consideradas as PROPOSTAS COMERCIAIS que abranjam a totalidade do
14.6.
OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL.
A apresentação de PROPOSTA com valor de outorga fixa abaixo do valor mínimo
14.7.
especificado implicará na sua desclassificação.
A Proposta Comercial deverá ser entregue em via única, contendo todos os
14.8.
documentos exigidos no Edital, permanecendo devidamente lacrado e Identificada.
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Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
14.9.
de validade da proposta e caso persista o interesse do Poder Concedente, este poderá
solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo
14.10. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter por base. dentre outros;
a)

Planilha completa contendo todos os investimentos, tributos, despesas e custos para a
execução do OBJETO;

b)

Os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da execução dos
serviços do OBJETO;

c)

A reversibilidade dos bens da SPE, observadas as condições fixadas no CONTRATO;

d)

Os valores a serem pagos a título de ressarcimento aos autores dos estudos
preliminares;

e)

15.

As demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO e seus respectivos ANEXOS.

DA GARANTIA DEPROPOSTA

Os LICITANTES deverão apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA no
15.1
ENVELOPE 2, acompanhada da PROPOSTA COMERCIAL fixado em 1% do valor
mínimo da OUTORGA FIXA para fins de participação na LICITAÇÃO.

Os LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas
15.2
condições estabelecidas neste EDITAL serão inabilitados e estarão impedidos de
prosseguir na LICITAÇÃO.
Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE
15.3
PROPOSTA deverá ser apresentada em nome de um ou mais CONSORCIADOS ou,
ainda, do consorciado líder, e deverá indicar, expressamente, o nome do CONSÓRCIO e
de todos os CONSORCIADOS, independentemente da GARANTIA DE PROPOSTA ter
sido prestada por um ou mais CONSORCIADOS, ou somente pelo consorciado líder.
15.4

A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada mediante as seguintes

modalidades:
a)

caução em títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas de

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente;
b)

seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira

autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão vigente de
regularidade da SUSEP, conforme os TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO,
ou,
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c)

fiança

bancária,

fornecida

por

instituição financeira

nacional

ou

estrangeira

autorizada a funcionar no Brasil, com classificação de risco de crédito em escala nacional
superior ou igual a "Aa2.br", "brAA-" ou "A(bra)". conforme divulgado pelas agências de
risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

No caso de a garantia ser prestada na modalidade caução em títulos da dívida
15.5
pública federal, o documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado
pela instituição financeira na qual estejam depositados os títulos a serem oferecidos em
garantia, dele devendo constar que;
a) os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor do
PODER

CONCEDENTE.

como

garantia

de

manutenção

da

PROPOSTA

COMERCIAL do LICITANTE relativa a este EDITAL; e
b) 0

PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições previstas no

EDITAL.

15.5.1 As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas nas modalidades seguro-garantia
e fiança bancária deverão ser apresentadas com o seu valor expresso em moeda
corrente nacional, contendo a assinatura dos administradores da entidade emitente, com
a comprovação dos respectivos poderes de representação.
A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou condições
15.6
que possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade.
No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais seguros15.7
garantia, as apólices deverão registrar expressamente a sua complementaridade.
Para a GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade caução em títulos
15.8
da dívida pública federal, serão admitidos os seguintes titulos;
a)

Tesouro Prefixado:

b)

Tesouro Selic;

c)

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d)

Tesouro IPCA;

e)

Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e

0

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

15.9

Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da

publicação do CONTRATO, a manutenção das condições de habilitação do LICITANTE
ficará condicionada à regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA ou a
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substituição por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL, às
sua
suas próprias expensas.
15.10 Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA DE
PROPOSTA, antes da materialização da sua expiração,
expediente á COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
15.11

devendo comunicar tal

No caso de renovação necessária após 180 (cento e oitenta) dias da sua

apresentação, a GARANTIA DE PROPOSTA será reajustada pela variação do IPC, ou
outro índice que vier a substituí-lo, entre o mês da DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS e o mês imediatamente anterior à renovação.
15.12

O comprovante de constituição da GARANTIA DE PROPOSTA deverá compor o

ENVELOPE 2, observado o disposto neste EDITAL.
15.13 As GARANTIAS DE PROPOSTA dos LICITANTES serão liberadas em até 30
(trinta) dias após.
a) a assinatura do CONTRATO, em se tratando do LICITANTE vencedor do certame;
b) a ADJUDICAÇÃO, em se tratando dos demais licitantes;
c) a revogação ou anulação da LICITAÇÃO, para todos os licitantes.
15.14. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará a regularidade e efetividade
das GARANTIAS DE PROPOSTAS apresentadas, observado o disposto neste EDITAL.
15.15. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos LICITANTES
decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à execução da GARANTIA
DE PROPOSTA, mediante notificação prévia do LICITANTE, sem prejuízo das demais
penalidades previstas no EDITAL ou na legislação aplicável.
15.16. A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, penalidades e
indenizações devidas pelo LICITANTE ao PODER CONCEDENTE durante a LICITAÇÃO,
inclusive no caso de recusa de celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, não
sendo excluída, em qualquer caso, a sua responsabilidade e obrigação de ressarcir
eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela GARANTIA DE PROPOSTA.

CAPÍTULO III - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇAO

16. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste EDITAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE
16.1.
LICITAÇÃO instalará a sessão pública para sessão de abertiia dos ENVELOPES 1 e 2
devidamente protocolizados até o limite estabelecidos no preâmbulo deste EDITAL), obedecendo
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à seguinte ordem detrabalho;
a)

O recebimento dos ENVELOPES 1 e 2 de cada LICITANTE (conforme estabelecidos no

preâmbulo deste EDITAL);

b)

O credenciamento dos representantes de cada LICITANTE;

c)

A rubrica, por pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e

por pelo menos um dos representantes credenciados dos LICITANTES, dos ENVELOPES
apresentados, ainda lacrados, e que ficarão sob a responsabilidade da COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO;
d)

A abertura dos ENVELOPES 1 de cada um dos LICITANTES.

17.

DAABERTURAEANÁLISEDOENVELOPE1-DOCUMENTOSDEHABILITAÇÂO

Aberto o ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, todos as folhas
17.1.
serão rubricadas por pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO e por pelo menos um dos representantes credenciados de cada um dos
LICITANTES presentes que assim o desejarem.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os DOCUMENTOS DE
17.2.
HABILITAÇÃO e divulgará, se necessário em data posterior, por meio de publicação no
Diário Oficial do Município de Florianópolis, o resultado da análise, com as razões que
fundamentarem a sua decisão.
Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá
17.3.
promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e dados trazidos
pelos LICITANTES nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO inclusive para confirmar, se
for 0 caso, a veracidade dos documentos e/ou atestados apresentados.
O não atendimento das solicitações feitas pela COMISSÃO ESPECIAL DE
17.4.
LICITAÇÃO nos termos do subitem anterior acarretará a inabilitaçào do LICITANTE.
Somente será habilitado o LICITANTE que satisfizer, integralmente, o disposto
17.5.
sobre os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as demais exigências fixadas neste
EDITAL.
A inabilitaçào de qualquer CONSORCIADO ensejará a inabilitação de todo o
17.6.
CONSÓRCIO.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO deverá manter a guarda de todos os
17.7.
envelopes apresentados pelos LICITANTES até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO, os quais deverão ser retirados pelos responsáveis em até 30 (trinta) dias
desse evento, sob pena de inutilizaçâo.
32

Esse documento foi assinado digitalmente por Azor
AnneEl
Christine
Achkar Brasil Costa
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do
da processo:
solicitacao:1700419568
128087 e o e
codigo:00D4B
o codigo: 9D564

1043
35

■■PREFEITURA DE
m ADMINISTRAÇAO
FLORIANÓPOLIS
DA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE 2- PROPOSTA COMERCIAL

18.

No dia. hora e local estabelecidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
18.1.
instalará nova sessão pública para a abertura do ENVELOPE 2 de todos os LICITANTES
habilitados na primeira fase.
Abertos os ENVELOPES 1. os documentos dos integrantes serão rubricados por
18.2.
pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e por pelo
menos um dos representantes credenciados de cada um dos LICITANTES presentes.
18.2,1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos relacionados
e decidirá sobre as PROPOSTAS COMERCIAIS com a respectiva ordem de classificação
de imediato, na mesma sessão, ou a suspenderá, divulgando o resultado por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Florianópolis.
18.2.2. Para fins da avaliação da PROPOSTA COMERCIAL dos Licitantes, o VALOR
MÍNIMO DE OUTORGA FIXA e ser considerado é de R$2.000.000,00 {dois milhões de
reais)
18.2.3. Será desclassificado o LICITANTE:
a) que não apresentar os documentos exigidos para o ENVELOPE 2 de acordo com
as formas, as diretrizes, as exigências e as condições estabelecidas neste EDITAL e
em seus ANEXOS;
b) cujos documentos não estiverem assinados por pessoa com poderes para tanto;
c) cuja PROPOSTA COMERCIAL não estiver redigida em língua portuguesa;
d) cujas planilhas de PROPOSTA COMERCIAL não estiverem totalmente expressa em
moeda nacional;
e) cuja PROPOSTA COMERCIAL apresentar preço ou vantagem baseada nas
PROPOSTAS COMERCIAIS dos demais LICITANTES; e
f) cujas PROPOSTAS apresentaram emendas, ressalvas ou vícios, ou que omitirem
quaisquer itens exigidos neste EDITAL ou na legislação pertinente.
18.2.4. Será classificado em primeiro lugar o LICITANTE que apresentar o VALOR DE
OUTORGA FIXA, conforme estabelecido no presente EDITAL.
18.2.5. Os demais LICITANTES serão classificados pela ordem decrescente do valor da
outorga fixa apresentado em suas respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS.
18.2.6. Em caso de empate relativo ao valor da OUTORGA FIXA, para efeito de
classificação, será realizado um sorteio entre os licitantes com o mesmo valor de outorga.
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18.2.7. Da

decisão

da

COMISSÃO

ESPECIAL

DE

LICITAÇÃO

relativamente

ao

julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS caberá recurso, nos termos do EDITAL.

18.2.8. Havendo a renúncia expressa dos LICITANTES ao direito de recorrer, ou
decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos sem manifestação, ou, ainda,
julgados os recursos porventura interpostos, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
dará por encerrada a sessão pública.
18.2.9. Da(s) sessão(ôes) realizada(s) será{âo) lavrada(s) ata{s) circunstanciada(s).
registrando- se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao
final assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes
credenciados dos LICITANTES presentes.

19

DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109,1, da Lei Federal n® 8.666/93, as LICITANTES poderão recorrer
19.1
da(s) decisâo(ões) sobre:

a)

a habilitação ou inabilitação de LICITANTE

b)

julgamento das propostas da PROPOSTA COMERCIAL;

c)

a aplicação das sanções e penalidades previstas no EDITAL; e

à)

a anulação ou revogação da LICITAÇÃO.

O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
19.2
intimação do ato, seja durante a sessão pública, seja, conforme o caso, após a publicação da
decisão no Diário Oficial do Município de Florianópolis.
Para qualquer recurso, a contagem do prazo se iniciará no primeiro dia útil seguinte ao
19.3
da respectiva intimação, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
O recurso será dirigido ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO,
19.4
mediante protocolo na Rua Conselheiro Mafra, n® 656, 3° andar. Sala 303, observado o
horário entre as13h e as 18h, com a seguinte identificação:

Recurso Administrativo
Concorrência Internacional N°

/SMA/DSLC/2019

[Razão Social do LICITANTE ou Denominação do Consórcio]
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A interposiçâo de recurso será comunicada aos demais LICITANTES, que poderão
19.5
apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
mediante protocolo na Rua Conselheiro Mafra, n° 656, 3° andar, Sala 303, observado o
horário entre as 13:00hseas 18:00hs.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05
19.6
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir á autoridade
superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, observado, também
para esse caso, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
19.7

Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) ser devidamentefundamentados;
b) ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; e
c) ser protocolados exclusivamente por escrito, no suporte físico em papel, com as folhas
devidamente rubricadas e assinados por seu subscritor, no original, junto á COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, na Rua Conselheiro Mafra, n° 656, 3° andar. Sala 303, nos
dias úteis,entreohoráriode13:00hs até 19;00hs,
19.8

Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado não

serão conhecidos.
Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveríam ter
19.9
sido apresentados nos ENVELOPES 1 e 2 e cuja omissão não tenha sido regularmente
suprida na forma estabelecida neste EDITAL.
19.10 Os recursos contra os atos decisórios indicados no subitem 19.1, alíneas "a" e "b",
terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.
19.11 Adecisãodo recurso será publicada no Diário Oficial do Município de Florianópolis.

19.12 O acolhimento do recurso interposto importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

20

20.1

DA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAÇÃO

O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO à

autoridade competente para a devida homologaçào.
A autoridade competente do PODER CONCEDENTE adjudicará e homologará o objeto
da LICITAÇÃO, e convocará, a ADJUDICATÁRIA para assinatura do CONTRATO, no prazo

20.2
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previsto nos termos da Lei
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado a requerimento da
20.3
ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo devidamente justificado. A prorrogação
por determinação do PODER CONCEDENTE também é admitida.
Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o CONTRATO no prazo fixado, ou não
20.4
atendendo a qualquer das condições precedentes para a assinatura do CONTRATO, nos
termos deste EDITAL, poderá o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação das
sanções administrativas e da execução da GARANTIA DE PROPOSTA, convocar os
LICITANTES remanescentes na respectiva ordem de classificação, os quais deverão
comprovar, para fins da ADJUDICAÇÃO, a existência ou constituição de GARANTIA DE
PROPOSTA, nos termos deste EDITAL.
Na hipótese do subitem anterior e em virtude de fatos supervenientes, o PODER
20.5
CONCEDENTE poderá revogar a licitação, mediante decisão devidamente justificada.
21
21.1

DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS
A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO dentro do prazo estabelecido

pelo PODER CONCEDENTE, ou o não atendimento das condições precedentes para a
assinatura do CONTRATO nos termos e prazos previstos no presente EDITAL, permitirá a
aplicação das seguintes sanções;
a) multa de até 50% do valor da OUTORGA FIXA, que poderá ser executada por meio da
retenção parcial ou total da GARANTIA DA PROPOSTA;
b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; e
c) declaração de ínidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.

21.2

A sanção prevista na letra “a” do subitem acima poderá ser aplicada cumulativamente

com uma das demais penalidades discriminadas no mesmo subitem, tendo-se por base a
gravidade da infração e os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade a serem
observados em cada caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório à ADJUDICATÁRIA.
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, e de 10 (dez) dias, para a
hipótese de aplicação da declaração de Ínidoneidade.
A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração e a
21.3
sanção de declaração de Ínidoneidade também poderão ser aplicadas àqueles que fizerem
36
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declaração falsa ou cometerem fraude fiscal e àqueles que não mantiverem a sua PROPOSTA
COMERCIAL.
O LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
21.4
licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o PODER CONCEDENTE
em virtude de atos ilícitos praticados estará sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal n® 8.666/93, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE PROPOSTA, com
respaldo no art. 88 da Lei Federal n® 8.666/93, garantido o direito prévio ao contraditório e a
ampla defesa.
A recusa Injustificada da ADJUDICATÁRIA em cumprir os prazos estabelecidos em
21.5
cada etapa do Cronograma Gera) de Atividades apresentado ao PODER CONCEDENTE
permitirá a aplicação, pelo gestor contratual, das seguintes sanções;
a)

multa de R$ 100.000.00 (cem mil reais) pelo primeiro descumprimento de prazo para
cumprimento de cada etapa, excetuada as hipóteses força maior;

b)

c)

multa de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) para as hipóteses de novo atraso em
etapas posteriores ou da permanência injustificada, por mais de 30 dias, de atrasos
anteriores, excetuada as hipóteses força maior;
multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para todos os atrasos no cronograma
posteriores ao segundo atraso ou para permanência injustificada de atrasos anteriores
em prazo superior a 60 dias, excetuada as hipóteses força maior;

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO

22. DAS CONDIÇÕES QUE PRECEDENTES A ASSINATURA DO CONTRATO

22.1

Para a assinatura do CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA deverá constituir uma SOCIEDADE DE

PROPÓSITO ESPECÍFICO, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO.

22.2

Em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO, a

ADJUDICATÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos que
comprovem ter constituído a SPE e integralizado o valor minimo do capital social nos
termos do CONTRATO, apresentando a correspondente certidão emitida pela Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), assim como a estrutura acionária e de gestão da SPE.
Caso a ADJUDICATÁRIA, ou a empresa do CONSÓRCIO ADJUCATÁRIO, for empresa ou
223
sociedade estrangeira, deverá, no mesmo prazo estipulado no subitem anterior,
demonstrar que possui autorização para funcionamento no pais ou equivalente, e alo de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a sua
atividade assim o exigir.
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No prazo de até 5 dias úteis, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar ao PODER
22.4
CONCEDENTE:
a)

que prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;

b)

que não possui pendências junto ao Município;
que a ADJUDICIATÁRIA possui os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos

c)

neste EDITAL, devidamente atualizados na ocasião da contratação; e
Em até 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INÍCIO, a CONCESSIONÁRIA também
22.5
deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos previstos no CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONÁRIA, do CONTRATO.
22,5.1 A apresentação dos planos descritos no subitem anterior tem por objetivo demonstrar a
estratégia a ser seguida pela ADJUDICATÁRIA no cumprimento das obrigações objeto do
CONTRATO.
22.5.2 O PODER CONCEDENTE deverá se pronunciar sobre a adequação dos planos a que se
refere os subitens anterior em até 15 (quinze) dias do seu recebimento, sem prejuízo da
interação com o ADJUDICATÁRIO durante o seu desenvolvimento.
22.5.3 Durante o período de análise, também é facultada ao PODER CONCEDENTE a
convocação de reuniões para eventuais esclarecimentos e ajustes pontuais sobre referidos
planos.
22.5.4 A não aceitabilidade do PODER CONCEDENTE quanto ao(s) plano(s) apresentado(s)
deverá ser fundamentada, com a indicação dos itens que demandam adequação, devendo-se
abrir, para tanto, prazo adicional à ADJUDICATÁRIA para a realização dos ajustes
correspondentes, em período nunca superior a 15 (quinze) dias.

22.6

A omissão da ADJUDICATÁRIA quanto aos prazos definidos neste item, ou a não

realização dos ajustes indicados no subitem anterior, autorizará a convocação, pelo PODER
CONCEDENTE, do LICITANTE classificado em segundo lugar no certame, e assim
sucessivamente, conforme a sistemática do art. 64, § 2°, da Lei Federal n® 8.666/93, ou a
revogação da LICITAÇÃO, sem prejuízo da aplicação das penalidades correspondentes à
ADJUDICATÁRIA,
Os documentos mencionados nos subitens anteriores deverão ser apresentados em
22.7
cópias ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação

22.8

Preenchidas todas

as

condições

precedentes

exigidas,

será

providenciada a

assinatura do CONTRATO e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de
Florianópolis, a partir do quê o PODER CONCEDENTE poderá emitir a ORDEM DE INÍCIO.
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23

DO CONTRATO

23.1

O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta anexa a este EDITAL, ao Termo de

Referência, e demais anexos ao edital.
23.2 A legislação aplicável será aquela em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a
ocorrer.

24
24.1

DA CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por ações

termos das leis brasileiras, tendo por objeto a exploração do OBJETO e devendo, ainda
nos
estar sediada no Município de Florianópolis.
O estatuto social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que vede

24.2
alteração de seu objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER
CONCEDENTE.
O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO
24.3
coincidirão com o ano civil.
A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e
24.4
demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal n°
6.404/76 e alterações posteriores), em regras e regulamentações da CVM e das Normas
Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A CONCESSIONÁRIA estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ao
24.5
disposto no CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apresentada, em especial a
PROPOSTA COMERCIAL, e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação
municipal, estadual e federal.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os LICITANTES interessados devem ter pleno conhecimento dos elementos
25.1
constantes deste EDITAL, bem como de todas as condições gerais e peculiares do OBJETO a
ser contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da
formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do CONTRATO,
Os LICITANTES são responsáveis pela veracidade das informações e dos documentos
25.2
apresentados em qualquer fase desta LICITAÇÃO.
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O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO nos termos do
25.3
art. 49 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
O LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e
25,4
apresentação de sua documentação e PROPOSTA COMERCIAL, não se responsabilizando o
PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta.
Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e seus ANEXOS, contar-se-ão em
25.5
dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o
primeiro dia e incluir-se o último.
Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de
25.6
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se o termo inicial e o final para o primeiro
dia útil subsequente, nos casos em que a data de início ou de vencimento do prazo coincidir
com dia em que não houver expediente.
Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, que
25.7
deverá interpretar as regras previstas neste EDITAL e basear suas decisões segundo as
normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

Florianópolis/SC.___ de

de 2019.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1.

INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência é parte complementar do Edital de Concessão Comum
para a implantação, operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina no
Município de Florianópolis.

2.

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÃREA

A área indicada para a execução do Parque Urbano e Marina localiza-se na Avenida
Rubens de Arruda Ramos - Beira Mar Norte, bairro Centro, em Florianópolis, na
coordenada 27"35'10.27"S e 48“33’13.31"0, englobando a área onde hoje encontra-se a
Praça de Portugal, estendendo-se até a Praça do Sesquicentenário. Em direção ao mar
adentra por cerca de 300 metros, com profundidades médias variando de 1,5 a 4 metros.
3.

ÃREA DE CONCESSÃO

A área de concessão está detalhada em Planta Área de Concessão anexa a este Termo de
Referência limitada a área máxima de 440 mil m*.
4.

OBJETO

O objeto desta licitação é a Concessão Comum de espaço público para a Implantação de
Parque e Marina na Avenida Beira Mar Norte que demandará a elaboração de estudos e
projetos, execução de obras e gestão das áreas públicas, privadas e atividades comerciais.
5.

JUSTIFICATIVA

As primeiras descrições sobre a Ilha de Santa Catarina, onde localiza-se grande parte do
Município de Florianópolis, vieram de navegantes que por muito tempo utilizaram-na como
base em suas expedições para o sul do continente. Sua importância estratégica como
ponto de atracação e abastecimento provocaram a fundação de um povoado, que
posteriormente se tornou Vila, Capitania e finalmente Município. Durante séculos a
principal atividade econômica da cidade foi baseada em sua relação com o mar e
especialmente com a navegação. Navegação essa por várias motivações: por expedições,
para pesca, como exportador dos produtos do interior do Estado, como ligação entre as
freguesias do interior da Ilha e com o continente.
Com 0 passar dos anos e a ocupação desta orla as atividades econômicas e a relação dos
florianopolitanos com o mar ampliou-se a outras atividades de lazer, de cunho cultural e
social, que foram sendo incorporados aos usos na região.
Diversos fatores contribuíram na transformação da relação e do uso do mar na cidade,
mas. com certeza, a ampliação e melhoria da infraestrutura da cidade acabou por afastá-la
definitivamente das atividades náuticas. A construção da Ponte Hercílio Luz em 1926
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provocou a intensificação do transporte rodoviário em detrimento do marítimo. Com os
aterros da baia sul e da beira mar norte vários trapiches e atracadouros foram
desmanchados e o sistema viário construído sobre o aterro acabou distanciando o Centro
do mar. Concomitantemente, o porto foi perdendo seu papel econômico e outros portos do
estado com melhores condições de calado acabaram por sobrepujá-lo.
Florianópolis possuí mais de 250 km lineares de orla e em muitas localidades a cidade
acabou se colocando de costas para o mar. O resgate desta orla é preponderante para o
desenvolvimento da cidade como já foi indicado por vários estudos e projetos, como por
exemplo a II Oficina de Desenho Urbano de Florianópolis, de 2007, que reuniu cerca de
120 pessoas, entre arquitetos, estudantes e sociedade civil para propor a retomada dos
usos da orla, que resultou no documento “F/onpa de Frente pro Mar- Resgate da Orta".
Atualmente localizada entre polos náuticos da América Latina, como a Argentina, o Uruguai
e a Região Sudeste do Brasil, Florianópolis poderá resgatar sua importância como
ancoradouro, caso invista em infraestrutura para receber esses visitantes, bem como
novos usuários tocais.
Desde o primeiro plano diretor da cidade, em 1955, o planejamento urbano indica projetos
e diretrizes que potencializam o uso do mar no Município, Na época, a instalação de um
porto moderno era uma das principais propostas para o desenvolvimento de Florianópolis.
Já o Plano Diretor atual. Lei Complementar 482/2014, aborda a questão em vários
momentos, indicando a construção de trapiches. áreas de lazer e turísticas como vocações
preferenciais das áreas contíguas ao mar, sendo uma de suas diretrizes, prevista no artigo
10, inciso VIII, ‘a revitalização e a requalificação das orlas marítima e lacustre do Município,
garantindo e facilitando nestas o livre acesso do público, desobstruindo e implantando
caminhos, valorizando as atividades turísticas e de lazer, implantando infraestrutura
náutica, incentivando o transporte marítimo e apoiando a pesca artesanal e a aquicultura'.
A Política de Recuperação das Baías e Fortalecimento do Uso do Mar, presente no plano,
objetiva 'a valorização do uso das baías com fins ambientais, de produção pesqueira,

aquícola, desportiva náutica e balneária, e de transporte marítimo entre a Ilha de Santa
Catarina e o Continente'.
Estudos como o Plano de Ordenamento Náutico - PON, realizado pela organização
FloripAmanhà,

ao mesmo tempo que ressaltam o potencial do Município para o

desenvolvimento náutico, indicam a falta de estruturas de apoio para este fim na região
central. O PON ao evidenciar as características da denominada costa oeste para a
instalação de empreendimentos náuticos, ressalta sua condição física como principal
atributo. A linha da costa nesta região é. em grande parte, derivada de intervenções
humanas com aterros e enrocamentos, configurando um sítio com menor potencial de
sofrer impactos ambientais e conflitos.
A área indicada para a localização do Parque Urbano e Marina, além de possuir boas
condições para a implantação de equipamentos náuticos, encontra-se no centro de uma
das áreas de lazer mais utilizadas na cidade, a cictovia e o passeio da Av. Beira Mar Norte.
Configurada como parque linear, hoje oferece poucos equipamentos de lazer. Além dos
supracitados, há quiosques, locais de contemplação, trapiche, aparelhos de ginástica e
quadras de areia; entretanto, é prioritariamente tratada como local de passagem. Pelo
grande público a que atende diariamente, justifica-se a criação de uma área mais ampla
para a disposição de uma maior variedade de atividades esportivas e de lazer.
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A implantação do empreendimento neste local irá atender a área de maior densidade
populacional da cidade e será complementada com os usos já consolidados na região,
composta de estabelecimentos comerciais, educacionais, de hotelaria serviços e
gastronomia. Local com acesso náutico e terrestre facilitado encontra-se vizinho ao novo
sistema de mobilidade urbana a ser implantado em breve na cidade: os corredores
exclusivos de transporte coletivo, BRT - Bus Rapid Transit. podendo se transformar em um
ponto de transbordo multimodal.
Destarte, a cidade ganhará com a implantação de um parque urbano e a qualificação das
opções de turismo náutico, o desenvolvimento econômico e a geração de empregos,
derivados dos novos negócios implantados e. principalmente, com a possibilidade de
intensificação do uso do mar.
6.

benefícios

ESPERADOS

Além dos novos equipamentos de lazer, esporte, cultura, entretenimento, mobilidade e
náuticos, bem como toda a qualificação urbanística resultante do projeto diretamente
usufruído pela população da cidade, região e visitantes, há outras vantagens inerentes a
implantação do empreendimento que refletirão em questões financeiras, tributárias e de
gestão para o Município.
A estratégia de implantação do Parque Marina através de uma Concessão promove a
eficiência

alocativa de

recursos, já que o modelo exonera o

Poder Público da

responsabilidade de implantar, operar ou remunerar o parceiro privado durante a vigência
da concessão, sem qualquer contrapartida pública.
Assim, a Municipalidade obterá as seguintes vantagens com a implantação do Projeto nos
formatos propostos:
•

A Prefeitura de Florianópolis não será obrigada a conceder qualquer contrapartida
financeira para a construção, manutenção ou operação do PARQUE URBANO E
MARINA BEIRA MAR;

•

A Prefeitura de Florianópolis receberá valores á título de outorga pela concessão,
que poderão ser utilizados para o custeio de serviços e atividades públicas; e

•

A construção do referido equipamento público poderá incrementar o fluxo de
usuário da região, tanto a população local quanto turistas, fomentando a atividade
econômica e, inclusive, a arrecadação tributária municipal.

Estima-se. de acordo com o Modelo Econômico-Financeiro, uma receita direta com a
OUTORGA FIXA do PARQUE conforme especificado neste Edital para a Prefeitura de
Florianópolis, bem como um incremento da arrecadação de Impostos Sobre Serviços (ISS)
incidentes sobre a operação do empreendimento ao longo de sua operação.
7.

DA QUALIFICAÇAO TÉCNICA

A empresa ou consórcio postulante deve apresentar documentação comprobatória em
relação aos seguintes quesitos:
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a)

Experiência na gestão de marinas que atendam, no mínimo 150 (cento e cinquenta)
embarcações em vagas molhadas, comprovada através de documentação emitida
por entidade pública ou privada competente para tal;

b)

Experiência na administração de áreas comerciais com atendimento médio mínimo
de 20,000 (vinte mil) usuários por mês, comprovada através de documentação
emitida por entidade pública ou privada competente para tal;

c)

Experiência na administração de estacionamento de veículos com, no mínimo 175
(cento e setenta e cinco) vagas, comprovada através de documentação emitida por
entidade pública ou privada competente para tal;

d)

Experiência com execução de dragagem com volume mínimo de 100.000 m^ (cem
mil metros cúbicos), comprovada através de documentação emitida por entidade
pública ou privada competente para tal;

e)

Atestado de comprovação de prévia realização de operação estruturada no valor
minimo de R$40,000.000,00 (quarenta milhões de reais), realizado na modalidade

corporate finance ou project finance:
f)

Atestado técnico de projetos de urbanismo e/ou paisagismo que totalizem a área
mínima

9)

de

20.000

(vinte

mil)

metros

quadrados,

comprovada

através

de

documentação emitida por entidade pública ou privada competente para tal;
Possuir em seu quadro ou contratado ao menos: 01 (um) engenheiro civil, 01 (um)
arquiteto urbanista e 01 (um) administrador. A comprovação do vínculo se dará
através da apresentação da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado ou
contrato de trabalho, firmados entre ambos. Os atestados de capacidade técnica
devem ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
acervado no CREA, CAU, ou similar, quando aplicável, atestando que a equipe
técnica tenha executado serviços de características técnicas similares as do objeto
da presente licitação.

8.

RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA

É de responsabilidade da Concessionária;

1

,

A perfeita execução das obras civis necessárias para edificar a infraestrutura objeto

deste Termo de Referência (TR) de acordo com o cronograma de obras e com o previsto
no Projeto Executivo e Projetos Complementares;

2.

A contratação, elaboração e gestão de todos os projetos necessários á perfeita

execução das obras;
3.

Providenciar e arcar com a integralidade dos custos dos projetos, aprovações,

licenciamentos e estudos necessários á execução das obras e á manutenção do Parque e
Marina, atendendo ao previsto neste TR, no Edital e seus anexos;
4.

Obter os licenciamentos e aprovações das agências reguladoras envolvidas na obra

e operação do equipamento (ANTAC, ANTT, ANM. ANVISA, dentre outras)
5.

Ressarcir as empresas que venceram o PMI de acordo com os valores previstos

neste edital;
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Providenciar e arcar com a integralidade dos custos de todos os materiais e máo-

de-obra necessários à execução das obras, operação e à manutenção do Parque e Marina,
atendendo ao previsto neste TR, no edital e seus anexos.
7.

Manter os serviços necessários para o pleno funcionamento da estrutura do

Parque, Marina e outros equipamentos presentes na área de concessão.

8

.

Fomentar as atividades econômicas e comerciais buscando a implantação de

práticas de lazer, esportes, cultura, turismo e entretenimento, criando vitalidade a região e
dinamização dos espaços.
As atividades e obras deverão ser realizadas de acordo com o Cronograma Geral
apresentado pela Concessionária à Concedente, podendo a Concedente exigir da
Concessionária a apresentação de planos para a recuperação de eventuais atrasos na
execução das obras. As atividades sob responsabilidade da concessionária deverão seguir
os procedimentos indicados abaixo;
8.1.

ATIVIDADES PRELIMINARES

8.1.1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA
Objetivando

o

pleno

desenvolvimento

das

atividades

deverá

ser elaborado

pela

Concessionária o planejamento detalhado de todas as ações necessárias á implantação do
empreendimento, sendo este constituído por um Cronograma Geral das Atividades. Este
cronograma deverá conter as etapas dos projetos e das obras até o início da operação do
empreendimento; apresentar granularidade mensal, percentuais de execução e definir
prazos finais e intermediários para cada atividade nele contida, considerando tempos
usuais para a execução de tarefas deste porte e características.
Nesta etapa deverá ser contratada uma equipe técnica especializada, habilitada e
reconhecidamente capacitada para a elaboração dos estudos e projetos necessários ao
Parque Urbano e Marina Beira Mar.
Documentos a serem entregues para aprovação da Concedente;
•

Relatório contendo o Plano de Implantação do Parque Urbano e Marina Beira Mar;

•

Cronograma Geral das Atividades.

O prazo para entrega desses produtos é de 90 (noventa) dias após a assinatura do
contrato.
8.1.2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
O Programa de Comunicação Social - PCS, do Parque Urbano e Marina Beira Mar deverá
ser uma das primeiras ações previstas no Plano de Implantação do empreendimento e sua
execução deverá prever ações continuadas durante todas as fases do empreendimento. O
PCS terá como objetivos;
Elaborar o plano de informação e divulgação do projeto;
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•

Manter o público alvo informado sobre os procedimentos e cronograma de

implantação do projeto:
•
Divulgar informações sobre interferências no cotidiano da população;
•

Preparar material didático (folders. panfletos, boletins informativos) explicativo de

forma a manter o público informado sobre o projeto;
•

Difundir

os

Programas

Ambientais,

de

Educação

Patrimonial,

entre

outros

produzidos pelo empreendimento;
•
Fornecer informações às comunidades sobre alterações previstas no cotidiano da
área de lazer e sistema viário, como tráfego de veículos pesados:
•

Promover ações de divulgação da oferta de postos de trabalho:

•

Manter atualizados os

órgãos de

imprensa

a

respeito da

implantação do

empreendimento.
O público alvo do PCS será principalmente os que utilizam a área de influência direta do
empreendimento, ou seja, usuários da área de lazer, moradores da região, pescadores,
comerciantes locais, usuários do trecho em questão da Avenida Beira Mar Norte, entre
outros. Também devem ser foco de ações do PCS simpatizantes das atividades a serem
proporcionadas pelo projeto e a população em geral.
Documento a ser entregue para aprovação da Concedente:
•

Relatório contendo o PCS.

8.1.3. ESTUDOS E LEVANTAMENTOS
Os levantamentos de campo compõem-se das informações necessárias para a elaboração
dos projetos de implantação do empreendimento, bem como para atender as solicitações e
determinações dos órgãos oficiais, e deverão ser executados de forma a dar todos os
subsídios necessários para tal.
8.1.4. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
Os Projetos Urbanístico e Arquitetônico do Parque e Marina Beira Mar deverão usar como
referência o Estudo Preliminar Urbanístico e Arquitetônico escolhido através da PMI, parte
deste Edital.

A Concessionária poderá propor alterações nesse projeto bem como sua

substituição por outro desde que respeitadas as diretrizes previstas neste TR, bem como
manter a equivalência com o Programa previsto no referido Estudo Preliminar. Novos
equipamentos, intervenções e atividades, assim como alterações nas áreas, materiais e
outros parâmetros propostos deverão ser aprovados pelo Grupo Técnico que acompanhará
a implantação do projeto.
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Figura 1 - Limites do Projeto

8.1.4.1.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

As etapas subsequentes da fase de projeto deverão respeitar as premissas estabelecidas
no Estudo Preliminar, bem como seu desenho conceituai. Estas deverão considerar
também os estudos realizados no PMI relacionados à questão ambiental, urbana e
territorial, avaliando seus resultados e incorporando as soluções e os custos necessários
às

medidas

compensatórias

e

mitigadoras

dos

impactos

da

implantação

do

empreendimento previstos nestes, bem como outros avaliados pela Concessionária
A elaboração do projeto arquitetônico e urbanístico deverá estar contemplada entre as
primeiras ações previstas pelo Concessionário de modo a permitir, a partir da aprovação
do Produto pelo Grupo Técnico - GT. a elaboração dos projetos complementares que
deverão ser constituídos dos temas que se demonstrarem necessários a partir do
desenvolvimento dos trabalhos
Finalmente, a etapa do projeto executivo deverá abranger os mais variados temas de
acordo com as necessidades do empreendimento a ser implantado e prever as alterações
indicadas no Estudo de Impacto Ambiental * EIA, Estudo de Impacto de Vizinhança • EIV,
bem como outros indicativos vinculativos advindos de estudos similares.
A Concessionária poderá propor à Concedente, modificações dos projetos ou das
especificações para a execução das obras, visando melhorar a adequação técnica aos
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objetivos da concessão, respeitando, em todo o caso. os quesitos e diretrizes previstos nos
estudos preliminares e estudos da PMI, e particularmente neste Termo de Referência.
O desenvolvimento dos projetos será acompanhado por Grupo Técnico formado por
servidores do Poder Público Municipal designados, conforme previsto no item 10 deste TR.
8.I.4.2.

DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O detalhamento do Projeto do Parque Urbano e Marina Beira Mar deverá seguir como
diretrizes geral e urbanísticas as citadas abaixo, que coadunam com os critérios adotados
e resultados obtidos na PMI, sendo;
•

Diretriz Geral: Almeja-se que o Parque Urbano com Marina, a ser implantado na

Avenida Beira Mar Norte, venha a trazer a ampliação e qualificação dos espaços públicos
ora instalados e que possibilitem a implantação de novos usos e atratividades para região
principalmente no que tange a usos náuticos, buscando dar condições a apropriação
destes espaços pela comunidade.
Diretrizes para implantação do Parque Urbano e Marina;
o

Criar novas áreas de convívio, estar, lazer e contemplação que complementem os
usos atuais existentes;

o

Prever as áreas públicas com equipamentos prioritariamente na área a ser
acrescida junto á orla e na área criada adentrando ao mar;

o

Assegurar a efetiva integração do Parque com a cidade prevendo conexões
suficientes para pedestre e ciclistas;

o

Garantir a manutenção da paisagem e valorizá-la, buscando a obstrução mínima
dos visuais da terra para o mar e enattecendo-a como protagonista do parque;

o

Prever a conexão do Parque com outros equipamentos urbanos do entorno como a
Praça Esteves Júnior e a Praça dos Namorados, criando um sistema de espaços
públicos na região;

o

Incentivar e apoiar a atividade dos Pescadores Tradicionais;

o

Prever a conexão com as praias do entorno, bem como sua qualificação;

o

Garantir a acessibilidade universal aos espaços criados, respeitando os aspectos
de segurança, de operacionalidade e de restrição de risco;

o

Considerar a área do Parque adequada para a realização de eventos públicos;

o

Garantir a recuperação, equilíbrio e manutenção de qualidade ambiental;

o

Buscar soluções harmoniosas com os usos do próprio Parque para equipamentos
existentes de permanência obrigatória como a estação elevatória de esgoto e a
Unidade Complementar de Recuperação Ambiental ou propor alternativas para sua
relocaçáo;

o

Integrar o projeto ao calçadao e à ciclovia existente na avenida;

o

Priorizar a utilização de espécies nativas no paisagismo;

o

Compatibilizar o projeto com o do sistema de transporte público Bus Rapid Transit
(BRT) que será implantado na Avenida Beira Mar Norte, bem como prever as
conexões com as futuras estações do BRT;
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o

Considerar as atividades náuticas e esportivas usuais e ou tradicionais na área e
prever espaços ou equipamentos de apoio caso couber;

o

Buscar a integração clara do desenho urbano do Parque com a Marina;

o

Inserir o projeto harmoniosamente na paisagem local, impactando positivamente em

o

seu entorno;
Adotar soluções sustentáveis seja nos aspectos construtivos, tipos de materiais
empregados,

soluções

que

reduzam

o

consumo

e

geração

de

energia,

reaproveitamento de águas servidas e pluviais, e adoção de todas as tecnologias
disponíveis e viáveis economicamente para tornar o empreendimento um modelo
sob 0 ponto de vista preservação do meio ambiente,
o

Considerar a criatividade estética como preceito de projeto;

o

Buscar o desenvolvimento de

soluções inovadoras

na

área de tecnologia,

processos, modelos de negócio, bem como outras relacionadas ao Parque e
o

Marina;
Projetar estrutura de apoio náutico com objetivo de atracar, no mínimo 300
embarcações, a motor ou não, de no máximo 120 pés, em vagas molhadas sendo a
embarcaçào-tipo a prevista nos estudos do PMI;

o

Manter ao máximo o caráter público dos espaços tornando privativos somente os
locais que necessitem de acesso restrito;

o

Propor, preferencialmente, estrutura em materiais recicláveis ou inertes e com
técnicas construtivas que garantam sua qualidade final de forma a torná-la
referência construtiva, urbanística e de sustentabilidade na área náutica, bem como
na parte urbana;

o

Utilizar como preceito do projeto a modulahdade que permita a ampliação ou
criação de espaços diferenciados dentro de uma mesma estrutura para barcos de
diferentes tamanhos e calados;

o

Prever estrutura flutuante de toda a parte de conexão com o espaço insular e para
apoio às embarcações da marina;

o

Garantir os critérios mínimos para obtenção de certificado ambiental com foco de
estruturas náuticas emitida por órgão reconhecido internacionalmente, prevendo
condições para que este certificado seja mantido durante a operação da Marina, tal
como 0 certificado Bandeira Azul;
Projetar de forma que os materiais, métodos e operação estejam atendendo as
normas e recomendações adotadas internacionalmente;

0

Considerar no projeto e em

sua implantação a

minimização dos impactos

ambientais e socioeconômicos;
0

Adotar premissas de uso eficiente de energia, uso eficiente de água, uso de
materiais

sustentáveis,

tratamento

adequado

aos

resíduos

de

construção,

tratamento de esgoto, compostagem de resíduos orgânicos, coleta seletiva de lixo,
manejo e transporte de exemplares arbóreos, dentre outras medidas e políticas que
se fizerem necessárias e aconselháveis ao bom uso dos recursos naturais e à
manutenção do equipamento;
o

Prever um número mínimo de 30 vagas molhadas para uso público e embarcações
de pesca artesanal cadastrados junto a Marinha;
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o

Visar 0 ordenamento do tráfego aquaviário e a segurança da navegação tanto no
traçado do canal de acesso quanto no entorno da marina.

A partir do desenho conceituai elaborado no estudo preliminar resultado do PMI deverão
ser consideradas as seguintes premissas na elaboração das fases posteriores do projeto:
o

Taxa de ocupação de até 10% sobre a área de terreno;

o

Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2;

o

Número máximo de pavimentos definido em 2 (dois), não contados os subsolos,
podendo variar a altura de acordo com o programa do edificio proposto,

o

Percentual de área de terreno (área existente mais aterros) da área da concessão
de no máximo 40%.

Qualquer alteração nos parâmetros definidos deverá ser justificada e aprovada pelo Grupo
Técnico.
MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS

8.1.4.3.

Os materiais e técnicas utilizados na construção do empreendimento deverão atender ao
indicado no Estudo Preliminar anexo ao edital. Quaisquer alterações ou novas inclusões
por falta de previsão de detalhamento nos documentos citados deverão estar adequadas
aos objetivos da concessão, respeitando os quesitos e diretrizes previstas bem como
serem aprovados pelo GT.
ALTERNATIVAS AO PROJETO APRESENTADO

8.1.4.4.

A partir da análise do estudo preliminar vencedor do PMI a Prefeitura de Florianópolis
indica algumas alterações que deverão ser contempladas

nas futuras etapas de

desenvolvimento do projeto, mantendo-se o projeto apresentado.
Portanto, no desenvolvimento de novas propostas deverão ser consideradas as alterações
indicadas abaixo, sem prejuízo de outras idéias que poderão ser apresentadas no decorrer
dos trabalhos futuros:

•

Equipamentos
Propor Área Bruta Locável (ABL) limitada ao atendimento dos parâmetros
o
urbanísticos estabelecidos nas Diretrizes para o Desenvolvimento do

o

Projeto, excetuando-se as áreas dos equipamentos:
Estacionamento de veículos: para o mínimo de 350 (trezentas e cinquenta)
vagas, sendo 80% para automóveis. As demais vagas podendo ser supridas
por estacionamentos no entorno com serviço de transfer ou valet. O
estacionamento obrigatoriamente deverá estar localizado no subsolo do
empreendimento:

o

Atrativos Turísticos tais como: cable park, roda gigante, parque aquático
entre outros equipamentos turísticos implantados em espaço aberto.
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O

Número de vagas para embarcações em área molhada: mínimo de 300
(trezentas) vagas, sendo no mínimo, 30 (trinta) vagas para embarcações
públicas e barcos de pesca artesanaí registrados na Marinha do Brasil;

o

Avaliar a implantação de equipamentos culturais tais como museu, aquário,
teatro, cinema ou similares;

•

Marina
o Equacionar o atendimento de catamarãs e de veleiros transatlânticos;
o
o

Prever bomba de água potável;
Rever localização das vagas molhadas dentro da marina, prevendo o melhor
aproveitamento do espelho d’água;

•

o

Prever pontos para aluguel de embarcações e outros equipamentos;

o

Prever espaço para apoio náutico;

Estruturas do Parque
o Apresentar soluções efetivas para integração entre parque e cidade;
o

Prever o rebatimento dos pontos notáveis da malha urbana, principalmente
a Praça Esteves Júnior, no desenho do Parque;

o

Detalhar o procedimento de uso da rampa de barcos e seu estacionamento,
evitando conflitos com a ciclovía e passeio, sendo que este equipamento
deve ser administrado pela Concessionária;

o

Rever distribuição das quadras: mínimo de quadra 1 poliesportiva e 1 de

o

esportes de praia;
Reestudar o posicionamento da central de tratamento (rever necessidade

o

segundo PGRS);
Prever baias de retorno ou paradouros na ciclovía;

o

Inserir no projeto espaço para guardaria pública de itens, podendo haver

o

cobrança pelo uso;
Prever largura útil do molhe para uso público de mínimo 12 metros;

o

Prever espaço infra estruturado para pesca artesanaí no molhe;

o

Propor 0 melhor desenho e modelo de quebra-mar buscando diminuir a
reflexão e aumentar a absorção da onda para a raia de remo na área

o

externa da Marina;
Incluir espaço da memória da praia de fora;

o

Prever mobiliários urbanos inclusivos;

o

Prever vestiários acessíveis ao usuário do parque;

o

Estudar o uso espaço aquático nas imediações do empreendimento para
aulas de remo para iniciantes, bem como espaço(s) para a guarda de barcos
da escola.

•

Acessibilidade
o Atentar para que a via de acesso ao estacionamento preveja espaço para
vagas de acumulação;
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o

Redesenhar a via compartilhada da praça que adentra o mar com no

o

máximo 5m de largura;
Prever a via interna do parque com no mínimo 5m e bainhas para
embarque/desembarque, taxis, ônibus, carga e descarga;

o

Prever travessias em pontos relevantes da via principal (Beiramar Norte);

o

Considerar as dimensões necessárias ao eixo de circulação onde
futuramente será o trasbordo entre transporte marítimo e outros modais;

0

Implantar as travessias de pedestres pela ciclovia em nível, prevendo a

o

segurança e o conforto dos transeuntes;
Prever área de transição entre o passeio e a ciclovia existentes e o espaço
criado do parque marina, induzindo a acessibilidade de pedestres e ciclistas
ao interior do parque, assim como estimulando a caminhabilidade desportiva
a beira mar;

Deverão ser analisadas também as propostas abaixo;
•
•

Avaliar a execução de bar flutuante;
Possibilidade de demarcar raia para remo, na área externa à concessão, junto ao
quebra-mar (mínimo de 2.000 metros de comprimento por 120 metros de largura) e
implantar delimitação com boias e lanternas e espaço para acesso dos remadores

•

(flutuantes);
Apoiar 0 processo junto a Marinha para oficialização da raia;

•

Avaliar a execução de abastecimento flutuante com magotes de proteção dupla,
sendo 4 bombas: 1 (um) de gasolina e 3 (três) de diesel.
DEFINIÇÃO DO MIX DE ATIVIDADES

8.1.4.5.

A Concessionária deverá providenciar estudo que aborde o planejamento prévio das
atividades que comporão o mix comercial e de serviços dentro da área de concessão,
baseado nas necessidades dos usuários do empreendimento e da região do entorno, ou
seja, 0 Plano de Mix, ou Tenant Mix.
O Plano de Mix deverá buscar a melhor distribuição dos estabelecimentos através da
diversidade, complexidade, atratividade e organização,

indicando atividades coesas,

complementares, distintas, harmônicas e balanceadas de modo a constituir um mix
atraente, competitivo e rentável.
Recomenda-se as seguintes atividades para compor o Plano de Mix mínimo da área de
concessão:
Restaurante;
Sorveteria;
Lanchonete;
Floricultura;
Livraria;
Cafeteria;
Casa de sucos;
Banca de revista;
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Atrativos turísticos;
Atividades de entretenimento:
Bilheteria para transporte marítimo;
Informação turística (espaço PMF);
Loja de venda e aluguel de Equipamentos Náuticos;
Loja de conveniência;
Caixas automáticos;
Operador de turismo;
Presentes, lembranças e souvenirs;
Escola náutica e de vela;
Lavanderia;
Posto de gasolina para embarcações diversas;
Guarderia pública de equipamentos esportivos náuticos;
Atividades aquáticas;
Praça de alimentação.

8.1.4.6.

RESÍDUOS SÓLIDOS

O empreendimento Parque e Marina da Beira Mar deverá gerar grande quantidade e
diversidade de resíduos sólidos e seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
deverão ser elaborados os Planos de Gerenciamento de Resíduos para as seguintes
fases;
• Execução das obras (Plano de Gerenciamento dos resíduos de Construção CivilPGRCC) e;
• Operação do empreendimento (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS)
A Concessionária será responsável pela elaboração dos referidos planos que deverão
contemplar a legislação em vigor bem como as normas técnicas e para cada tipo de
resíduo.
8.1.4.7.

TRATAMENTO DE EFLUENTES

O empreendimento Parque e Marina da Beira Mar deverá tratar as questões relacionadas
ao tratamento de efluentes que serão gerados pelo empreendimento, principalmente ao
que concerne as embarcações.
8.1.4.8.

LICENCIAMENTO

A Concessionária será responsável pela elaboração dos estudos, acompanhamento e
prestação de informações para a etapa de licenciamento dos projetos junto aos órgãos
competentes e, desta forma deverá realizar todos os estudos e procedimentos solicitados,
arcando com todos os custos e taxas.
8.1.4.8.1.

LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E EDILÍCIO
53

Esse documento foi assinado digitalmente por Azor
AnneEl
Christine
Achkar Brasil Costa
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do
da processo:
solicitacao:1700419568
128087 e o e
codigo:00D4B
o codigo: 9D564

1064
56

■1 PREFEITURA DE
m ADMINISTRAÇAO
FLORIANÓPOLIS
Providenciar os documentos e plantas solicitadas pelos órgãos competentes tanto para os
projetos de arquitetura e urbanismo (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano SMDU) quanto para seus complementares (CASAN, CELESC, Vigilância Sanitária, Corpo
de Bombeiros, entre outros).
Pela característica do empreendimento será necessária a elaboração de Estudo de
Impacto de Vizinhança cujo Termo de Referência Específico elaborado pelo Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), encontra ANEXO ao Edital. O procedimento
de licenciamento poderá determinar medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos
do empreendimento sob responsabilidade da Concessionária, que se encontram sugeridas
preliminarmente nos estudos do PMl: Produto 2 - Estudo de territorialidade e Produto 3 Estudo de Impacto simplificado, partes deste Termo de Referência.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

8.1.4.8.2.

O empreendimento está enquadrado na atividade Xomplexos Turísticos e de Lazer”,
prevista na Resolução 03/08 do CONSEMA.
O Termo de Referência do EIA/RIMA, em anexo, se encontra aprovado pelo Instituto do
Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Nele, estão previstos os estudos e levantamentos
a serem realizados para o Estudo de Impacto Ambiental. O procedimento de licenciamento
poderá determinar a análise dos órgãos responsáveis para Unidades de Conservação do
entorno, bem como do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), assim
como medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos do empreendimento sob
responsabilidade da Concessionária, que se encontram sugeridas preliminarmente nos
estudos do PMl:
Produto 1 - Diagnostico Ambiental: e
Produto 2 - Estudo de territorialidade, partes deste Termo de Referência.

8.I.4.8.3.

LICENCIAMENTO JUNTO À MARINHA DO BRASIL

Providenciar a documentação prevista Capitulo 1, item 0106 - Portos ou Instalações

Portuárias. Cais, Píeres, Molhes, Trapiches. Marinas ou Similares do NORMAN 11/ DPC
da Marinha do Brasil, ou normatízaçâo que a tiver substituído.

8.1.4.8.4.

LICENCIAMENTO DE OPERAÇAO

Preparar os documentos necessários à operação de todos os comércios e serviços
constantes do empreendimento para fins de obtenção dos seguintes alvarás, bem como de
outros que se fizerem necessários;
Alvará do Corpo de Bombeiros;
Alvará da Vigilância Sanitária;
Licença de Tráfego e Selo de Vistoria;
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Alvará de Funcionamento.
DA DESOBRIGAÇAO

8.1.4.9.

A concessionária ficará desobrigada da fase de execução, objeto dessa concessão, no
caso de negativa dos licenciamentos citados no edital ou qualquer outro licenciamento que
venha a ser imperativo à execução, sem ressarcimento das despesas oriundas do
licenciamento ambiental, ou outras quaisquer dispendidas até esta etapa da concessão,
excetuado os valores pagos á titulo de outorga onerosa.
8.1.5. CUSTOS
CUSTOS DA OBRA E DOS PROJETOS DO PMI

8.I.5.I.

Os valores estimados para a execução da obra estão indicados no orçamento feito a partir
do estudo preliminar, anexo a este TR. Este documento tem valor de referência a esta
concorrência, sendo que a empresa Concessionária deverá avaliar todos os custos
imaginados para a execução do projeto, estudos, planos, licenciamentos e compensações
sendo de sua total responsabilidade a previsão correta dos recursos necessários á
implantação e manutenção do empreendimento.
A empresa concessionária deverá ressarcir os estudos vencedores da PMI - Procedimento
de Manifestação de Interesse n° 001/2015 que deu base a este edital de concessão
comum até 180 dias após a emissão do Termo de Autorização de Obras, estimados na
tabela abaixo. Estes valores foram baseados no CDB do mês de maio de 2016 do
Sinduscon Grande Florianópolis e em Tabelas de Honorários de Classes representativas
no trabalho e deverão ser atualizados no momento do pagamento.
Empresa

Produto

Valor (R$)

AJX & KAROLYNE SOARES

122.149,44

Produto 2: Estudo de Territorialidade;

AJX & KAROLYNE SOARES

134.149,44

Produto

AJX & KAROLYNE SOARES

134.149,44

AJX & KAROLYNE SOARES

135.600,00

ARK7 ARQUITETURA

855.892,03

ARK7 ARQUITETURA

32.244,00

Produto

1:

Diagnóstico

Ambiental

Simplificado,

3:

Estudo

de

Impacto

Simplificado;
Produto 4: Aspectos Legais
Produto

5;

Estudo

Preliminar

Arquitetônico e Urbanístico;
Produto 6; Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeiro
TOTAL

1.414.184,35
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CUSTOS DA OUTORGA

8.1.5.2.

O PODER PÚBLICO CONCEDENTE ficará responsável pelo pagamento da Outorga
Onerosa da Cessão de Uso da área concedida, conforme valor estipulado pela Secretaria
do Patrimônio da União (SPU) na portaria 404/12, bem como cumprir os procedimentos
posteriores à contratação previstos nesta normativa, ficando a CONCESSIONÁRIA
obrigada

ao

ressarcimento

parcial

dos

valores,

até

o

limite

máximo

anual

de

R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
8.1.6. OBRAS
As obras de implantação do Parque Urbano e Marina Beira Mar deverão ocorrer de forma
que não prejudiquem os seguintes usos atuais da área. criando, caso necessário,
alternativas locacionais aos equipamentos:
•

Passeio;

•
•

Ciclovia;
Áreas de alongamento;

•

Academias ao ar livre;

•
•

Comércios;
Serviços de passeio turísticos;

•

Quadras de areia;

•

Feira de artesanato.

Deverá também ser garantida a segurança de uso e acesso aos referidos equipamentos,
bem como o mínimo prejuízo aos usuários dos espaços citados.
Todos os procedimentos deverão buscar a minimização das interferências no cotidiano das
comunidades usuárias e moradores da área de influência direta do empreendimento.
Dando especial atenção à sinalização das obras, o isolamento necessário, normas de
conduta dos funcionários, deslocamento de máquinas e materiais e instalações de
dispositivos de segurança.
A determinação de horários de funcionamento no canteiro de obras, com horários de início
e término das atividades, deverá considerar os horários para a circulação dos veículos
pesados e o planejamento dos horários para a execução dos serviços, visando reduzir o
aporte de veículos em horários de pico e amenizar o incômodo ocasionado pela emissão
de ruídos.

8.I.6.I.

ETAPAS DA OBRA

A Concessionária iniciará as obras após a emissão Termo de Autorização de Obras pela
PMF que será dado a partir da apresentação da obtenção de todos os licenciamentos
necessários para o início da execução pela Concessionária. Iniciando-se pelas etapas de
Serviços Preliminares, Enrocamento, Dragagem. Aterro, finalizando a phmeha etapa com a
construção das Estruturas de Concreto Armado do Estacionamento. Posteriormente
sugere-se que seja construído o sistema viário interno e o acesso ao estacionamento e as
novas ciclovia e passeio previstas no projeto do Parque Urbano. Já as áreas aterradas
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4

poderão receber plantio de vegetação rasteira pisoteável, depois de compactadas,

#

possibilitando sua utilização.
Finalizadas as etapas supracitadas sugere-se que as obras do parque sigam de modo a
concluir todas as estruturas, edificações, equipamentos, paisagismo e mobiliário urbano
das praças propostas com a seguinte prioridade:

#

1.
2.
A
f

As

Áreas de parque relacionadas a orla;
Áreas de parque que adentram ao mar.
áreas

de

lazer,

serviços

e entretenimento concluídas

poderão

ser entregues

parcialmeníe desde que não atrapalhem o desenvolvimento dos trabalhos restantes, bem
como coloquem em risco ou cause incômodo a seus usuários.

S
A

8.1.6.2.

PRAZOS DA OBRA

4
As obras do Parque Urbano com todos os equipamentos e edificações previstos deverão
estar concluidas em até 5 (cinco) anos. após a emissão do Termo de Autorização de
Obras, podendo ser prorrogadas com a aprovação da concedente.
A implantação do Parque e Edificações - áreas de uso público, deverão acompanhar
r

proporcionalmente a implantação das vagas molhadas da Marina e outros equipamentos

J

que visem o retorno financeiro do empreendimento - áreas de uso privativo, ou seja, a
proporção de vagas e equipamentos instalados em relação aos previstos no projeto deve
manter correspondência com o nível de implantação dos itens relacionados à urbanização,
paisagismo e construções do complexo do Parque, bem como as vagas molhadas
públicas.

f
T

>

m
0

8.1.6.3.

CONCLUSÃO DA OBRA

A conclusão da obra e o início da operação se darão pela emissão do Termo Parcial de
Aceitação de Obras (Provisório ou Definitivo), no caso da entrega por etapas, ou do Termo
Final de Aceitação de Obras, até 6 (seis) meses da finalização total do empreendimento.
Ao final da obra, a Concessionária deverá ter removido todas as instalações do canteiro de
obra. equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a
apresentar as áreas utilizadas totalmente limpas.

♦

8.1.7. DIRETRIZES DE OPERAÇAO
Encerradas as obras de construção do Parque e Marina, de forma parcial ou total, e de
posse de todas as licenças e alvarás necessários ao uso do equipamento, poderá ser
iniciada a operação do Parque e Marina, nos termos do contrato.
A responsabilidade pela operação integral do Parque e Marina será da Concessionária,
arcando com todos os custos e despesas necessárias para manter as suas atividades.
Será da Concessionária e seus eventuais subcontratados única e exclusivamente a
responsabilidade pelos contratos de trabalho de seus respectivos empregados e pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as
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ê
/

poderão receber plantio de vegetação rasteira pisoteável, depois de compactadas,
possibilitando sua utilização.
>

Finalizadas as etapas supracitadas sugere-se que as obras do parque sigam de modo a
concluir todas as estruturas, edificações, equipamentos, paisagismo e mobiliário urbano
das praças propostas com a seguinte prioridade;

#
I

1

Áreas de parque relacionadas a orla:

2

Áreas de parque que adentram ao mar.

/
As

áreas

de

lazer,

serviços e entretenimento concluídas

poderão

ser entregues

parcialmente desde que não atrapalhem o desenvolvimento dos trabalhos restantes, bem
como coloquem em risco ou cause incômodo a seus usuários.
4
A

8.1.6.2.

PRAZOS DA OBRA

4
As obras do Parque Urbano com todos os equipamentos e edificações previstos deverão
n

estar concluídas em até 5 (cinco) anos, após a emissão do Termo de Autorização de
Obras, podendo ser prorrogadas com a aprovação da concedente.
A implantação do Parque e Edificações - áreas de uso público, deverão acompanhar
proporcionalmente a implantação das vagas molhadas da Marina e outros equipamentos
que visem o retorno financeiro do empreendimento - áreas de uso privativo, ou seja, a
proporção de vagas e equipamentos instalados em relação aos previstos no projeto deve
manter correspondência com o nível de implantação dos itens relacionados á urbanização,
paisagismo e construções do complexo do Parque, bem como as vagas molhadas
públicas.

4
T

8.1.6.3.

CONCLUSÃO DA OBRA

t
A conclusão da obra e o início da operação se darão pela emissão do Termo Parcial de
»

Aceitação de Obras (Provisório ou Definitivo), no caso da entrega por etapas, ou do Termo
Final de Aceitação de Obras, até 6 (seis) meses da finalização total do empreendimento.
Ao final da obra. a Concessionária deverá ter removido todas as instalações do canteiro de
obra. equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a
apresentar as áreas utilizadas totalmente limpas.
8.1.7. DIRETRIZES DE OPERAÇAO
Encerradas as obras de construção do Parque e Marina, de forma parcial ou total, e de
posse de todas as licenças e alvarás necessários ao uso do equipamento, poderá ser

h

iniciada a operação do Parque e Marina, nos termos do contrato.
A responsabilidade pela operação integral do Parque e Marina será da Concessionária,
arcando com todos os custos e despesas necessárias para manter as suas atividades.
Será da Concessionária e seus eventuais subcontratados única e exclusivamente a
responsabilidade pelos contratos de trabalho de seus respectivos empregados e pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. inclusive as

1
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decorrentes de acidentes, Indenizações, multas, seguros, normas de saúde pública e
regulamentadoras do trabalho.
Caberá à concessionária a gestão dos espaços públicos e privados da área de concessão
de acordo com as regras estabelecidas neste Termo de Referência, bem como o
estabelecimento de outras normativas, podendo ser construídas pela Concessionária e
devendo ser aprovadas pelo poder Concedente. As normativas aprovadas deverão ter
publicidade tanto no espaço do parque como em outros meios de comunicação.
Durante o período de operação havendo a demanda por ampliação dos serviços a
Concessionária poderá propor ampliação das operações e equipamentos Inicialmente
implantados no projeto obedecendo sempre as diretrizes de Implantação e com a
concordância da Concedente.
8.1.7.1.

GESTÃO DOS ESPAÇOS PRIVADOS

Compreende-se por espaços privados as áreas de concessão cujo acesso não é aberto ao
público em geral, podendo esses serem de uso coletivo ou privativo, dependendo de seu
carácter, uso e administração. Estes espaços restringem-se basicamente aos espaços
comerciáveis dentro da área de concessão, mas também induem áreas administrativas e
operacionais. Usando como exemplo o Estudo Preliminar referência deste Edital são
considerados espaços privados; todas as lojas e serviços previstos no projeto, o Posto de
Gasolina, o estacionamento e a dárcena privada da Marina.
Competirá á concessionária a gestão destas áreas ficando exclusivamente responsável
pelo pleno uso dos espaços, sua melhor operação financeira, além da definição dos tipos
de atividades, horários de funcionamento, normas de operação, bem como a cessão de
uso das áreas á terceiros, dentro dos limites dos atos de licenciamento. Como preceito
deve-se considerar os serviços oferecidos como serviços de interesse público.
Baseando-se no Projeto de Referência, também são consideradas áreas de uso privativo
de cunho operacional os seguintes espaços: Central de Resíduos Sólidos; Administração e
áreas operacionais da Marina como vestiários, sala de marinheiros e boxes, entre outros.
8.I.7.I.I.

ÁREA NÁUTICA

A área Náutica da Marina é constituída tanto do espelho d'água da Marina Privada como
também do canal de acesso e das áreas administrativas e operacionais necessárias a seu
funcionamento. Além da guarda de embarcações, a concessionária definirá e se
responsabilizará pelos serviços náuticos oferecidos na Marina Privada, bem como a
disposição das vagas molhadas a serem oferecidas. Serão permitidas áreas de apoio
náutico ás embarcações e os serviços de limpeza deverão presar por soluções que
busquem a sustentabílidade ambiental.
A concessionária será responsável pela vigilância e guarda das embarcações e pelo
fornecimento de toda a

infraestrutura necessária

para o bom funcionamento das

embarcações, devendo sempre exigir dos seus usuários o atendimento as normas e
documentações náuticas e sanitárias, entre outras.
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GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

8.1.7.2.

O estudo preliminar, tido como referência para a concessão da área, previu a implantação
de ampla área de uso público contemplando espaços para recreação, prática de esportes e
contemplação. Além destes destinos, há a previsão da destinação de áreas para usos
específicos e restritos como a área destinada a eventos, a Marina Pública, a rampa pública
para embarcações, entre outros.
8.1.7.2.1.

ÁREA DESTINADA A EVENTOS

O projeto do Parque Marina prevê áreas destinadas á realização de eventos públicos e
privados.
O município terá a preferência de uso dos espaços públicos em datas comemorativas
Reveilión, Natal, Aniversário da Cidade e Dia da Independência, totalizando até 45
como
(quarenta e cinco) dias por ano de uso sem cobrança de locação. Estes agendamentos
serão feitos sempre no inicio de cada ano com a participação da Concessionária.
Os custos operacionais advindos de eventos realizados nos espaços destinados a eventos
como água. luz. Wmçeza e manutenção, deverão ser dimensionados pela concessionária e
requeridos dos solicitantes dos espaços.
8.1.7.2.2.

MARINA PUBLICA

As vagas previstas para a Marina Pública do Parque Marina Beira Mar serão destinadas
instituições
públicas,
pescadores
artesanais devidamente
exclusivamente
para
credenciados e para embarques e desembarques, além de atendimento emergencial de
nautistas em trânsito.
A disposição de vagas deverá atender as seguintes proporções;
Instituições públicas: 30%
Pescadores artesanais: 55%
Nautistas em trânsito e embarque e desembarque: 15%
A gestão da área da Marina Pública será feita pela concessionária de acordo com regras
pré-estabelecidas juntamente com o Concedente.
8.1.7.2.3.

ATRACADOURO PÚBLICO

O Atracadouro Público destina-se prioritariamente ao embarque e desembarque de
passageiros do sistema de transporte náutico e no momento de futura concessão deste
serviço Municipal deverá haver um acordo entre o concessionário do Parque Marina,
responsável pela gestão do espaço e do futuro concessionário para definição de critérios
de uso do atracadouro.
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O estudo preliminar de referência do Parque Marina prevê nesse espaço a implantação de
Posto de Gasolina para embarcações em geral e poderão ser definidos outros usos em
comum acordo entre Concessionária e Concedente,
8.1.7.2.4.

RAMPA PUBLICA

A rampa pública será destinada a entrada e saída de embarcações no mar e será de livre
acesso público, sendo vedado o estacionamento de veículos, reboques ou embarcações
em suas áreas adjacentes, sendo restrita ao embarque e desembarque dos equipamentos.
8.I.7.3.

ENCARGOS DE MANUTENÇÃO

A Concessionária será responsável pela limpeza, manutenção e conservação de toda a
área da concessão.
8.I.7.3.I.

LIMPEZA

Previamente ao início da operação a Concessionária deverá preparar e submeter à
Concedente um Plano de Limpeza que contemple cada uma das áreas do Parque e
Marina, podendo a Concedente propor ajustes e recomendações à Concessionária.
Nos eventos em áreas públicas agendados pela PMF ou sob sua autorização, a limpeza
dos espaços será de responsabilidade da Concessionária, sendo essa ressarcida pelos
custos, com exceção da PMF que realizará a limpeza através da COMCAP ou preposto
indicado pelo Governo Municipal.
8.I.7.3.2.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A Concessionária deverá elaborar Plano de Manutenção Preventiva, a ser atualizado e
reportado à Concedente anualmente, abrangente de todos os equipamentos e instalações
do Parque e Marina, que conste a forma de realização periódica de manutenção, com o
objetivo de preservação do patrimônio e para evitar falhas de funcionamento.
A Concessionária deverá manter a infraestrutura do Parque e Marina em plenas condições
de funcionamento durante toda a vigência do contrato. Todos os equipamentos, estruturas
e edificações deverão ter planos de manutenção conforme as recomendações dos
fabricantes, todos contidos no Plano de Manutenção Preventiva.
É dever da Concessionária obter e preservar atualizados os laudos técnicos de empresas
especializadas que atestem as boas condições de uso e conservação dos equipamentos,
estruturas e edificações, devendo disponibilizá-los ao Concedente sempre que solicitado, e
especialmente por ocasião da reversão dos bens nas hipóteses de extinção da Concessão.
Os serviços de manutenção deverão ser realizados por profissionais devidamente
capacitados.
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8.1.7.3.3.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Deverá ser elaborado e atualizado anualmente um Plano de Ação para a Correção de
Falhas que impeçam o funcionamento normal das instalações ou dos equipamentos e
causem interrupções imprevistas ou o funcionamento em niveis abaixo da qualidade
esperada, o qual deverá ser submetido à ciência da Concedente.
A Concessionária deverá manter um sistema de controle de chamadas de manutenção e
conservação, que permita minimamente o registro das falhas, localização e situação, com:
data de abertura, data de conclusão, descrição da chamada, solução provida e custo
atrelado (se houver).
A

Concessionária

deverá

efetuar

o

monitoramento

operacional

e

ambiental

das

instalações, mantendo o histórico de todas as alterações e intervenções emergenciais ou
de rotina de manutenção realizadas, relatando toda e qualquer alteração dos sistemas
originais à Concedente.
A Concessionária deverá manter o inventário e o registro dos bens vinculados á concessão
permanentemente atualizados, zelando pela sua integridade.
A Concessionária deverá manter, durante todo o prazo de vigência da concessão, um
estoque adequado de peças de reposição básicas, estimando previsões anuais para a sua
utilização.
O Plano de Operação do Parque e Marina, encaminhado á Concedente previamente ao
início da operação, deverá conter plano emergencial que descreva minimamente os
procedimentos:
a) a serem seguidos em caso de emergências ou condições anormais que
comprometam a saúde ou a segurança de pessoas ou possam causar sérios danos
ambientais ou a violação grave da legislação;
b) a serem seguidos para assegurar a restauração da operação após tais potenciais
incidentes. O Plano de Operação deverá ser atualizado anualmente.
Nos eventos em áreas públicas agendados pela PMF ou sob sua autorização a
manutenção dos espaços será de responsabilidade da Concessionária, sendo essa
ressarcida pelos custos.

9.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO

9.1.

FASE DE PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇAO
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Para a avaliação, acompanhamento e recebimento dos projetos e estudos, trabalhos e
obras especificados neste Termo de Referência será constituído o Grupo Técnico de
Acompanhamento da Implantação do Parque Urbano e Marina Beira Mar através de
decreto do Prefeito Municipal, composto por órgãos técnicos da PMF, ligados ao
planejamento urbano da cidade, a infraestrutura. ao meio ambiente, a administração, a
mobilidade urbana, a cultura, ao esporte, ao turismo e ao desenvolvimento econômico.

Serão realizados contatos formais previamente marcados pelo Grupo Técnico, por meio de
reuniões. entre os membros da equipe para avaliação dos projetos e estudos, e entre eles
e a contratada para verificação do desenvolvimento dos trabalhos, ajustes necessários e
aceite dos produtos.
Os Produtos objeto deste Termo de Referência terão o recebimento do Grupo Técnico,
mediante o aceite, depois de atingidos os objetivos desejados, sendo esses avaliados
buscando verificar se os objetivos definidos foram alcançados e se todas as atividades
previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, os produtos também
serão avaliados quanto ao conteúdo, atendimento satisfatório para o alcance dos objetivos
previstos.
Após a finalização da etapa de licenciamento da obra caberá ao grupo técnico a emissão
do Termo de Autorização de Obra que será o documento que oficializará o início da etapa
de obras do empreendimento. Quando da finalização da obra. sendo uma etapa, ou de
todo 0 projeto será emitido o Termo de Aceitação de Obras - Parcial ou Final (Provisório
ou Definitivo).
A Concedente, por meio do Grupo Técnico, acompanhará a execução dos marcos
previstos no Cronograma Geral, resguardando-se o direito de fiscalizar e solicitar
esclarecimentos à Concessionária sempre que entender que os prazos previstos no
Cronograma possam ser descumpridos ou, ainda, sempre que entender que a qualidade
da construção não estiver dentro dos padrões necessários, especialmente em relação à
sua adequação com o TR e ao projeto referência, sem prejuízo de eventual aplicação de
sanções previstas no Contrato.

9.2.

FASE DE OPERAÇAO

Para a fase de Operação será criado Grupo Técnico (GT) Gestor do Contrato composto
por servidores da PMF através de decreto do Prefeito Municipal, para acompanhamento e
fiscalização do contrato de concessão do Parque Urbano e Marina Beira Mar. Este grupo
será composto por órgãos técnicos da PMF, ligados ao planejamento urbano da cidade, a
infraestrutura, ao meio ambiente, a administração, a mobilidade urbana, a cultura, ao
esporte, ao turismo e ao desenvolvimento econômico.
Este grupo, se entender necessário, poderá convocar outros órgãos da PMF ou outras
instituições para participações pontuais.
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ANEXO II • MINUTA DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

O

Florianópolis.

de

Município

/SMA/DSLC/2019

intermédio

por

da

Secretaria

______ , CNPJ n*

com sede na Rua
, representado pelo Secretário Municipal de,

portador da

inscrito no CPF/MF sob o n®

Carteira de Identidade n®

neste ato denominado PODER

.residente em

inscrita

CONCEDENTE; e a empresa

, com sede na

no CNPJ/MF sob o n"______

, representada por seu presidente [nome e

qualificação], portador da Carteira de Identidade n® -------

, inscrito no

. residente em

CPF/MF sob o n®
neste ato denominada CONCESSIONÁRIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES" e, individualmente, como “PARTE",

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSÃO, compreendendo a implantação,

operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina no Município de Florianópolis,
em

conformidade

com

o

disposto

no

EDITAL

da

Concorrência

Internacional

n®

/SMA/DSLC/2019, Lei Municipal n® 10.437/2018, na Lei Federal n® 8.987/1995, na Lei
Federaln®9.074/1995, na Lei Federal n® 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria,
disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 1* DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no âmbito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em tetras maiúscuias, terão os significados constantes
desta subcláusula;

a)

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas:
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b)

ADJUDICATÁRIA.participantedaLICITAÇÃOàqualfoi adjudicadooOBJETO;

c)

AGENTE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO: pessoa jurídica a ser contratada pela

CONCESSIONÁRIA, para prestar apoio ao processo de aferição dos indicadores de
desempenho.nostermosdoCONTRATOeda legislação vigente.

d)

ANEXOS; documentos que acompanham o presente CONTRATO.

e)

ÁREA DA CONCESSÃO: área a ser concedida para execução do OBJETO da

CONCESSÃO, conforme o ANEXO do EDITAL;

f)

ATRATIVOS: as áreas livres, instalações não permanentes e edificações do

PARQUE URBANO E MARINA, sendo aquelas existentes antes da CONCESSÃO ou as
novas, destinadas a recreação, lazer, cultura, educação, esporte e entretenimento de seus
usuários, termos do anexo do edital;

9)

BENS

REVERSÍVEIS:

bens

indispensáveis

á

continuidade

dos

sen^iços

relacionados ao OBJETO, os quais serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término
deste CONTRATO;

b)

BENS VINCULADOS Á CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do patrimônio da

CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e execução adequada e contínua do
OBJETO;

i)

CAMINHOS: as pistas de caminhada, ruas. pistas de cooper, ciclovias, calçadas,

trapiche e outros percursos destinados à movimentação de USUÁRIOS pelo PARQUE
URBANO E MARINA;

j)

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e inevitáveis que

resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES ou
inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSÃO. CASO FORTUITO é toda
situação decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos
humanos. FORÇA MAIOR é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das
PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;
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CONCESSÃO; concessão para a realização do OBJETO,
k)
CONCESSIONÁRIA pelo prazo e condições previstos neste CONTRATO;

outorgada

à

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico, constituída de acordo

i}
com 0

disposto neste CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de

execução do OBJETO;

m)

CONTRATO; este instrumento jurídico, firmado entre as PARTES, que regula os

termos da CONCESSÃO;

n)

CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo de investimento ou pessoa jurídica cujo

CONTROLE é exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento:

0)

CONTROLADORA; qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento

que exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento;

CONTROLE; o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
P)
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de
modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações
sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, fundo
de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (íi)
efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa
jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar;

q)

DATA DA ORDEM DE INÍCIO; data a partir da qual será iniciada a execução do

OBJETO , conforme ordem a ser exarada por escrito peio PODER CONCEDENTE à
CONCESSIONÁRIA, depois de publicado o extrato do CONTRATO no Diário Oficial do
Município de Florianópolis;

r)

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: data de publicação do extrato deste

CONTRATO no Diário Oficial do Município de Florianópolis;

s)

EDIFÍCIOS DE APOIO OPERACIONAL: são os edifícios da Administração Pública,

termos do anexo do edital;
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/SMA/DSLC/2019 e seus anexos;

t)

EDITAL: o Edital n°

u)

EQUIPAMENTOS NÃO CONCEDIDOS: os equipamentos da área da Marina que

não integram a CONCESSÃO, quais sejam, equipamentos da empresa CASAN, nos
termos do anexo do edital;

V)

FATOR DE DESEMPENHO ou FDE; número calculado entre 0 (zero) e 1 (um) em

funçào do desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do OBJETO, medido
conforme os indicadores de desempenho nos termos do anexo do edital;

w)

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, instituído pela Lei Federa! n°

5.107, de 13 de setembro de 1966;

X)

FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou

agência multilateral de crédito, que conceda financiamento à CONCESSIONÁRIA para a
execução do OBJETO;

y)

FINANCIAMENTO: todo e qualquer empréstimo, eventualmente concedido à

CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida, para cumprimento das suas obrigações no
âmbito deste CONTRATO;

z)

FONTES

complementares,

DE

RECEITAS:

acessórias

ou

fontes
de

de

receitas,

projetos

inclusive

associados,

as

alternativas,

percebidas

pela

CONCESSIONÁRIA em razão da exploração do OBJETO;

aa) GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obrigações da CONCESSIONÁRIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;

bb) INDICADOR DE DESEMPENHO ou ID; conjunto de metas, padrões de qualidade,
formas de aferição e periodicidade para avaliação da qualidade dos serviços prestados
pela CONCESSIONÁRIA, conforme disposto neste CONTRATO, e nos termos do anexo
do edital;

cc) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela Lei
Federal n° 5,966, de 11 de dezembro de 1973;
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dd) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

ee) INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO: Instrumento celebrado entre as PARTES, com o
objetivo de estabelecer e detalhar as questões de regulação contratual;

ff) IPC: 0 índice de Preços ao Consumidor, divulgado mensalmente pela FIPE - Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas;

ii) LICITAÇÃO: procedimento administrativo conduzido pelo PODER CONCEDENTE para
selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas,

a que seja mais

vantajosa para a Administração Pública Municipal, com base nos critérios previstos neste
EDITAL;

jj)

LICITANTE:

qualquer pessoa jurídica,

fundo de investimento ou CONSÓRCIO

participante da LICITAÇÃO;

kk) MOBILIÁRIO URBANO:

são elementos como móveis, objetos e equipamentos que

podem ocupar o espaço público da área com propósitos diversos;

II) OBJETO: a prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção do PARQUE
URBANO E MARINA, bem como a execução de obras e serviços de engenharia;

mm) ORDEM DE INÍCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posteriormente
3 DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, que fixa a data para o início do OBJETO;

nn)

PARCELA

DE

OUTORGA

VARIÁVEL:

é

o

montante

a

ser

pago

pela

CONCESSIONÁRIA que incide quadrimestralmente, resultando da aplicação de alíquota,
sobre a totalidade da sua receita bruta, nos termos do CONTRATO. Para fins deste Edital,
considera-se receita bruta toda e qualquer receita auferida pela CONCESSIONÁRIA, suas
eventuais subsidiárias integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS, a partir da exploração
econômica do OBJETO DA CONCESSÃO;

00) PARTES; o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA;

pp) PODER CONCEDENTE: o Município de Florianópolis;
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qq) PLANO DE IMPLANTAÇÃO: Plano detalhado contendo o conjunto de todas as ações
necessárias (obrigatórias e opcionais) à implantação do empreendimento, composto
também por um Cronograma Geral das Atividades do Parque Urbano e Marina Beira Mar

rr) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pelos LICITANTES de
acordo com os termos e condições do EDITAL e seus ANEXOS, que contém a proposta
exigida pela Administração Pública;

ss) SERVIÇOS AO USUÁRIO: os serviços prestados aos USUÁRIOS no empreendimento;

tt) SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS: atividades obrigatórias a serem desenvolvidas pela
CONCESSIONÁRIA, de acordo com o CONTRATO e seus ANEXOS;

uu) SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou SPE: Sociedade de Propósito
Especifico que será constituída pela ADJUDICATÁRIA, de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, para a execução exclusiva do OBJETO da CONCESSÃO;

vv) USUÁRIOS: os frequentadores do PARQUE URBANO E MARINA.

CLÁUSULA 2* DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1.Integram o presente CONTRATO, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:
a)

EDITAL E SEUS ANEXOS;

b)

PROPOSTA COMERCIAL;

c)

DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM TODA A CONCESSÃO.

CLAUSULA 3* DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO

3.1.

A CONCESSÃO está sujeita às disposições do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,

às leis vigentes no Brasil - com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra -, e aos
preceitos de direito público, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.

3.2.

A CONCESSÃO será regida;
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pela Constituição Federal de 1988;

a)

pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

b)

pela Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de 1995;

c)

pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

d)
e)

pela Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996;

f)

pela Lei Municipal n° 10.437/2018;

g)

por outras normas legais, técnicas e instruções normativas pertinentes

Neste CONTRATO e em seu EDITAL E ANEXOS, as referências às normas aplicáveis
3.3.
no Brasil deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as
substitua, complemente ou modifique.

CLÁUSULA 4* DA INTERPRETAÇÃO

4.1.

Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO,

consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as disposições do EDITAL E
deverão ser
ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLÁUSULA 2

Nos casos de divergência entre as disposições deste CONTRATO e as disposições do
4.2.
EDITAL E ANEXOSqueointegram, prevalecerão as disposições deste CONTRATO.

4.3.

Nos casos de divergência entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO

prevalecerá aquele de data mais recente.

As referências a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
4.4.
eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

capítulo

II - DO OBJETO, ÁREA DA CONCESSÃO. PRAZO E TRANSFERÊNCIA DA

CONCESSÃO

CLÃUSULA 5* DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a CONCESSÃO, com outorga onerosa, para a
5.1.
prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção do PARQUE URBANO E
MARINA, bem como a execução de obras e serviços de engenharia, nos termos deste que
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decorrem.

5.2,

Os

EQUIPAMENTOS

NÃO

CONCEDIDOS

nào

integram

o

OBJETO

da

CONCESSÃO.

5.3.

As características e especificações técnicas referentes à execução do OBJETO

estão indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5,4.

Sem prejuízo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execução do

OBJETO deverá obedecer ao disposto nas normas, padrões e demais procedimentos
constantes da legislação aplicável.

CLÁUSULA 6* DA ASSUNÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO

6.1.

A ÁREA DA CONCESSÃO será assumida pela CONCESSIONÁRIA após a emissão

Termo de Autorização de Obras pela PMF.

6.2.

A assunção da ÁREA DA CONCESSÃO será executada nos termos do cronograma

previsto no Estudo de Viabilidade Econômica Financeira da Concessionária, deste Contrato.

6.3.

A execução do OBJETO deste CONTRATO deverá observar os limites da ÃREA DA

CONCESSÃO.

6,4.

Em até 30 (trinta) dias após a data da ORDEM DE INÍCIO emitida pela Prefeitura

Municipal de Florianópolis, as PARTES celebrarão o Termo Provisório de Aceitação dos Bens,
contendo o estado de conservação, operação e especificações técnicas dos bens concedidos,
devendo o Termo Definitivo de Aceitação dos Bens a ser firmado em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados da DATA DA ORDEM DE INÍCIO.

CLÁUSULA 7* DO PRAZO

7.1.

O prazo de vigência deste CONTRATO será de 30 (trinta) anos. contados da data

de expedição do Termo Parcial de Aceitação de Obras (Provisório ou Definitivo), no caso
da entrega por etapas, ou do Termo Final de Aceitação de Obras pelo Poder Concedente.
7.2.

A CONCESSIONÁRIA poderá, a seu critério, antecipar as obrigações previstas no
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cronograma que consta no ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEiRA, assumindo,
integralmeníe. os riscos e os ônus de tal antecipação.

CLÁUSULA 8* DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO

8.1.

Durante todo o prazo de vigência, a transferência da CONCESSÃO somente

poderá ocorrer mediante prévia anuência do PODER CONCEDENTE, observadas as
condições fixadas neste CONTRATO, e desde que não se coloque em risco a execução do
OBJETO.

8.2.

A transferência da CONCESSÃO somente poderá ser autorizada após emissão

do Termo Final de Aceitação de Obras, nos termos da subcláusula 12.4 (vistorias), e
mediante a comprovação do cumprimento regular das obrigações assumidas pela
CONCESSIONÁRIA.

8.3.

Para fins de obtenção da anuência para a transferência da CONCESSÃO, o

interessado deverá:
a)

atender

às

exigências

de

capacidade

técnica,

idoneidade

financeira

e

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessárias á assunção do OBJETO;
b)

prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

c)

comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.

8.4.

A transferência total ou parcial da CONCESSÃO, sem a prévia autorização do

PODER CONCEDENTE, implicará a imediata caducidade da CONCESSÃO.

8.5.

Para fins da autorização de que trata esta cláusula, o PODER CONCEDENTE

examinará o pedido apresentado pela CONCESSIONÁRIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por igual período, caso necessário,
esclarecimentos

e

documentos

adicionais

à

podendo,

a seu critério, solicitar

CONCESSIONÁRIA

e

ao(s)

FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA e
promover quaisquer outras diligências que considerar adequadas.

8.6.

A autorização para a transferência da CONCESSÃO, caso seja concedida pelo

PODER CONCEDENTE. será formalizada, por escrito, indicando as condições e requisitos
para sua realização.
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CAPÍTULO lii - DA CONCESSIONÁRIA

CLÁUSULA 9* DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1.

A CONCESSIONÁRIA, estruturada sob a forma de sociedade por ações nos termos da

Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976. deverá indicar em seu estatuto, como
finalidade exclusiva, a exploração do OBJETO, sendo sua composição societária aquela
apresentada na LICITAÇÃO e constante de seus instrumentos societários, os quais deverão ser
entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

9.2.

O capital social mínimo subscrito da CONCESSIONÁRIA deverá ser de R$

20.000.000,00 (vinte milhões reais).

9.3.

A

CONCESSIONÁRIA

obriga-se

a

manter

o

PODER

CONCEDENTE

permanentemente informado sobre a integralização do capital referida nas subcláusulas
anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias
necessárias á verificação da regularidade da situação.

9.4.

A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo de execução do

PROGRAMA

DE

INTERVENÇÁO,

reduzir o

seu

capital

abaixo do valor mínimo

estabelecido na subcláusula 9.2 deste CONTRATO, sem prévia e expressa autorização do
PODER CONCEDENTE.

9.5.

A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros

similares que representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposições contidas neste contrato.

9.6.

Os

recursos

à

disposição da

CONCESSIONÁRIA deverão

ser aplicados

exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO de que
trata este CONTRATO.

9.7.

A CONCESSIONÁRIA deverá estar sediada no Município de Florianópolis.

CLÁUSULA

10

DA

TRANSFERÊNCIA

DO

CONTROLE

E

DAS

ALTERAÇÕES
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Nenhuma alteração da composição acionária será admitida no âmbito da SPE até

10.1.

a emissão do Termo Final de Aceitação de Obras, nos termos deste contrato, salvo em
situações excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que
reste demonstrado o risco de prejuízo para a continuidade do OBJETO, sob pena de
caducidade da CONCESSÃO.

Sem prejuízo do disposto na subcláusula 10.1, durante todo o prazo de vigência

10.2.

deste CONTRATO o controle societário direto da CONCESSIONÃRIA somente poderá ser
alterado mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de
caducidade da CONCESSÃO.

A CONCESSIONÁRIA se compromete a não alterar, por qualquer ato. contrato

10.3.

ou outro tipo de transação, o CONTROLE societário direto da SPE, sem prévia anuência
do PODER CONCEDENTE.

Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificação do

10.4,

CONTROLE societário direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) à prévia
anuência do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO;

a)

a celebração de acordo de acionistas;

b)

a emissão de valores mobiliários conversíveis em ações; e

c)

a instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações.

10,5.

A emissão de valores mobiliários não enquadráveis na situação descrita na letra

“b” da subcláusula anterior,

mesmo quando se tratar de valores mobiliários não

conversíveis em ações, deverá ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER
CONCEDENTE.

10.6.

A transferência ou alteração do CONTROLE indireto ou da participação acionária

que não implique a transferência do controle societário direto da CONCESSIONÁRIA
deverá ser objeto de comunicação ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)
dias antes da efetivação da respectiva operação.
10.7.

A alteração do controle societário direto da CONCESSIONÁRIA somente será
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autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida não prejudicar, tampouco
colocar em risco, a execução deste CONTRATO.

O pedido para a autorização da alteração do controle societário direto da SPE

10.8.

deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA
ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), no caso disposto na subcláusula 29.6, contendo a
justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua análise.

10.9.

Para a obtenção da anuência para transferência do controle societário direto da

SPE, o ingressante deverá;

a)

atender, conforme o caso, às exigências de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias á assunção do OBJETO; e

b)

zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas deste CONTRATO.

10.10.

Para fins de obtenção da autorização para transferência do controle societário

direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcláusula 29.6,
estes deverão:

atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do

a)
OBJETO;

b)

apresentar

plano

relativo

á

promoção

da

reestruturação

financeira

da

CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO; e

c)

assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste CONTRATO.

10.11.

A autorização para a transferência do controle societário CONCESSIONÁRIA,

caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando
as condições e requisitos para sua realização.

10 12
.

.

Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA também deverá

submeter à prévia autorização do PODER CONCEDENTE as modificações no respectivo
estatuto social que envolvam:
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fusão, transformação ou incorporação da SPE;

a)

a cisao,

b)

a redução de capital da SPE; e

c)

a emissão de ações de classes de ações diferentes do capital social da SPE

O PODER CONCEDENTE examinará o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
10.13.1,
CONCESSIONÁRIA nos termos da presente cláusula no prazo de até 30 (trinta) dias.
prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas controladores da SPE e promover outras diligências consideradas adequadas.

Inexistindo manifestação do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata a
10.13.2.
subcláusula anterior, o pedido submetido pela CONCESSIONÁRIA será considerado
aceito, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em relação à omissão do PODER CONCEDENTE
sobre os demais pedidos, adotar, se for o caso as medidas previstas no CAPÍTULO XIII
deste CONTRATO.

10.14.

Todos

os

documentos

que

formalizarem

alteração

estatutária

da

CONCESSIONÁRIA, independentemente da necessidade, ou não, de autorização prévia
do PODER CONCEDENTE, deverão ser a ele encaminhados no prazo máximo de 30
(trinta) dias da respectiva alteração, para arquivamento.

CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA 11* DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessário ao bom
desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO.

CLÁUSULA 12* DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS

12.1. A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar ao PODER CONCEDENTE a realização de vistoria
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11.1.1. A vistoria será efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes
especialmente designados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contadosda solicitação.

12.2.

Uma vez realizada cada vistoria, será formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a

aceitação provisória das obras e instalações relacionadas à obra em questão, dentro de até 15
(quinze) dias, mediante Termo Provisório de Aceitação de Obras, podendo este documento
especificar correções ou complementações que se fizerem necessárias.

12.3.

A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar as

correções e/ou complementações apontadas no Termo Provisório de Aceitação de Obras, sob
pena da aplicação das penalidades correspondentes.

12.4.

Uma vez finalizadas as correções e/ou complementações mencionadas na subcláusula

anterior, deverá o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, no prazo de 30 (trinta) dias,
sendo exarado, conforme o caso, o Termo Final de Aceitação de Obras.

12.5.

O início da operação, pela CONCESSIONÁRIA, de cada um dos ATRATIVOS, FONTES DE

RECEITAS, ou outras instalações ou equipamentos dependerá da obtenção das autorizações,
licenças e alvarás cabíveis, não estando ele vinculado ao procedimento de vistoria indicado
nesta subcláusula, sem prejuízo da eventual aplicação das penalidades correspondentes no
caso de descumprimento deste CONTRATO.

12 6
.

O cumprimento do

cronograma do ESTUDO

DE

VIABILIDADE

ECONÔMICA-

.

FINANCEIRADA CONCESSIONÁRIA,

partirá

do

recebimento

de

comunicação

formal

da

CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE. informando sobre tal fato.

12.7.

O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, constatado que a CONCESSIONÁRIA

deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, ou nas
normas aplicáveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados os
ajusteseadequaçõesparafins DE INTERVENÇÃO.

12 8
.

São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA eventuais ajustes e adequações

.

necessários para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.
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12,9.

A realização dos eventuais ajustes mencionados na subcláusula 12.8 não exime a

CONCESSIONÁRIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo não
atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLÁUSULA 13* DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

13,1.

A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL.

nos seus ANEXOS e na legislação brasileira, quanto à execução do OBJETO.

13.2.

Sào obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais estabelecidas neste

CONTRATO, e em seus ANEXOS e na legislação aplicável:

a)

executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cláusulas e condições deste

CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente à regulamentação existente ou que venha a ser
editada, às normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro órgão regulamentador competente,
bem como às especificações e projetos pertinentes, aos prazos e às instruções da fiscalização do
PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os parâmetros de qualidade, e
demais condicionantes para a execução do OBJETO:

b)

captar, aplicaregeriros recursos financeiros necessáriosàexecuçãodoOBJETO;

c)

manter, durante o prazo do CONTRATO, as condições necessárias à execução do

OBJETO, incluída a manutenção dos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e
qualificação técnica previstos no EDITAL;

d)

dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecução de todas as

obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiência e a qualidade contratualmente
definidas, para a prestaçãode serviçoadequadoaoplenoatendimentodos USUÁRIOS;

e)

indicar e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, com poderes para

representar a CONCESSIONÁRIA junto ao PODER CONCEDENTE.

f)

assumir integralmente os contratos previstos nos TERMOS DE COOPERAÇÃO VIGENTES
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m

NA ÁREA DA CONCESSÃO, do EDITAL, ao final de 6 (seis) meses contados da DATA DA ORDEM
DE INÍCIO, mediante sub-rogaçáo integral dos seus direitos e deveres, conforme as condições
contratadas e de acordo com o termo de responsabilidade;

g)

adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, incluindo a elaboração

de código de ética e conduta e mecanismos internos de auditoria e canal de denúncia que
assegurem sua observância, de modo a prevenir a ocorrência de violações à Lei n®
12.846/2013;

h)

responsabilizar-se pela interlocuçâo com terceiros, tais como órgãos públicos (Polícia

Militar. Marinha, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, órgãos e companhias de controle
de tráfego etc.), concessionárias de serviços públicos, responsáveis pelos EQUIPAMENTOS NÃO
CONCEDIDOS (CASAN), Conselhos Gestores e empresas privadas, visando ao correto
desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO deste CONTRATO;

i)

cumprir os planos apresentados , procedendo, caso necessário, à sua alteração, nos

termos ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA;

j)

garantir a manutenção dos serviços ambientais do PARQUE URBANO E MARINA, suas

funções ecológicas, estéticas e de equilíbrio ambiental;

k)

fiscalizar os eventos que forem realizados no PARQUE URBANO E MARINA,

garantindo para que zelem pela total integridade do patrimônio ambiental;

I)

apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos e projetos previsto no ESTUDO DE

VIABILDIADE ECONOMICA-FINANCEIRA DA CONCESSIONÁRIA, nos termos e nos prazos
indicados, acompanhado, quando for o caso. de estudos e pareceres de consultores;

m)

promover a integração dos cooperados e vendedores, nos termos do ESTUDO DE

VIABILDIADE ECONOMICA-FINANCEIRA DA CONCESSIONÁRIA;

n)

pagar ao

PODER CONCEDENTE as PARCELAS DE OUTORGA VARIÁVEL, observando as

regras de compartilhamento de receitas, na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO e em
seus ANEXOS,
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0)

concluir o objeto da presente concessão conforme as regras e prazos previstos no

edital e seus anexo;

P)

manter o PODER CONCEDENTE trimestralmente informado do cumprimento das

etapas de execução das obras;

q)

apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, até 30 (trinta)

dias contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, conforme as normas do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA;

r)

apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU. dos profissionais ou empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de
engenharia, até30(trinta)diascontadosda DATADE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO;

s)

adotar o Livro de Ordem nas obras e serviços de engenharia e arquitetura, nos termos

da legislação do sistema CONFEA/CREA;

t)

responsabilizar-se pela instalação e operação do canteiro de obras e demais estruturas

operacionais

pertinentes, de acordo com as exigências normativas, provendo a adequada

estocagem e guarda do material utilizado nas obras;

u)

apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicação do início da obra junto ao

Ministério do Trabalho, a matrícula da obra junto ao INSS - CEI e os programas de segurança do
trabalho obrigatórios;

V)

assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência das

atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execução do OBJETO, inclusive
quanto a terceiros;

w)

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução

do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais, ou quaisquer
outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

X)

assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução da CONCESSÃO,
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ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

aa) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSÃO e os seguros
previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si,
seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execução da CONCESSÃO, perante o
PODER CONCEDENTE ou terceiros:

bb) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos serviços subcontratados;

cc) observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação tributária
e à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho em relação aos
seus empregados, prestadores de serviços, contratados ou subcontratados. isentando o
PODER

CONCEDENTE

de

qualquer

responsabilização

relacionada

e

apresentando-

lhe,

anualmente, relatório acompanhado da documentação que comprove o atendimento das
exigências legais nesse âmbito correspondentes;

dd) pagar todos os tributos relacionadas à execução do OBJETO ;

ee) atentar-se às disposições das normas do Município de Florianópolis;

ff) manter a ÁREA DA CONCESSÃO constantemente limpa, removendo entulhos, sobras e
demais materiais inservíveis, responsabilizando-se pela destinaçâo, triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos eventualmente
originados na CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da logística reversa, obsen/adas as
normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislação federal, estadual e municipal
aplicáveis e as exigências quanto aos licenciamentos e autorizações necessários para essa
finalidade, inclusive as licenças ambientais, se aplicáveis;

gg) cumprir e observar todas as normas e exigências legais ambientais, inclusive as diretrizes
fixadas no ESTUDO DE VIABILDIADE ECONOMICA-FINANCEIRA;

hh) obter, quando aplicável, todas as licenças, permissões e autorizações exigidas para a
plena execução do OBJETO, inclusive para a exploração de FONTES DE RECEITA, devendo se
responsabilizar por todas as providências necessárias para tanto junto aos órgãos competentes nos
termosdalegislaçãovigenteearcandocomtodasasdespesaseoscustosenvolvidos;
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ii) informar o PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos órgãos
competentes para obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena
execução do OBJETO;

jj) informar imediatamente ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licenças, permissões ou
autorizações para a plena execução do OBJETO da CONCESSÃO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, ou. por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo,
as medidas que foram tomadas e/ou que serão tomadas para a sua obtenção;

kk) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situação que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execução do OBJETO, ou que
possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações
previstas no CONTRATO, incluindo-se ações judiciais e procedimentos administrativos,
devendo apresentar, no menor prazo possível, relatório detalhado sobre tais fatos, com as
medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situação;

II) comunicarão PODER CONCEDENTE, no prazo de até48 (quarenta e oito) horas, todas as
circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORÇA
MAIOR, impeçam ou venham a impedira normal execução do OBJETO;

mm) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informações
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer ônus
adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONÁRIA, venha a formalmente solicitar,
incluindo-se, mas sem se limitar a, quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo,
como aqueles referentes às taxas e impostos pertinentes, ao estágio das negociações e as
condições dos contratos de FINANCIAMENTO;

nn) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalização do
PODER CONCEDENTE,

nos termos deste CONTRATO,

permitindo o acesso aos

equipamentos e às instalações atinentes ao OBJETO, bem como aos registros contábeis, dados e
informações operacionais, seuse.tantoquanto possível, de suas subcontratadas;

oo) atender a convocações formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reuniões;
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pp) manter em arquivo todas as informações dos serviços e atividades executados durante a
vigência da CONCESSÃO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas. a qualquer
momento;

qq)

apresentar,

trimestralmente

ao

PODER

CONCEDENTE,

os

comprovantes

de

recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias referentes à CONCESSÃO e aos
empregados envolvidos na execução do OBJETO do CONTRATO, bem como o comprovante do
devido cumprimento de todas as obrigações trabalhistas;

rr) informaroseucalendáriodeeventosede obras ao PODER CONCEDENTE;

ss) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relação nominal dos
empregados, vinculados à CONCESSIONÃRIA ou a terceiros, que trabalhem nos serviços e
obras na ÁREA DA CONCESSÃO, indicando nomes, cargos e número das respectivas Carteiras de
Trabalho e Previdência Social - CTPS;

tt) apresentar as suas demonstrações financeiras exigidas na forma e no prazo
estabelecidos neste CONTRATO;

uu) receber as queixas, as reclamações, comentários e críticas dos USUÁRIOS, de acordo com
0 ESTUDO DE VIABILDIADE ECONOMICA-FINANCEIRA;

vv) garantir o livre acesso dos USUÁRIOS à área livre do PARQUE URBANO E MARINA,
respeitado o horário de funcionamento e as regras dos PARQUE URBANO E MARINA e o uso
oneroso dos seus equipamentos que se caracterizem como FONTES DE RECEITA;

ww) manter de forma permanente o diálogo com os USUÁRIOS, moradores do entorno e
população;

xx) informar previamente os USUÁRIOS sobre os preços praticados nos PARQUE URBANO
E MARINA pela exploração de FONTES DE RECEITAS;

yy) manter atualizado o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS;
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zz) zelar pelo patrimônio do PODER CONCEDENTE. assumindo a responsabilidade por sua
integridade;

aaa) conservar todos os bens, equipamentos e instalações empregados na CONCESSÃO,
mantendo-os atualizados e em perfeitas condições de funcionamento, bem como reparar suas
unidades e promover, oportunamenle, as substituições demandadas em função do desgaste,
superação tecnológica ou término da sua vida útil, e ainda, promover os reparos ou as
modernizações necessários á boa execução e à preservação da adequação das atividades e
serviços, em observância ao princípio da atualidade;

13.3.

Dentre outras proibições fixadas na legislação e neste CONTRATO, é vedado à

CONCESSIONÁRIA:

a)

conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência

de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferências de
recursos a título de distribuição de dividendos, redução de capital, pagamento de juros sobre
capital próprio e/ou pela eventual contratação de obras ou serviços junto a terceiros
contratados, com base em condições de mercado, e observados, em qualquer caso, os termos e
condicionantes previstos neste CONTRATO;

b)

prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES

RELACIONADAS e/ou terceiros; e

c)

cobrar ingresso para acesso às áreas abertas do PARQUE URBANO E MARINA,

nos termos da Lei Municipal n°16.703/2017.

13.4.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os

fins específicos da CONCESSÃO, os direitos sobre marcas relacionadas á CONCESSÃO, bem
como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais necessários para o
desempenho das atividades da CONCESSÃO, serão transmitidos gratuitamente ao PODER
CONCEDENTE ao final do CONTRATO.

13.5.

A demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena

execução do OBJETO, ou mesmo para a exploração de FONTES DE RECEITA, por fato imputável ao
Poder Público, em nível municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora em prazo
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superior

a

8

(oito)

meses

do

protocolo

do

pedido

regularmente

instruído

pela

CONCESSIONÁRIA, ensejará o direito à recomposição do equilíbrio económico-financeiro em
favor da CONCESSIONÁRIA, caso necessário.

CLÁUSULA 14* DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE

14.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislação aplicável:

a)

garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONÁRIA à ÁREA DA

CONCESSÃO, para a execução do OBJETO da CONCESSÃO durante a vigência deste CONTRATO;

b)

emitirosTermosdeAceitaçâodosBens.nostermosecondiçõesdesteCONTRATO;

c)

emitir a ORDEM DE INÍCIO;

d)
e os

disponibilizar à CONCESSIONÁRIA, nos termos do cronograma, a ÁREA DA CONCESSÃO
bens que ficarão sob a gestão da CONCESSIONÁRIA, necessários ao desenvolvimento adequado

do OBJETO;

e)

rescindir até a DATA DA ORDEM DE INÍCIO os contratos referentes a ÁREA DA

CONCESSÃO

que

não

estejam

listados

nos

CONTRATOS

VIGENTES

NA ÁREA

DA

CONCESSÃO, do EDITAL;

f)

responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e eventuais

medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza trabalhista ou ambiental,
anteriores à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos
que, embora posteriores à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

g)

fornecer informações para a CONCESSIONÁRIA que lhe estejam disponíveis para o bom

desenvolvimento da CONCESSÃO;

h)

fundamentar devidamente suas decisões, aprovações, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;
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i)

indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo acompanhamento

deste CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
j)
bem como analisar as informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações;

k)

aplicar as sanções e penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao

cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigações
assumidas pela CONCESSIONÁRIA; e

I)

colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da legislação

pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente necessárias para a
CONCESSÃO, junto aos demais órgãos municipais, inclusive com a participação em reuniões
técnicas e envio de manifestações necessárias, responsabilizando-se pela obtenção de licenças.

CLÁUSULA 15* DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA

15.1.

A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislação aplicável e neste CONTRATO, terá direito a:

a)

explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestão de suas atividades,

observadas as limitações e condicionantes fixadas neste CONTRATO e na legislação aplicável, e.
para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela CONCESSIONÁRIA com
qualquerPARTE RELACIONADA, a conformidadecom as condições demercado;

b)

explorar FONTES DE RECEITA por sua conta e risco, observada todos os termos deste

contrato;
c)

executar, por sua conta e risco, encargos opcionais no PARQUE URBANO E MARINA,

incluída a instalação de ATRATIVOS e MOBILIÁRIO não obrigatórios;

d)

utilizar os nomes do PARQUE URBANO E MARINA

podendo acrescè-los de outros

nomes ou naming rights,
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e)

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. na forma deste CONTRATO;

f)

subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas à execução

do OBJETO; e

g)

distribuir dividendos e promover outras formas lícitas de distribuição de lucro aos

acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

15.2.

Para fins do disposto na letra T da subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá

cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade
técnica compatível com as atividades OBJETO da CONCESSÃO.

15.3.

A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a anuência do PODER CONCEDENTE para a

celebração de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS,
cuja aprovação será condicionada á demonstração da conformidade com as condições de
mercado, inclusive a partir dos contratos análogos firmados com terceiros nos últimos 12
(doze) meses, casohaja.

CLÁUSULA 16* DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislação aplicável e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a)

intervir na prestação das atividades que compõem o OBJETO, e, por consequência, na

gestão das FONTES DE RECEITA, podendo retomá-las e extingui-las, nos casos e nas condições
previstas neste CONTRATO e na legislação aplicável; e

b)

contratar terceiros para, nos termos e limites da legislação, exercerem, total ou

parcialmente, as competências de regulação, supervisãoefiscalização deste CONTRATO.

CLÁUSULA 17* GESTÃO DO PARQUE E MARINA

17.1. Caberá á concessionária a gestão dos espaços públicos e privados da área de
concessão de acordo com as regras estabelecidas no Termo de Referência e demais
anexos ao Edital de Concorrência n®__^/SMA/DSLC/2019, bem como o estabelecimento de
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outras normativas, podendo ser construídas pela Concessionária e devendo ser aprovadas
pelo poder Concedente. As normativas aprovadas deverão ter publicidade tanto no espaço
do parque como em outros meios de comunicação.

17,2. Durante o período de operação havendo a demanda por ampliação dos serviços a
Concessionária poderá propor ampliação das operações e equipamentos inicialmente
implantados no projeto obedecendo sempre as diretrizes de implantação e com a
concordância da Concedente.

CAPÍTULO V - DOS FINANCIAMENTOS

CLÁUSULA 18* DOS FINANCIAMENTOS

18.1.

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção, aplicação, amortização

pagamento de juros e gestão do(s) F)NANCIAMENTO(S) necessário(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSÃO, de modo que se cumpram, caba! e tempestivamente, todas as
obrigações assumidas neste CONTRATO.

18.2.

A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s)

contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalização
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessário(s), ou ainda, atraso no desembolso dos
recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste
CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno conhecimento do(s) FINANC1AD0R{ES)
respectivo(s).

18.3.

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia autenticada dos

contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações
desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva assinatura ou emissão,
conforme o caso.

CAPÍTULO VI -DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA

CLÁUSULA 19* DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
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19.1.

As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão da exploração de

FONTES DE RECEITAS na ÁREA DA CONCESSÃO.

19.2.

Nenhum valor será devido pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em função

da execução doOBJETO.

19.3.

A CONCESSIONÁRIA poderá realizar quaisquer atividades lícitas compatíveis com o

presente CONTRATO e ser remunerada pelas receitas auferidas com o desenvolvimento de tais
atividades, devendo observar as regras de compartilhamento de receitas, nos termos deste
CONTRATO.

19.4.

As FONTES DE RECEITA deverão assegurar à CONCESSIONÁRIA condições de fazer

frente, dentre outros:

a)

aos

custos de amortização e eventuais juros de FINANCIAMENTO(s) relativos à

instalação do empreendimento;

b)

aos

c)

ao

d)

19.5,

tributos devidos pela CONCESSIONÁRIA;

cumprimento das obrigações do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e

à remuneração do capital investido pelos sócios da CONCESSIONÁRIA.

As FONTES DE RECEITA poderão ser exploradas diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou

por terceiros, com sua anuência.

19.6.

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente e por escrito ao PODER

CONCEDENTE relatório que contenha a descrição detalhada do escopo da(s) atividade{s) e/ou
empreendimento(s) desenvolvido{s) na ÁREA DA CONCESSÃO, demonstrando, dentre outros
elementos que julgar relevante, que a(s) atividade(s) ou empreendimento(s) se adéqua{m) ao
OBJETO da CONCESSÃO, que não comprometem a qualidade da exploração do OBJETO, e que
obedece(m) à legislação brasileira, inclusive a ambiental

19.7.

Além das informações previstas na subcláusula anterior, o PODER CONCEDENTE

poderá, a seu critério, requerer outras informações pertinentes, de acordo com a(s)
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atívldade(s) objeto da solicitação.
CLÁUSULA 20* DA OUTORGA

20.1. A CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE, em razão da exploração
do OBJETO da CONCESSÃO, a PARCELA DE OUTORGA FIXA e a PARCELA DE
OUTORGA VARIÁVEL, cujo valor, percentual, métrica de cálculo e demais condições
encontram-se indicados neste ANEXO.

20.2. A PARCELA DE OUTORGA FIXA deverá ser paga conforme especificado do Edital e
TERMO DE REFERÊNCIA, instrumentos do processo.

20.3. O pagamento da PARCELA DE OUTORGA VARIÁVEL se dará nos termos do
ANEXO IV.

CLÁUSULA 21* DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PAGAMENTO

21.1 Os cálculos dos valores devem ser feitos pela CONCESSIONÁRIA e os pagamentos
devem ser realizados em conta corrente e instituição financeira inóicaóa formalmente pelo
PODER CONCEDENTE.

CAPÍTULOVlll-DAFISCALIZAÇÁOEGERENCIAMENTODAEXECUÇAODOCONTRATO

CLÁUSULA 22* DA FISCALIZAÇÃO

22 1

A

fiscalização

da

CONCESSÃO,

abrangendo

todas

as

atividades

da

CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo deste CONTRATO, será executada pelo
PODER CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da
legislação e dos ANEXOS deste CONTRATO

22.2.

A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra

ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e
pessoa por
locais, documentos e dados referentes à CONCESSÃO e á CONCESSIONÁRIA, incluindo
estatísticas, registros administrativos e contábeis e contratos com terceiros, prestando, no
prazo que

lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.
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22.3,

O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a qualquer

tempo e sob qualquer circunstância, informações de natureza técnica, operacional,
econômica, financeira e contábil, bem como medições e prestações de contas, conferindo,
quando necessário, prazo razoável para o atendimento das solicitações que fizer.

22.4.

O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes

credenciados, poderá realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA.
vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de
funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações utilizados na
CONCESSÃO.

22.5.

No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE também poderá:

a)

acompanhar a execução de obras e a prestação dos serviços, atividades e

fornecimentos, bem como a conservação dos BENS VINCULADOS Á CONCESSÃO;
b)

proceder as

vistorias

para

a

aferição

da

adequação das

instalações e

equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções, reconstruções
ou substituições, às expensas da CONCESSIONÁRIA, quando estiverem em desacordo
com as especificações prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;
C)

intervir,

quando

necessário

na

execução

das

atividades

OBJETO

da

CONCESSÃO, nos termos da legislação e deste CONTRATO, de modo a assegurar a
regularidade

e

o

fiei

cumprimento

das

obrigações

contratuais

assumidas

pela

CONCESSIONÃRIA;
d)

determinar que sejam refeitas obras, atividades e serviços, sem ônus para o

PODER CONCEDENTE,

se as já executadas

não estiverem de acordo com

as

especificações deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislação vigente e
as normas técnicas aplicáveis; e
e)

aplicar as sanções previstas neste CONTRATO.

22.6.

O

PODER

CONCEDENTE

designará

unidade

técnica

responsável

pela

fiscalização e acompanhamento do presente Contrato, indicando o seu gestor, que terá
entre suas atribuições as atividades indicadas nos itens (a) a (e) da subcláusula acima,
bem como formalizar os termos de entrega de intervenções e investimentos previstos
neste CONTRATO; e receber quaisquer pedidos de reequilíbrio-econômico financeiro, bem
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como de instauração de qualquer procedimento de solução de controvérsias previsto neste
CONTRATO, sem prejuízo do disposto em outras cláusulas de penalidades.

22.7.

Na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA se recusar a acatar as determinações

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderá adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providências necessárias para corrigir a situação, correndo os respectivos
custos por conta da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das sanções e
penalidades pertinentes.

22 8
.

.

A fiscalização pelo PODER CONCEDENTE não exclui a responsabilidade da

CONCESSIONÁRIA pela adequação e qualidade dos investimentos realizados

assim

como pelo cumprimento das obrigações contratuais.

CAPÍTULO IX- DOS RISCOS

CLÁUSULA 23* ALOCAÇÃO DE RISCOS

23.1.

A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos

relacionados à presente CONCESSÃO, salvo disposição expressa em contrário no presente
CONTRATO.

23.2.

Incluem-se dentre os riscos da CONCESSIONÁRIA, nesta CONCESSÃO, aqueles

relacionados a:

a)

obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades da

CONCESSÃO, ressalvado o disposto na subcláusula 13.5;

b)

variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e investimentos

inclusive em razão de flutuação cambial e de variação nas tarifas de água e de energia elétrica;

c)

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS

inclusive em decorrência da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões

d)

riscos decorrentes da operação e manutenção do PARQUE URBANO E MARINA;
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e)

mudanças nos planos, projetosou obras, pormeraliberalidadeda CONCESSIONÁRIA;

f)

erros em seus projetos e obras, erros nas suas estimativas de custos, de gastos e/ou de

cronograma, falhas na prestação dos serviços e atividades e/ou erros ou falhas causados pela
CONCESSIONÁRIA, porseusprepostosouempregados, ou porseussubcontratados;

g)

a segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução

do OBJETO e/ou seus subcontratados;

h)

0 aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realização de

investimentos ou para o custeio dos serviços do OBJETO, inclusive em razão do aumento de
taxas de juros, ressalvados os casos em que ficar comprovado que o aumento dos custos
relacionados

ao(s)

FINANCIAMENTO(S)

obtidos

pela

CONCESSIONÁRIA

decorrerem

diretamente de atos praticados pelo PODER CONCEDENTE no âmbito deste CONTRATO,
sobretudo aqueles relacionados a eventual descumprimento das obrigações contratuais por ele
assumidas:

i)

a qualidade na prestação dos serviços e atividades do OBJETO, bem como o

atendimentoàsespecificaçõestécnicasdosserviçoseaoFATORDEDESEMPENHO;

j)

a obsolescência, a segurança, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos

equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSÃO;

k)

os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da CONCESSIONÁRIA,

de seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou por qualquer
outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

I)

a recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental

relacionado à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente á DATA DA
ORDEM DE INÍCIO, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos
equipamentos ebens;

m)

as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou

omissão no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissões do PODER CONCEDENTE:
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n)

0 perecimento, destruição, roubo, furto, vandalismo, depredação, perda ou quaisquer

outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, responsabilidade que não
será reduzida ou excluída em virtudedafiscalizaçàodo PODERCONCEDENTE;

riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data
os
de sua ocorrência, inclusive para as hipóteses de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, bem
0)

como a variação no seu preço;

P)

os encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais resultantes da execução

deste CONTRATO, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas
relacionadasàsempresaseventualmentesubcontratadasnoambitodaCONCESSÂO;

realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONÁRIA, pelas
as greves
subcontratadas ou pelas prestadoras de serviços à CONCESSIONÁRIA;

q)

r)

a interface com entidades e órgãos públicos, das subcontratadas, consumidores e

tomadores de serviços da CONCESSIONÁRIA, bem como com os USUÁRIOS;

s)

a não efetivação da demanda projetada no PARQUE URBANO E MARINA, nos

ATRATIVOS, nas FONTES DE RECEITA ou em qualquer outro equipamento ou instalação do
PARQUE URBANO E MARINA, ou sua redução por qualquer motivo, ainda que decorrente de
concorrência praticada pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, salvo no caso de eventual
descumprimento das obrigações assumidas pelo PODER CONCEDENTE no âmbito deste
CONTRATO;

t)

a construção, demanda e viabilidade de FONTES DE RECEITAS;

u)

a realização e o pagamento de eventuais ajustes e adequações necessários para o

cumprimento dasdiretrizes mínimas estabelecidas neste CONTRATO eem seus ANEXOS;

V)

0 inadimplemento de consumidores ou tomadores de serviço da CONCESSIONÁRIA

pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer título;
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custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou subcontratadas
w)
os
decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se por fato imputável ao PODER CONCEDENTE;

custos incorridos e as perdas assumidas em razão da alteração superveniente de
os
normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de segurança;

X)

y)

os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da ÁREA DA CONCESSÃO e

suas adjacências em desacordo com as previsões deste CONTRATO e seus ANEXOS, ou com as
normas aplicáveis;

z)

interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica, água. ou outros

serviços necessários aofuncionamentodasatividadesexploradas na CONCESSÃO;

aa) manifestações sociais e/ou públicas que comprometam a execução do OBJETO ou que
acarretem danos aos BENS VINCULADOS à CONCESSÃO.

A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incólume de
23.3.
qualquer demanda ou prejuízo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos. prestadores de
serviços

subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por qualquer outra

pessoa física ou jurídica a ela vinculada

23.4.

A CONCESSIONÁRIA também deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo

de despesas processuais, honorários sucumbéncias e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcarem razão das hipóteses previstas na subcláusula anterior.

23.5.

Não são riscos da CONCESSIONÁRIA, dando ensejo ao procedimento de reequilíbrio

econômico-financeiro nas hipóteses de incremento ou redução dos custos por ela incorridos na
execução do OBJETO, nos termos deste CONTRATO;

a)

quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam

direta ou indiretamente sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, inclusive a
incidência superveniente de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a ÁREA DA
CONCESSÃO;
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b)

decisões judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, impeçam

ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou parcialmente os serviços do
OBJETO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa à situação sobre a
qual estiverem fundadas referidas decisões;

c)

atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA, causados pela demora ou

omissão do PODER CONCEDENTE ou de demais órgãos ou entidades da Administração Pública do
Município de Florianópolis, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestívídade e a
adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que
os

órgãos

ou

entidades

competentes

provocados

deixem

de

observar

o

prazo

regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestação;

d)

descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou

regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicáveis nos
termos deste CONTRATO e/ou na legislação vigente;

e)

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados às

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, bem como o descumprimento do FATOR DE
DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de ação ou omissão do PODER
CONCEDENTE;

f)

imposição, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigações, ou alteração unilateral das

obrigações originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos custos e
encargos da CONCESSIONÁRIA;

g)

revisões sobre os parâmetros e medidores referentes ao FATOR DEDESEMPENHO que

acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONÁRIA;

h)

prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,

empregados, prepostos, prestadores de serviço, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE
INÍCIO, hipótese em que, além do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, terá
a CONCESSIONÁRIA o direto ao ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE de eventuais
indenizações que vier a pagar em razão do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil
que tenham como causa fato anterior à CONCESSÃO;
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i)

custos de recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental

relacionados à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente á DATA DA
ORDEM DE INÍCIO:

j)

investimentos,

pagamentos,

custos

e

despesas

decorrentes

de

eventuais

desapropriações e instituição de servidões administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE. na forma da lei;

k)

ações judiciais ou demandas administrativas originárias de serviços prestados

anteriormente à DATA DA ORDEM DE INÍCIO;

I)

a não aprovação de projetos e intervenções;

m)

greve dos funcionários e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente

impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de prestar integral ou parcialmente o OBJETO da
CONCESSÃO.

23.6.

Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas consequências não sejam

cobertas por seguro disponível no mercado securitário brasileiro e em condições comerciais
viáveis, as PARTES acordarão se haverá lugar à recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro ou á extinção da CONCESSÃO, tendo-se por base as consequências dos eventos para a
continuidade do OBJETO.

23.7,

Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto na subcláusula

anterior, aplicar-se-ão. no que couberem, as regras e os procedimentos válidos para a extinção da
CONCESSÃO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONÁRIA ao recebimento da indenização pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, os quais tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

23,8.

As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim

de minimizares efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR.

23.9.

A CONCESSIONÁRIA declara:
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a)

ter ciência integral da natureza e extensão dos riscos assumidos neste CONTRATO: e

b)

ter levado em consideração a repartição de riscos estabelecida neste CONTRATO para a

formulação da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO.

CAPÍTULO X - DAS REVISÕES CONTRATUAIS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

CLÁUSULA 24* DAS REVISÕES ORDINÁRIAS

24.1.

Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente

conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente à imposição de novas obrigações ou de
alterações sobre o OBJETO nos termos da subcláusula 23.5, a cada 5 (cinco) anos, contados da
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, as PARTES promoverão a revisão dos parâmetros,
condições e resultados gerais da CONCESSÃO, com o objetivo de, sendo o caso;

a)

rever as especificações do OBJETO e aprimorar os serviços e as atividades do OBJETO

em atenção ao princípio da atualidade;

b)
ou no

c)

analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSIONÁRIA; e

rever o conteúdo dos planos previstos como de apresentação obrigatória pela

CONCESSIONÁRIA, nos termos do ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA
CONCESSIONÁRIA.

242.
ou a

O procedimento de revisão deverá ser instaurado de ofício pelo PODER CONCEDENTE,
pedido da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual

período, da conclusão dos 5 (cinco) primeiros anos de vigência deste CONTRATO, e assim
sucessivamente, até o final do prazo de duração da CONCESSÃO.

24.3.

Caso não haja a necessidade de alterações dos parâmetros, condições e resultados

gerais da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá instaurar o procedimento previsto nessa
subcláusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisão, abrindo prazo para
manifestação daCONCESSIONÃRlA.
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24,4.

Para fins da análise da necessidade, conveniência ou oportunidade da revisão de que

trata esta cláusula, cada PARTE detalhará, no prazo de 30 (trinta) dias da instauração do
processo, as eventuais alterações sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e
outros documentos que embasem a sua proposta.

24.5.

O procedimento de revisão ordinária será concluído mediante acordo entre as PARTES

no prazo de 60 (sessenta) dias. prorrogável por igual período.

24.6.

Admite-se a participação de entidades, representantes da sociedade civil ou

profissionais especializados no processo de revisão de que trata esta cláusula, para o
levantamento de dados, confirmação de premissas e/ou elucidações de ordem técnica e
econômica que se fizerem necessárias.

24.7.

Do resultado do procedimento de revisão de que trata esta cláusula, poderá ser revisto o

equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em benefício da CONCESSIONÁRIA ou do
PODERCONCEDENTE.

CLÁUSULA 25* DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS

25,1.

Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente

conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente à imposição de novas obrigações ou de
alterações sobre o OBJETO, nos termos da subcláusula 23.5, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONÁRIA poderão solicitar a revisão extraordinária do CONTRATO, sempre com vistas á
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade dos serviços do
OBJETO, e desde que houver necessidade comprovada de inclusão e/ou exclusão de encargos
neste CONTRATO, resultado de transformações tecnológicas supervenientes ou da
necessidade de adequação dos sistemas de mensuração da qualidade dos sen/iços prestados
neste CONTRATO a padrões técnicos reconhecidos nacional ou internacíonalmente.

25.2.

A solicitação da CONCESSIONÁRIA deverá vir acompanhada das razões que justifiquem a

revisão pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos
julgados pertinentes.

25.3.

Ao avaliar a solicitação encaminhada nos termos da subcláusula anterior, o PODER

CONCEDENTE poderá consultaraopíniâo de outros órgãoseentidadestécnicasenvolvidos.
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25.4.

O procedimento de revisão extraordinária será concluído mediante acordo entre as

PARTES.

25.5.

O procedimento de revisão ordinária será concluído mediante acordo entre as PARTES.

no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período

25.6.

Não chegando as PARTES a um acordo, observar-se-á o disposto no CAPÍTULO XIV

deste CONTRATO.

O resultado do procedimento de revisão de que trata esta cláusula, poderá resultar na
25.7.
revisão do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em benefício da CONCESSIONÁRIA ou
doPODERCONCEDENTE.nostermosdascláusuta26*ecláusula27*'desteCONTRATO.

258

A revisão extraordinária deste CONTRATO não poderá considerar eventos ocorridos há

mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLÁUSULA 26* DO EQUILÍBRIO ECONÒMICO-FINANCEIRO

26.1.

Sempre que atendidas as condições deste CONTRATO e mantida a alocação de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro.

26.1.1.

Sem prejuízo de outras hipóteses admitidas neste CONTRATO, é situação que

justifica 0 reequilíbrio econômico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a redução dos
custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA em razão do advento de quaisquer das hipóteses
previstas nas subcláusulas 23.5 e 23.6, e nas cláusula 24* e CLÁUSULA 25*.

26.1.2.

Sem prejuízo de outras hipóteses admitidas neste CONTRATO, é situação que

justifica o reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONÁRIA em razão do advento de quaisquer das
hipóteses previstas nassubcláusulas 23.5e 23.6, e nas cláusula 24* eCLÁUSULA25*.
26.2,

Além das demais hipóteses previstas expressamente neste CONTRATO, a

CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
nas situações indicadas nas subcláusulas 23.5 e 23.6., e nas cláusula 24* e CLÁUSULA
25*. observado o procedimento definido neste CONTRATO.
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26.3.

O

PODER

CONCEDENTE

poderá

solicitar a

recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro, quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste
CONTRATO.

26.4.

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será efetividade comum

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades;

a)

prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO:

b)

revisão dos encargos e

obrigações assumidos pela CONCESSIONÁRIA,

inclusive prazos vinculantes á CONCESSIONÁRIA;
c)

outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a

CONCESSIONÁRIA; ou
d)

26.5.

combinação das modalidades anteriores.

As alternativas para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não

poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista neste CONTRATO

CLÁUSULA 2V DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICOFINANCEIRO

27.1.

O procedimento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser

instaurado por qualquer uma das PARTES, após processo de revisão ordinária ou
extraordinária quando se verificar o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO,
mediante a apresentação de relatório técnico.

27.2.

A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação

das condições econômicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos que
lhe deram causa, descritos em um relatório técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, o qual poderá vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou
outros documentos considerados pertinentes.

27.3.

O relatório técnico de que tratam as subcláusulas anteriores deverá demonstrar os

efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstração, considerando, dentre outros, a estimativa de variação de investimentos, a
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demonstração fundamentada dos custos ou despesas incorridas e a sugestão das medidas a
serem adotadas para a recomposição do equilíbrioeconômico-financeiro deste CONTRATO.

27.4.

Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado

pela CONCESSIONÁRIA, observar-se-á o que se segue:

a)

0

pedido deverá ser acompanhado de relatório técnico, laudo pericial e/ou estudo

independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorrência, na forma estabelecida nas
subcláusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorrência e a
provável duração da hipótese ensejadora da recomposição;

b)

0 pedido deverá ser acompanhado de todos os documentos necessários á

demonstração do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econômicos específicos da CONCESSIONÁRIA ou estudos elaborados por órgãos ou entidades da
Administração Pública Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

c)

0 pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão de recomposição

do equilíbrio econômico-financeiro numa das formas indicadas na subcláusula 26.4, trazendo a
demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados e informando os
impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestações entre as PARTES.

27.5.

O PODER CONCEDENTE terá livre acesso a informações, bens e instalações da

CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela
CONCESSIONÁRIA no pedido de recomposição do equilibrio econômico-financeiro que ela tiver
apresentado.

27.6.

Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio

econômico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderão contar com a participação de entidade especializada especialmente
contratada para essafinalidade.

27.7.

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja

nulo 0 valor presente líquido da diferença entre: (i) o fluxo de caixa estimado do projeto sem se
considerar o impacto do evento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, para o caso de eventos
presentes cujos impactos ainda não se materializaram, ou o fluxo de caixa observado, para o
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caso de eventos passados, tomando-se em conta o acontecimento que ensejou o desequilíbrio e a
aplicação das modalidades de recomposição previstas na subcláusula 26.4.

27.8.

Na determinação dos fluxos dos díspèndíos marginais, deverão ser utilizadas as

melhores informações disponíveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos
custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilíbrio, tomando-se por base as melhores referências de preço do setor público e/ou do
setor privado disponíveis no momento do pleito, incluindc>-se valores praticados em contratos
pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras
empresas, levantamentos de mercado e publicações específicas sobre preços de itens e
insumos utilizados em cada caso.

27.9.
não

Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e
previstos

neste

CONTRATO,

o

PODER

CONCEDENTE

poderá

requerer

à

CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, a elaboração de projetos básico e executivo, cujo õnus de elaboração será
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessários à precificação do
investimento e às estimativas do impacto da obra ou serviço sobre as receitas da
CONCESSIONÁRIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcláusulaanterior.

27.10.

A

recomposição

do

equilíbrio

econõmico-financeiro

poderá

ser

realizada

anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razão á situação de
desequilíbrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente líquido da diferença entre os fluxos
estimado e projetado na data da avaliação.

27.11.

Em caso de extinção ou de recompra pelo Governo Federal dos títulos de que tratam

as subcláusulas acima, as PARTES estipularãodecomum acordo a nova metodologia de cálculo da
taxa de desconto real anual e prêmio de risco a ser adotada.

27.12.

No caso de o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por

alteração do prazo da CONCESSÃO, deverá ser incluído no cálculo, caso haja. os custos e
despesascomosreinvestimentos emdecorrênciadadepreciaçãodos BENS REVERSÍVEIS.

27.13.

O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado por

qualquer uma das PARTES deverão ser objeto de comunicação à outra PARTE, que terá o
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prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para manifestação

27.14,

A comunicação encaminhada pela PARTE interessada à outra PARTE deverá estar

acompanhada de cópia dos laudos e/ou dos estudos realizados para a caracterização da
situação que levaria à recomposição.

27.15,

Respondida a proposta pela CONCESSIONÁRIA, no caso de o processo ter sido

instaurado pelo PODER CONCEDENTE, este terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, para decidir sobre a recomposição de equilíbrio econômico-financeiro

27.16,

Caso se verifique a procedência, ao final, do pedido de recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro apresentado, os custos com diligências e estudos necessários à plena
instrução do procedimento serão arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilíbrio, mediante a compensação do valor respectivo no montante da PARCELA DE
OUTORGA VARIÁVEL imediatamente subsequente á decisão.

27.17,

O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste

CONTRATO deverá ser concluído em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipótese em que seja necessária a prorrogação,

devidamente justificada,

para a

complementaçào da instrução do respectivo procedimento.

Decorridos 60 (sessenta)) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio
27.18.
econômico-financeiro por requerimento da CONCESSIONÁRIA e não sendo encontrada solução
amigável, ou ainda, em caso de discordância quanto à necessidade de recomposição ou
quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderão recorrer aos
procedimentos previstos no CAPÍTULO Xll.

CAPÍTULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLÁUSULA28* DAGARANTIADEEXECUÇÃODOCONTRATOPELACONCESSIONÁRIA

28.1.

Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONCESSIONÁRIA manterá a

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada como condição precedente para a
assinatura deste CONTRATO, observada a seguinte dinâmica de liberação ao longo da vigência
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contratual;

a)

0 montante inicial de GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO corresponderá ao valor

de R$1.000,000,00 {um milhão de reais);

28.2.

A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO servirá para cobrir:

a)

0 ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao

inadimplemento da CONCESSIONÁRIA;

b)

devolução dos bens integrantes da CONCESSÃO em desconformidade com as

exigências estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS; e/ou

c)

o pagamento das multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão de

inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, cuja quitação não ocorrer em
até 10 (dias) úteis da respectiva imposição.

28,3.

Se 0 valor das multas contratuais eventualmente impostas à CONCESSIONÁRIA for

superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença e pela reposição do valor integral da GARANTIA DE
EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste CONTRATO.

28.4.

Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA

deverá recomporoseu valorintegral, observado prazo idêntico aodasubcláusula anterior.

28.5.

A recomposição de que trata a subcláusula anterior poderá ser efetuada pela

CONCESSIONÁRIA mediante complementaçâo da garantia existente ou contratação de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido na subcláusula 28.1, sob pena de aplicação das
penalidades previstas nesteCONTRATO.

28,6.

A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO referida nesta cláusula poderá assumir

qualquer das seguintesmodalidades;
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caução em títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas de

a)

inalienabilidade e ímpenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em
sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,

b)

com a apresentação da respectiva certidão de regularidade da SUSEP; ou

fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no Brasil,

c)
com

classificação em escala nacional superior ou igual a "AaS.br”, "brAA-" ou "AA~(bra)",

conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE.

A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada não poderá conter quaisquer

28.7,

ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam suscitar
dúvidas quanto à sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONÁRIA promover as renovações e
atualizações que forem necessárias à sua plena vigência durante o CONTRATO.

As GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-

28,8.

garantia deverão seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477/13 ou em norma que venha
substituí-la.

Para a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO apresentada na modalidade caução

28.9.

em títulos da dívida pública federal, serão admitidos os seguintes títulos:

28.10.

a)

Tesouro Prefixado;

b)

Tesouro Selic;

c)

Tesouro 1PCA+ com Juros Semestrais;

d)

Tesouro IPCA;

e)

Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e

f)

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

incluídaa sua recomposição, serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA.

28.11.

Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia. a apólice deverá ter vigência de
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no mínimo 01 (um) ano. com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da
CONCESSIONÁRIA.

28.12,

Na hipótese de não ser possível prever tal renovação de obrigações na respectiva

apólice, aCONCESSIONÁR IA deverácontratarnova GARANTIADEEXECUÇÃODOCONTRATO.

28.13.

A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora

informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, no mínimo 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada.

28.14.

No caso de a seguradora nào renovar a apólice de seguro-garantia, a CONCESSIONÁRIA

deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do PODER
CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias úteis antes do vencimento da apólice, independentemente de
notificação.

28.15.

Durante a vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá substituir a GARANTIA

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta
cláusula, mediante prévia aprovação do PODER CONCEDENTE,

28.16.

A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente, conforme

variação do IPC, ou. na hipótese de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-lo. Sempre que
se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá
complementá-la. no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigência do reajuste, de modo a manter
inalterada a proporção fixada nesta cláusula, sob pena de caracterizar-se inadimplência da
CONCESSIONÁRIAe serem aplicadas as penalidades cabíveis.

28.17.

A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, independentemente da
utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

28.18.

A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observado o montante mínimo definido

nesta cláusula, deverá permanecer em vigor até. no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias após a
extinção do CONTRATO.

28.19.

A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral
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cumprimento

de todas

as

obrigações,

incluindo

trabalhistas

e

previdenciárías

da

CONCESSIONÁRIA, bem como da entrega dos BENS REVERSÍVEIS em perfeitas condições de
operacionaiidade, utilização emanutenção.

CLÁUSULA 29* DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONÁRIA

29.1.

Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de financiamento com

terceiro, nos termos da CLÁUSULA 18® deste CONTRATO, ela poderá oferecer em garantia, de
acordo com odisposto nos arts. 28 e 28-Ada Lei Federal n°8.987, de 13 defevereiro de 1995, os
direitos emergentes da CONCESSÃO, observadas as disposições abaixo.

29.2.

O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSÃO no(s)

FINANCIAMENTO(S) vínculado{s) ao OBJETO somente poderá ocorrer até o limite que não
comprometa a operacionalização e a continuidade da CONCESSÃO.

29.3.

As ações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão, mediante prévia comunicação ao

PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de
operações diretamente vinculadas

ao

cumprimento de

obrigações decorrentes do

CONTRATO, estando a sua execução, porém, condicionada á prévia autorização do PODER
CONCEDENTE, observado o disposto na CLÁUSULA 8* e CLÁUSULA 10* deste CONTRATO.

29.4.
terceiros,

É permitida a cessão, pela CONCESSIONÁRIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO a
bem

como

a

realização

de

pagamento

direto,

ao

FINANCIADOR

da

CONCESSIONÁRIA , das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos deste CONTRATO, tais como os relativos às indenizações eventualmente devidas a ela pelo
PODER CONCEDENTE, inclusive por extinção antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros
valores que a CONCESSIONÁRIA tenha direito a receber no âmbito da CONCESSÃO e tenham
sido objeto de cessão do FINANCIADOR como garantia contratual.

29.5.

Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONÁRIA poderão outorgar ao(s)

FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de assumir o
CONTROLE da SPE em caso de inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA dos
referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO,
quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a
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CONCESSÃO.

A autorização do PODER CONCEDENTE para a assunção da CONCESSÃO de que trata a

29.6,

subcláusula anterior dependerá, única e exclusivamente, da comprovação, por parte do{s)
FINANCIADOR(ES). de que atende(m) aos requisitos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
aplicáveis, previstos noEDITAL

Sem prejuízo do disposto na subcláusula 10.11 deste CONTRATO, o pedido para a

29.7,

autorização da assunção do CONTROLE, que será apresentado por escrito pela
CONCESSIONÁRIA e pelo{s) FINANCIADOR(ES), deverá contemplar as justificativas e demais
elementos que possam subsidiar a análise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os
quais;
a)

cópia de atas de reuniões de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA;

b)

relatórios de auditoria;

c)

demonstrações financeiras; e

d)

outros documentos pertinentes.

29.8.

A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA nos termos desta cláusula não alterará

as suas obrigações e de seus sócios ou acionistas controladores perante o PODER
CONCEDENTE

29.9.

Caso 0 PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) não dispõe(m) de

capacidade financeira ou que não preencha(m) os requisitos de habilitação necessários à
assunção dos serviços e atividades, poderá negar, de maneira motivada, a assunção, por
aquele(s), do CONTROLE da SPE,

29.10,

Na hipótese de o PODER CONCEDENTE negar a assunção do controle da SPE pelo(s)

FINANCIADOR^ES), além da demonstração cabal de que ele(s) não preenche(m) algum dos
requisitos expressos neste CONTRATO, deverá conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s)
FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a assunção do controle da SPE e/ou de sua
reestruturação da SPE para torná*la adimplente com as suas obrigações.

CLÁUSULA 30* DOSSEGUROS

30.1.

A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, deverá
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assegurar, durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a existência e manutenção em
vigor das apólices de seguro necessárias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos
riscos inerentes à execução das atividades pertinentes à CONCESSÃO.

30,2.

À exceção dos demais seguros, que deverão ser contratados e mantidos em vigor

durante todo 0 prazo de vigência do CONTRATO, o seguro previsto na subcláusula 30.10, letra “d"
e “e", será obrigatório apenas durante o PROGRAMA DE INTERVENÇÃO, devendo a sua
vigência ser mantida ou renovada até a expediçâodoTermo Definitivo de Aceitação das Obras.

30.3.

Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA

apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovação de que as apólices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condições estabelecidas

30.4.

As apólices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras de

primeira linha autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

30.5.

O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices de

cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensão, a modificação ou a
seguros,
substituição de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como a alteração nas
coberturas e demais condições correspondentes, a fim de assegurar a adequação dos
seguros às novas situações que ocorram durante o período do CONTRATO, dentro das
condições da apólice.

30.6.

As instituições financeiras que realizem empréstimos poderão ser incluídas nas

apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou beneficiárias, desde que a medida não
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE

30.7.

As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial

30.8,

Anualmente, até o último dia útil da vigência da apólice, a CONCESSIONÁRIA deverá

apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando:

a)

que todos os prêmios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente

quitados; e
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b)

que as apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência ou foram

renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a comprovação da
renovação.

30.9.

A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo não

superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigência de cada apólice, certificado emitido pela
seguradora confirmando que as apólices de seguros contratados foram ou serão renovadas
imediatamente após o seu vencimento, ou. ainda, nova apólices de seguros, sob pena de
aplicação das sanções e penalidades previstas neste CONTRATO.

30,10.

ACONCESSIONÁRIAcontrataráe manterá em vigor, no mínimo, os seguintes seguros:

a)

seguro de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo,

no mínimo, a cobertura de danos materiais por incêndio, tumulto, manifestações, raio,
vendaval, ciclone, granizo, explosão, alagamentos e inundações, vazamento de tubulações,
danos elétricos, de equipamentos eletrônicos, lucros cessantes [período indenitário de no
mínimo. 6 (seis) meses], roubo de bens, pequenas obras de engenharia;

b)

seguro de responsabilidade civil com operações, que compreenda todos e quaisquer

acidentes causados pela CONCESSIONÁRIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuízo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execução da CONCESSÃO, inclusive, mas não se
limitando a. responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados aterceiros;

c)

seguro para estacionamento existente na ÁREA DA CONCESSÃO, conforme a

regulamentação aplicável;

d)

seguro de risco de engenharia, compreendendo a fase de implantação, modernização

ou ampliação, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e riscos do
fabricante (quando não houver garantia do fabricante), tumultos e greves, despesas
extraordinárias, despesas de salvamento e contenção de sinistros, despesas de desentulho,
honorário de peritos, manutenção ampla; e
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e)

seguro de responsabilidade civil para obras civis, instalações e montagem, que

compreenda todos e quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONÁRIA, subcontratadas ou
terceiros, ou de seus prepostos ou empregados, com cobertura mínima de indenização em
decorrência de responsabilidade civil cruzada, erro de projeto, poluição súbita/acidental,
responsabilidade civil do empregador, circulação de equipamentos nas adjacências e danos
morais.

30.11.

Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverão ser

coincidentes com as melhores práticas de mercado para cada tipo de sinistro.

30.12.

Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e

manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da
prerrogativa de decretar a intervenção ou a caducidade da CONCESSÃO e de aplicaras demais
penalidades correspondentes, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios
respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da CONCESSIONÁRIA.

30.13.

Verificada a hipótese a que se refere à subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA

deverá, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratação de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais
sanções previstas neste CONTRATO.

30.14.

A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilização de quaisquer dos seguros por ela contratados.

CAPÍTULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO

CLÁUSULA 31* DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO

31.1.

Os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO são os bens integrantes ou não do patrimônio da

CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação e à execução adequada e continua do OBJETO.

31.2.

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,

conservação, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e segurança, às suas
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expensas. os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, durante toda a vigência do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparações, renovações e adaptações necessárias ao bom
desempenho da CONCESSÃO.

31,3.

Ressalvadas as hipóteses previstas na presente cláusula, a utilização direta de

equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que não sejam de propriedade da
CONCESSIONÁRIA na execução do OBJETO, dependerá de autorização prévia, específica e
expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitação a ele encaminhada pela
CONCESSIONÁRIA na qual se demonstre a inexistência de qualquer prejuízo para a
continuidade dos serviços do OBJETO em caso deextinção da CONCESSÃO.

31.4.

Para fins da autorização de que trata a subcláusula 31.3, o PODER CONCEDENTE

poderá exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONÁRIA
contenha disposição pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extinção da CONCESSÃO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esses indicados nos
direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso entre as PARTES.

31,5.

São bens cuja reversão não é obrigatória e que não dependem da autorização prévia

de que trata a subcláusula 31.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mútuo, o
/eas/ngououtraformajurídica prevista na legislação, para a sua utilização na CONCESSÃO:

a)

materiais e mobiliário de escritório, equipamentos e suprimentos de informática

(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e licenças de uso ou códigos-fonte de

softwares;
b)

equipamentos e aparelhos de som, de projeção e de audiovisual;

c)

palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessários para a montagem e

realização de eventos;
d)

veículosautomotores(caminhões,automóveisetc.)adotadosnaexecução do OBJETO;

e)

objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de alimentos e bebidas (A&B),

limpeza e jardinagem;e
f)

equipamentos de manutenção.

31.6.

É vedada a autorização de que trata a subcláusula anterior para os seguintes bens, que

são considerados, de antemão, BENS REVERSÍVEIS:
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a)

b)

CAMINHOS;
edificações em geral implantadas na área da concessão, pela CONCESSIONÁRIA ou por

terceiros, inclusive para a exploração de fontes de receita;
c)

infraestrutura permanente e fixa das áreas livres e das edificações (cabeamento,

quadros de distribuição, pontos de conexão, sanitários, pias etc.) e respectivos componentes
hidráulica, rede de TI, elétrica, som, imagem e iluminação;
d)

sistemas e equipamentos de climatizaçâo, hidráulico e de energia:

e)

sistemas e equipamentos do Centro de Controle Operacional (CCO);

f)

0 MOBILIÁRIO mínimo exigido pelo contrato:

g)

a propriedade intelectual sobre marcas relacionadasao OBJETOda CONCESSÃO;

h)

estruturas modulares eediftcaçôes não permanentesdeserviçosaousuáriodestinadas a

sanitários e portarias.

31.7.

Os BENS REVERSÍVEIS são aqueles imprescindíveis à execução e à continuidade do

OBJETO, integrantes do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, e que reverterão em favor do PODER
CONCEDENTE após a extinção da CONCESSÃO.

31.8.

Os

BENS

REVERSiVEIS

deverão

ser

permanentemente

inventariados

pela

CONCESSIONÁRIA.

31.9,

Sem prejuízo da obrigação de inventariar os bens, deverá a CONCESSIONÁRIA

apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia útil do mês de fevereiro de cada ano
relatório circunstanciado que retrate a situação de todos os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO.

31.10.

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a entregar os BENS REVERSÍVEIS em perfeitas condições

de operacionalidade. utilização e manutenção.

31.11.

Os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer

ônus ou encargos.

31.12.

Todos os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO ou investimentos nele realizados deverão

ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONÁRIA no prazo da
CONCESSÃO, de acordo com a legislação vigente.

31.13.

A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os BENS REVERSÍVEIS se proceder à sua
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imediata substituição por outros em condições de operacionalidade e funcionamento idênticas ou
superiores aos substituídos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se
mostrarem não mais necessários à execução das obras e atividades remanescentes da
CONCESSÃO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE e proceder á
atualização do respectivo inventário de BENS REVERSÍVEIS.

Qualquer alienação ou substituição de BENS REVERSÍVEIS que a CONCESSIONÁRIA
31.14.
pretenda realizar, nos últimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSÃO, deverá ser prévia e
expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE

31.15.
em

Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser sujeitos a penhor ou constituição de direito real

garantia, não se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subcláusula 29.1.

31.16.

A CONCESSIONÁRIA fica expressamente autorizada a propor, em nome próprio.

quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSÍVEIS.

CLÁUSULA 32* DA REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSÃO

Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, os
32.1.
direitos e os privilégios vinculados á exploração da CONCESSÃO transferidos á
CONCESSIONÁRIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES
32.2.
deverão estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS à CONCESSÃO, com o
fim de identificar aqueles prescindíveis à continuidade da execução do OBJETO deste
CONTRATO e revisar o inventário de BENS REVERSÍVEIS

32.3.

Caso haja divergência entre as PARTES quanto à avaliação prevista na subcláusula

anterior, admitir-se-á o recurso ao expediente de solução de conflitos estabelecido neste
CONTRATO.

32.4.

Procedida a avaliação e identificação dos BENS REVERSÍVEIS, será realizada, por

ocasião da reversão, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolução dos Bens
Reversíveis.
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A reversão será gratuita e automática, com os bens em perfeitas condições de

32.5.

operacionalidade. utilização e manutenção e livres de quaisquer ônus ou encargos, observado, em
todo 0 caso, 0 princípio da atualidade.

Entende*se por princípio da atualidade a execução do OBJETO do CONTRATO por meio

32.6

de bens, equipamentos e instalações modernas que, permanentemente, ao longo da
CONCESSÃO, acompanhem as inovações do desenvolvimento tecnológico, notadamente no que
se refere á sustentabilidade ambiental, e que assegurem qualidade na prestação dos serviços
e atividades OBJETO deste CONTRATO, bem como o atendimento às especificações técnicas
dos serviços e ao FATOR DE DESEMPENHO.

CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS PARTES

CLÁUSULA 33* DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O nâo cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das cláusulas deste CONTRATO e de seus

33.1.

ANEXOS, bem como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis, ensejará, sem
prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na
regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas nesta cláusula.

A gradação das penalidades a que está sujeita a CONCESSIONÁRIA observará a

33.2.

natureza da infração cometida, que variará conforme as seguintes categorias:

33.3.

a)

leve;

b)

média;

c)

grave; e

d)

gravíssima.

A infração será considerada leve quando decorrer de condutas não dolosas da

CONCESSIONÁRIA, das quais ela nâo se beneficie economicamente.

33.4.

O cometimento de infração de natureza leve ensejará a aplicação das seguintes

penalidades:
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advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à determinação

33.5.

da adoção de medidas necessárias de correção; ou

multa, em caso de reincidência em uma mesma conduta que caracterize infração leve,

33.6,

dentro do período de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,05% (zero vírgula zero
cinco

por cento) do valor do faturamento anual da CONCESSIONÁRIA.

33.7.

A infração será considerada média quando decorrer de conduta dolosa e/ou da qual se

constateteraCONCESSIONÁRIAsebeneficiadoeconomicamente.deformadiretaou indireta.

33.8,

O cometimento de infração de natureza média ensejará a aplicação das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

33.8.1.

advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou

33.8.2.

multa no valor de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do faturamento

anual da CONCESSIONÁRIA, que também será cominada, quando for o caso. junto à
determinação da adoção de medidas necessárias de correção.

33.9.

A infração será considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de má>fé da

qual se constate ter a CONCESSIONÁRIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou
indireta, equeenvolva prejuízo econômico em detrimentodoPODERCONCEDENTE

33.10.

O cometimento de infração grave ensejará a aplicação das seguintes penalidades, de

maneira Isolada, ou concomitante à pena de multa;

a)

advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso. junto à determinação

da adoção de medidas necessárias de correção;

b)

multa no valor de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor do faturamento

anual da CONCESSIONÁRIA, que também será cominada. quando for o caso, junto á
determinação da adoção de medidas necessárias de correção;

c)

suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimentos de
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contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

33.11.

A infração será considerada gravíssima quando o PODER CONCEDENTE constatar,

diante das características do serviço prestado e do alo praticado pela CONCESSIONÁRIA, que
suas consequências revestem-se de grande lesívídade ao interesse público, prejudicando o
meio ambiente, o erário ou a própria continuidade do OBJETO da CONCESSÃO.

33.12.

O cometimento de infração gravíssima ensejará a aplicação das seguintes penalidades,

de maneira isolada, ou concomitante à pena de multa:

a)

multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor do faturamento anual da

CONCESSIONÁRIA, que também será cominada, quando for o caso, junto á determinação da
adoção de medidas necessárias de correção;

b)

suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

c)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior.

33.13.

Sem prejuizo da aplicação das penalidades previstas nas subdáusulas anteriores, a

reiteração, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA conferirá ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratória, observados os seguintes
inten/alos:

a)

no mínimo 0,00005% (cinco centésimos de milésimo por cento) e no máximo 0,0001%

(um centésimo de milésimo porcento) do valor dofaturamento anual da concessionária, por dia,
até a efetiva regularização da situação que caracterize infração de natureza leve ou média; e

b)

no mínimo 0,00015% (quinze centésimos de milésimo por cento) e no máximo

0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimo por cento) do valor do faturamento anual da
concessionária, por dia, até a efetiva regularização da situação que caracterize infração de
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natureza grave ougravíssima.

33.14.
na

Para as seguintes infrações, a aplicação da sanção de multa seguirá os limites dispostos

tabela abaixo, tomando porbaseovalordofaturamentoanualdaCONCESSIONÁRIA:

Valor limite da multa a ser

Ocorrência

aplicada
Não fornecimento ao PODER CONCEDENTE de 0.01 % (zero vírgula zero um por cento)
jquaisquer documentos e informações pertinentes do valor do faturamento anual da

ú CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA por
pia

Deixar de manter o inventário de bens atualizado

0,05% (zero vírgula zerocinco por
cento) do valor do faturamento anual
da CONCESSIONÁRIA

por

ocorrência
Não íntegralização do capital social de acordo com 0.25% (zero vírgula vinte e cinco por
0 disposto neste CONTRATO

cento) do valor do faturamento anual
da CONCESSIONÁRIA por dia

Não contratação ou não manutenção em vigor,

multa no valor de até 0,25% (zero

durante todo o prazo da Concessão, das apólices

vírgula vinte e cinco por cento) do

de seguro, de acordo com o disposto neste

valor do faturamento anual da

CONTRATO

CONCESSIONÁRIA por dia

Não contratação ou a manutenção das garantias

multanovalordeatéO,5%(zero vírgula

de execução contratual em desacordo com as

cincoporcento)dovalor do

obrigações previstas nesteCONTRATO

faturamento anual da
CONCESSIONÁRIA por dia

Terem sidofeitase não atendidas, noprazo de 30

0,05% (zero vírgula zerocinco por

dias úteis do recebimento, 3 advertências à

cento) do valor do faturamento anual

CONCESSIONÁRIA, estejam elas relacionadas ao

da CONCESSIONÁRIA por Ocorrência

mesmo fato ou não

33.15, A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em cumprir os prazos estabelecidos em
cada etapa do Cronograma Geral de Atividades apresentado ao PODER CONCEDENTE,
permitirá a aplicação, pelo Gestor Contratual, das seguintes sanções:
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d)

multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo primeiro descumprimento de prazo para
cumprimento de cada etapa, excetuada as hipóteses força maior;
muita de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para as hipóteses de novo atraso em

e)

etapas posteriores ou da permanência injustificada, por mais de 30 dias, de atrasos
anteriores, excetuada as hipóteses força maior;
f)

multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para todos os atrasos no cronograma
posteriores ao segundo atraso ou para permanência injustificada de atrasos anteriores
em prazo superior a 60 dias, excetuada as hipóteses força maior;

33.16,

Para fins de cálculo dos valores e limites das multas de que trata este capítulo, será

utilizado como base o faturamento do ano anterior à infração, com exceção ao primeiro ano da
CONCESSÃO, que terá como base o montante de 1/35 (um trinta e cinco avos) do VALOR DO
CONTRATO.

33.17.

O PODER CONCEDENTE, na definição das espécies de penalidade de multa e das

dosimetrias indicadas nas subcláusulas anteriores levará em consideração as circunstâncias de
cada caso de maneira motivada, obsen/ando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da
falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao número de frequentadores e
promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração.

33.18.

A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da

CONCESSIONÁRIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolução,

pela

CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetraçào da
infração, podendo, para tanto, executara GARANTIADE EXECUÇÃO DE CONTRATO e/ou adotar
as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

33.19,

Sem prejuízo da aplicação de penalidades, o cometimento de infração grave ou

gravíssima poderá acarretar a declaração de caducidade da concessão

33.20,

A sanção contratual prevista no inciso 111 do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93, tal

como as previstas no inciso IV do mesmo artigo.

CLÁUSULA 34* DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

34.1.

O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início coma

lavratura do auto de infração correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes da
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infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável.

34.2.

Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, quando o prazo será de 10 (dez) dias, consoante o
disposto no art, 87, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 8.666/93.

34.3.

O auto de infração deverá indicar prazo razoável, nunca inferior a 5 (cinco) dias úteis,

em que a CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a regularização da falha relacionada á infração
imputada pelo PODER CONCEDENTE

34.4.

Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, fundamentadamente.

diligência e perícia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilícitas e/ou
medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

34.5.

Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a aplicação da

sanção, estando facultado a CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso para autoridade
superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato

34.6.

Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante previsto no art. 109, III, da Lei
Federal n° 8.666/93.

34.7.

Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, o PODER

CONCEDENTE, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, notificará por escrito a
CONCESSIONÁRIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias
úteis contados da data do recebimento da notificação.

34.8.

A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização monetária

do débito pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE, e o acréscimo de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei
Municipal n° 13.275/02, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizoda execução da GARANTIADE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
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As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas de que trata a

34.9.

presente cláusula reverterão em favor do PODER CONCEDENTE.

34.10.

A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das

obrigações da CONCESSIONÁRIA não se confunde com a sistemática de avaliação do ÍNDICE DE
DESEMPENHO, intrínseca a esta CONCESSÃO.

34.11.

Independentemente dos direitos e princípios previstos neste CONTRATO, poderão ser

tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que não se confundem com o
procedimento de intervenção, nas seguintes situações;

a)

risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO;

b)

dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, á segurança pública ou ao meio ambiente; ou

c)

outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

34.12.

Constatando-se que a infração contratual caracteriza infração ambiental, o PODER

CONCEDENTE comunicará à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público, no caso de crime.

34.13.

Para a execução deste CONTRATO, nenhuma das PARTES poderá oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja. tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, relacionado ou não ao quanto ao
OBJETO deste CONTRATO, ou de outra forma a ele náo relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CAPÍTULO XIV - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA 35* SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS POR MEDIAÇÃO

35.1.

Ocorrendo qualquer controvérsia sobre a interpretação ou execução do CONTRATO
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deverá ser instaurado procedimento de mediação para solução amigável e consensual da
divergência.

35.2.

A mediação deverá ser instaurada perante a Comissão previamente designada,

nos termos do art. 32 da Lei Federal n® 13.140 de 26 de junho de 2015, tendo como mediador um
integrante da carreira de Procurador do Município, de acordo com o seu regulamento.

35.3.

A mediação de conflitos será realizada mediante Comissão a ser designada pelo

Secretário Municipal de.

35.4.

A instauração do procedimento de mediação não desonera as PARTES de cumprirem

suas obrigações contratuais.

35.5.

O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,

mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE e à Comissão nomeada, delimitando o
objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediação.

35.6.

A outra PARTE deverá indicar igualmente o seu representante nos termos do

regulamento da Comissão nomeada.

35.7.

Os membros da Comissão deverão proceder com informalidade, qualidade,

imparcialidade do mediador e pela busca pelo consenso, aplicando-se-lhes, no que couber, o
disposto no Capítulo III, da Lei Federal n® 9.307/96, que trata da arbitragem.

35.8.

Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solução amigável, esta poderá ser

incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

35.9.

Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou não

indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-á prejudicada a
mediação.

35.10.

A mediação também será considerada prejudicada se o requerimento da PARTE

interessada for rejeitado pela Comissão nomeada, ou se as PARTES não encontrarem solução
amigável no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauração do
procedimento.
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35.11.

Prejudicado o procedimento de mediação, a controvérsia poderá ser submetida à

Comissão nomeada ou dar-se-á início ao procedimento arbitrai, na forma deste CONTRATO.

35.12.

Não se aplica ao presente CONTRATO a previsão de Arbitragem de conflitos de que

trata o regulamento de Comissão nomeada para este fim.

CLÁUSULA 36* SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS PELA COMISSÃO

36.1.

Eventuais divergências oriundas deste CONTRATO, que envolvam direitos patrimoniais e

que não tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento de mediação, poderão ser
dirimidas através de Comissão nomeada para este fim.

36.2.

A Comissão será formado por 3 (três) profissionais especializados e experientes para o

acompanhamento do CONTRATO, encorajando as PARTES a evitar disputas e as assistindo
na solução daquelas que não puderem serevitadas, visando á sua solução definitiva.

Caberá a cada PARTE indicar um profissional, sendo o terceiro deles indicado pelos

36.2.1.

profissionais nomeados pelas PARTES, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos da data de sua
nomeação.

362.2.

A Comissão deverá ter seus membros nomeados no prazo máximo de 20 (vinte)

dias contados da data de assinatura deste CONTRATO.

36.2.3.

A presidência da Comissão será escolhida de comum acordo pelos dois membros

indicados pelas partes.

36.3.

Os membros da Comissão não poderão estar enquadrados em situações de

impedimento e suspeiçào de juiz, previstas no Código de Processo Civil, e deverão proceder com
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, aplicando-se-lhes, no que
couber, o disposto no Capítulo III, da Lei Federal n° 9.307/96, que trata da arbitragem.

36.4.

As decisões da Comissão relativas às regras que regem o procedimento deverão

ser tomadas por maioria.
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Se não houver maioria, a decisão será proferida unicamente pelo Presidente da

36.4.1
Comissão.

36.5,

A Comissão deverá conduzir o procedimento em respeito aos princípios do

contraditório, da igualdade das partes, da sua imparcialidade e independência, bem como
observar os princípios próprios da Administração Pública.

36.6.

No início de suas atividades, a Comissão deverá consultar as PARTES para

estabelecer um calendário de reuniões para a manutenção da execução do CONTRATO,
devendo ser realizada no Brasil e em língua portuguesa.

36.7.

As decisões da Comissão deverão ser emitidas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias

a contar da data de apresentação da divergência à Comissão.

36.8.

Caso a decisão emitida pela Comissão não seja aceita pelas PARTES, estas

deverão remeter a resolução da controvérsia para arbitragem, aplicando-se as disposições da Lei
Federal n“ 9.307/1996.

CLÁUSULA 37* SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS POR ARBITRAGEM

37.1.

Serão dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas ao

CONTRATO, inclusive quanto à sua interpretação no que couber.

^7.2

Poderá ser escolhida- Câmara de Arbitragem diversa da definida na subcláusula acima,

mediante comum acordo entre as PARTES.

37.3,

Sem prejuízo da propositura da ação de execução específica prevista no artigo 7® da

Lei n° 9.307/96, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitrai, após devidamente
intimada, incorrerá também na multa cominatória no valor da sanção prevista na recusa da
adjudicatária em assinar o contrato.

37.3,1

A multa cominatória de que trata a subcláusula anterior ficará sujeita a reajuste

anual, com data base da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de
Florianópolis,
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37.5.

O Tribunal Arbitrai será composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes,

cabendo a cada parle indicar um titular e um suplente.

37.6.

O terceiro árbitro e seu suplente serão escolhidos de comum acordo pelos dois

titulares indicados pelas parles, devendo ter experiência comprovada na especialidade objeto da
controvérsia.

37.7.

A presidência do Tribunal Arbitra! caberá ao terceiro árbitro.

37.8.

Não havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o

Terceiro árbitro e seu suplente serão indicados pela autoridade maior do Município, observados
os requisitos do item anterior.

37.9.

A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcará com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorários dos árbitros.

37.10.

Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da

constituição do Tribunal Arbitrai, ou mesmo durante o procedimento amigável de solução de
divergências, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário.

37.11.

As decisões do painel de arbitragem serão definitivas para o impasse e vincularão as

PARTES.

CAPÍTULO XV-DA INTERVENÇÃO

CLÁUSULA 38» DAINTERVENÇÂO

38.1.

O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, a fim de assegurar a

adequação da prestação do serviço do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n" 8.987/95.

38.2.

Quando não justificarem a caducidade da CONCESSÃO, são situações que autorizam a

decretação da intervenção pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e à vista do interesse
público, sem prejuízodas penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes:
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a) paralisação das atividades OBJETO da CONCESSÃO fora das hipóteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las;
b) situações que ponham em elevado risco o meio ambiente e a segurança de pessoas e bens;
c) má-administração que coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO;
d) inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos serviços, obras e demais
atividades OBJETO da CONCESSÃO, caracterizadas pelo não atendimento sistemático das
obrigações previstas neste CONTRATO;
e) utilização de infraestrutura da ÁREA DA CONCESSÃO para fins Ilícitos; e

38.3.

A inten/enção far-se-á por ato do PODER CONCEDENTE, que conterá, dentre outras

informações pertinentes;
a)

os motivos da intervenção e sua justificativa:

b)

0 prazo, que será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias. de forma compatível e

proporcional aos motivos que ensejaram a intervenção;
c)

os objetivos e os limites da intervenção; e

d)

0 nome e a qualificação do interventor.

38.4.

Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para

instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e
apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

38.5.

A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da

SPE, e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco seu normal
funcionamento.

38.6.

Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada inócua, injustamente benéficaàCONCESSIONÁRIAou desnecessária.

38.7.

Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER

CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da
Administração

Pública,

devendo

a

CONCESSÃO

ser

imediatamente

devolvida

á

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização.

38.8.

Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, o OBJETO voltará a ser de
126

Esse documento foi assinado digitalmente por Azor
AnneEl
Christine
Achkar Brasil Costa
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do
da processo:
solicitacao:1700419568
128087 e o e
codigo:00D4B
o codigo: 9D564

1138
130

■■PREFEITURA DE
m ADMIN1STTU\ÇA0
FLORIANÓPOLIS
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

As receitas realizadas durante o período de intervenção serão utilizadas para cobertura

38.9.

dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSÃO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o
ressarcimento custos de administração.

38.10.

O

eventual

saldo

remanescente,

finda

a

intervenção

será

entregue

à

CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO, situação em que tais valores
reverterão ao PODER CONCEDENTE.

CAPÍTULO XVI - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

CLÃUSULA 39* DOS CASOS DE EXTINÇÃO

39.1.

A CONCESSÃO considerar-se-á extinta, observadas as normas legais especificas

quando ocorrer:
a)

o término do prazo contratual;

b)

a encampação;

c)

a caducidade;

d)

a rescisão;

e)

a anulação; e

f)

a falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA

39.2.

Extinta a CONCESSÃO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS

REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à CONCESSIONÁRIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidospeloPODERCONCEDENTE.ouporelaadquiridos.noâmbitodaCONCESSÂO.

39.3.

Extinta a CONCESSÃO, haverá a imediata assunção do OBJETO pelo PODER

CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários, bem como
a ocupação das instalações e a utilização, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSÍVEIS.

39.4.

Extinto 0 CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de

outras medidas cabíveis, poderá;
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a)

ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na

prestação das atividades consideradas imprescíndíveísá continuidade da CONCESSÃO; e

b)

manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e

condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes do não
cumprimento das obrigações assumidas.

39.5.

Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumirá.

direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operação da CONCESSÃO, para garantir sua
continuidade e regularidade.

CLÁUSULA 40* DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL

40.1.

A CONCESSÃO exlingue-se quando se verificar o término do prazo de sua duração,

também se extinguindo, por consequência, as relações contratuais entre as PARTES, com
exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

40.2.

Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipóteses expressamente

previstas neste CONTRATO ou aquelas que contarem com a anuência do PODER CONCEDENTE. a
CONCESSIONÁRIA será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à
CONCESSÃO e celebrados com terceiros, segundo as regras para cálculo e pagamento dos
valores residuais, nos termos da legislação vigente, assumindo todos os ônus dai resultantes.

40.3.

Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da CONCESSIONÁRIA, programa de
desmobilizaçâo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunção da
operação pelo PODER CONCEDENTE, ou porterceiro autorizado.

CLÁUSULA 41* DA ENCAMPAÇÃO

41.1,

O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, e por motivo de

interesse público, promover a retomada da CONCESSÃO, nos termos da legislação e após
prévio pagamento, à CONCESSIONÁRIA, de indenização
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41.2.

AindenIzaçâodevidaàCONCESSIONÁRIAem caso deencampaçâo cobrirá;

a)

as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS e ainda não

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO:

b)

todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se

fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos
vínculos contratuais: e

c)

todas as despesas causadas pela encampação, bem como os custos de rescisão

antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA para a execução do OBJETO da
CONCESSÃO.

41,3.

O cálculo do valor da indenização dos BENS REVERSÍVEIS não amortizados será feito

com base no valor contábil constante das demonstrações contábeis da CONCESSIONÁRIA,
apurado segundo a legislação aplicável e as regras contábeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização
expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

41,4.

As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao

PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização previstas para o caso de encampação.

CLAUSULA 42* DA CADUCIDADE

42.1.

Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/95 e dos demais casos previstos

neste CONTRATO, e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades aplicáveis, como a
multa, 0 PODER CONCEDENTE poderá promover a decretação da caducidade da CONCESSÃO nas
seguintes hipóteses:

a)

quando os sen/iços OBJETO do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente prestados

ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e
demais parâmetros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS:
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b)

quando a CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente cláusulas contratuais ou

disposições legais ou regulamentares relacionadas à CONCESSÃO;

c)

quando ocorrer desvio da CONCESSIONÁRIA de seu objeto social;

d)

quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusão das obras,

iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem à deterioração signifícativa e generalizada na
qualidade dos serviços prestados;

e)

quando houver alteração do CONTROLE acionário da CONCESSIONÁRIA, sem prévia e

expressaaprovação do PODER CONCEDENTE,consoanteodispostonesteCONTRATO;

f)

quando a CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços OBJETO da CONCESSÃO ou concorrer

para tanto ou perder ou comprometer as condições econômicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessárias à consecução adequada do OBJETOda CONCESSÃO;

9)

quando a CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter em plena

vigência as apólices de seguro ou quando não mantiver a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h)

quando a CONCESSIONÁRIA não cumprir tempestivamente as penalidades a ela

impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do
cometimento das infrações previstas neste CONTRATO;

i)

quando a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação do PODER CONCEDENTE no

sentido de regularizar a prestação dos serviços OB JETO da CONCESSÃO; e

j)

quando a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.

42.2.

A decretação da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação da

inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito á ampla
defesa e ao contraditório.

42.3

Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à
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CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na subcláusula
anterior, dando-se um prazo razoável, nunca inferior a 05 (cinco) dias úteis, para se corrigirem, se
possível, as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais.

42.4.

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência contratual, a

caducidade será declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenização prévia, calculada no decurso do processo.

42.5.

A decretação da caducidade não acarretará para o PODER CONCEDENTE qualquer

espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, obrigações ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, notadamente em relação a obrigações de
natureza trabalhista, tributária e previdenciária.

Decretada a caducidade, a indenização à CONCESSIONÁRIA devida pelo PODER
42.6.
CONCEDENTE ficará limitada às parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do serviço, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA 43* DA RESCISÃO CONTRATUAL

43.1.

Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de

descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação judicial
especialmenteintentadaparaessefim,nostermosdoartigo39daLei Federal n“ 8.987/95.

43.2.

Os serviços do OBJETO não poderão ser interrompidos ou paralisados até o trânsito

em julgado da sentença que decretar a rescisão do CONTRATO.

A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial, será
43.3.
equivalente à encampação, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLÁUSULA41

CLÁUSULA 44* DA ANULAÇÀO DO CONTRATO

44.1.

O CONTRATO poderá ser anulado nos termos da lei, observando-se o princípio do
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contraditório e ampla defesa.

44.2.

A indenização devida á CONCESSIONÁRIA, no caso de anulação do CONTRATO, será

calculada na forma da CLÁUSULA 41®.

44.3.

A indenização não será devida se a CONCESSIONÁRIA tiver concorrido para a

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que a
indenização a ela devida será apurada nos termosda subcláusula 42.6.

CLÁUSULA 45® DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

45.1.

Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, a

indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, descontado o valor das
multascontratuaisedos danos eventualmente causados pela CONCESSIONÁRIA.

45.2.

O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da

extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, atribuindo à vencedora o
ônus do pagamento direto da indenização cabível aos FINANCIADOR(ES) da antiga
CONCESSIONÁRIA.

45.3.

Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da

CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro titulo
observada a preferência dos credores com garantia legal.

CAPÍTULO XVI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 46® DO ACORDO COMPLETO

46.1.

A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO.
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46.2.

O PODER CONCEDENTE poderá propor a celebração de termo aditivo a este

CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questões de regulação contratual

46,3,

O INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO objeto do termo aditivo de que trata a subclausula

anterior servirá exclusivamente como mecanismo de detalhamento das obrigações previstas
neste CONTRATO, não podendo criar novas obrigações sob pena de configurar alterações das
obrigações contratuais previstas neste CONTRATO.

CLÁUSULA 47* DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

47.1.

As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:

47.2.

em

47.3.

por correio registrado, com aviso de recebimento; e

47.4.

por correio eletrônico oficial, previsto dentro do processo de licitação, desde que

mãos, desde que comprovadas por protocolo;

comprovada a recepção.

47.5.

Consideram-se, paraosefeitos de remessa das comunicações, os seguintes endereços e

endereço eletrônico, respectivamente;

47,6.

PODER CONCEDENTE: [•]

47.7.

CONCESSIONÁRIA: (•]

47.8,

Qualquer das PARTES poderá modificar o seu endereço postal e endereço eletrônico

mediante comunicação à outra PARTE, conforme acima.

47.9.

Nos casos omissos, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar orientação do PODER

CONCEDENTE.

CLÁUSULA 48* DA CONTAGEM DE PRAZOS

48.1.

Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ào em
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dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis.

48.2.

Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o último.

48.3.

Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia útil nos casos em que a data de
início ou vencimento coincidir em dia em que não há expediente.

CLÁUSULA 49* DO EXERCÍCIO DE DIREITOS

49.1

Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento. no

todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou. de qualquer modo afetar ou prejudicar tais
cláusulas ou condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

49.2.

Em qualquer hipótese, não estará configurada novação ou mesmo renúncia a direitos,

tampouco defeso o exercício posterior destes.

CLÁUSULA 50* DAINVALIDADEPARCIALEINDEPENDÉNCIAENTREASCLÁUSULASDO

CONTRATO

50.1.

Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de

modo a se tornar válida e eficaz à luz da legislação aplicável.

50.2.

Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula

inexequível por decisão judicial, ela deverá ser julgada separadamente do restante do
ou
CONTRATO e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das
PARTES, observando-se os limites da legislação.

50.3.

Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLÁUSULA 51* DO FORO
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51.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Florianópolis. Estado de Santa Catarina, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nâo esteja sujeita
aos procedimentos de heterocomposiçâo, bem como para a execução da sentença arbitrai e
atendimento de questõesurgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente CONTRATO, as
PARTES 0 assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que
também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e jurídicos.
Florianópolis/SC

de

de 2019.

PARTES;
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CONCESSIONÁRIA
TESTEMUNHAS;
Nome;

Nome;

CPF/MF;

CPF/MF;

RG;

RG;
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ANEXO III
PLANTA DA ÁREA DE CONCESSÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°
/SMA/DSLC/2019
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°
/SMA/DSLC/2019
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura de Florianópolis/SC
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N*

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,

Em

EDITAL
de
CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL
N"
atendimento
ao
ySMA/DSLC/2019 e seus anexos, a [LICITANTE]. [QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE],

por meio de seu(s) Representantes Legais, apresenta a Vossas Senhorias a sua
PROPOSTA COMERCIAL de valor de outorga para a celebração de CONTRATO de
CONCESSÃO para implantação, operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e
Marina no Município de Flohanópolis/SC.
A oferta proposta, como remuneração ao PODER CONCEDENTE pela outorga fixa da
concessão é de R$ [...] [valor por extenso].
O valor da outorga fixa da concessão será dividido em 8 (oito) parcelas iguais e anuais
iniciando seu pagamento 12 (doze) meses após o início da concessão de uso.

A LICITANTE declara, ainda, integral aceitação de todas as condições estabelecidas no
EDITAL e seus anexos, integrantes da presente proposta.
Florianópolis, [...] de [...] de [20..]

[LICITANTE]
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]

[Nome do Representante Legal]
Identidade no. [...] / RG no. [...]
Contato: [...]
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ANEXO V
GARANTIA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°
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MODELO DE FIANÇA-BANCARIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores.

Pela presente Carta de Fiança, o Banco [...]. com sede em [...], inscrito no CNPJ/M.F. sob
n°. [...] (BANCO FIADOR), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante o Município de Florianópolis/SC (PODER CONCEDENTE) como fiador solidário da
[LICITANTE], com sede em [...], inscrita no CNPJ/M.F. sob n°. [•], com expressa renúncia
dos direitos previstos nos artigos n°.s 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n°. 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações
assumidas pela AFIANÇADA

no

Procedimento

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

Licitatório descrito

no

EDITAL da

ySMA/DSLC/2019. cujos termos, cláusulas e

condições o BANCO FIADOR declara expressamente conhecer e aceitar.
Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o BANCO FIADOR a pagar ao PODER
CONCEDENTE o valor de R$ [...] ([...] de reais), caso a AFIANÇADA LICITANTE
descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a
recusa da concessionária a ser constituída nos termos do EDITAL e de assinar o
respectivo CONTRATO de CONCESSÃO, caso a AFIANÇADA seja declarada vencedora
da Concorrência em referência, ou o não atendimento das exigências para sua assinatura.
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
PODER CONCEDENTE, nos termos desta Carta de Fiança
Na

hipótese de o

PODER CONCEDENTE

ingressar em juizo

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 180 (cento e oitenta) dias, contados da DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS, conforme expresso no item 15.10 do EDITAL, podendo ser
renovada automaticamente por períodos sucessivos de um ano até a data de assinatura do
CONTRATO de CONCESSÃO
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Declara ainda o BANCO FIADOR que:
a) a presente Carta de Fiança está 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$

estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir

cartas de fianças e que o valor da presente fiança SE ENCONTRA dentro dos limites que
lhe são autorizados pelo Banco Central.
[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]
Testemunhas:
[Local], [•] de [•] de 2019.
[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA PARA GARANTIA DE
PROPOSTA

1. Tomador
LICITANTE
2. Segurado
Município de Florianópolis/SC
3. Objeto do Seguro
3.1. Garantir a indenização, no montante de até R$ [...], no caso de a LICITANTE
descumprlr quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a
recusa em assinar o CONTRATO de CONCESSÃO caso a LICITANTE seja declarada
vencedora, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no
prazo estabelecido no EDITAL.
4. Instrumento
4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e
autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, observando os
termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia.
5. Valor da Garantia
5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização de até R$(,.,]
([...] de reais).

6. Prazo
6.1, A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, nos termos do
EDITAL, renováveis sucessivamente por Igual período, até a assinatura do CONTRATO de
CONCESSÃO.
7. Disposições Adicionais
A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais;
(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do EDITAL
da CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N®/SMA/DSLC/2019;
(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes previstos na
apólice, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos
os documentos relacionados pela Seguradora como necessários á caracterização e à
regulação do sinistro: e
(íii) Confirmado o descumprimenío peio Tomador das obrigações cobertas peia Apólice de
Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida,
quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador.
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PREMISSAS PARA ESTUDO DE
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ANEXO VII
ESTUDOS PMI
o

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
o
o

o

ESTUDO DE TERRITORIALIDADE

ESTUDO DE IMPACTO SIMPLIFICADO

ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO E
URBANÍSTICO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
N°

/SMA/DSLC/2019
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ANEXO VIII
RELATÓRIO TÉCNICO DO LEVANTAMENTO GEOFÍSICO,
BATIMÉTRICO E GEOTÉCNICO (JET-PROBE) REALIZADO
NA BAÍA NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA MARINA BEIRA-MAR
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ANEXO IX
TERMOS DE REFERÊNCIA DOS ESTUDOS:
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Modelo

01 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÀO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.; EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N®

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,

A [LICITANTE], [Qualificação da LICITANTE], por meio de seu(s) Representante(s)
Legal(is), em cumprimento ao EDITAL, solicita o credenciamento do(s) seguinte(s)
Representante(s) da LICITANTE, para representá-la perante esta COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO na CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

N°

/SMA/DSLC/2019

visando à celebração do CONTRATO de CONCESSÃO para implantação, operação,
gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina no Município de Florianópolis/SC,
podendo, para tanto, assinar, apresentar e retirar proposta, receber e dar informações,
apresentar questionamentos, satisfazer exigências, ajustar condições, realizar lances,
impugnar documentos,

interpor recursos,

transigir,

desistir,

receber

notificações

e

intimações, concordar e discordar de atos e decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO; enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários ao
cumprimento da presente, a que tudo dará por bom, firme e valioso;
1.

[Nome e qualificação do Representante];

2.

[Nome e qualificação do Representante]

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 01 (um) ano a contar da Sessão de
Abertura da LICITAÇÃO, devendo ser prorrogada por igual prazo, com 30 (trinta) dias de
antecedência da data de expiração.

[Local], [•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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Modelo n® 02 - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO ÃS CONDIÇÕES DO EDITAL

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores

[Razão social da LICITANTE], Inscrita no CNPJ/MF sob o n® [_], sediada à

n®

Bairro. Cidade - UF. declara que aceita integralmente os termos e condições da presente
LICITAÇÃO, bem como as disposições contidas nas Leis n° 8.987/95 e n® 8.666/93 e suas
alterações, aplicáveis ao presente certame.

[Local], (•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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Modelo n'' 03 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO COM MENORES DE 18
ANOS

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.; EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N*

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,

[Razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [_J, sediada à

n°

Bairro, Cidade - UF, declara, nos termos dispostos pelo art. 27, V, da Lei n'’ 8.666/93, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim
como não emprega menores de dezesseis anos, salvo aqueles acima de quatorze anos, na
condição de aprendiz.

[Local], [•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal{is)]
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Modelo n® 04 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO FALIMENTAR

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref; EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,

[Razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n° □, sediada à

., n° _,

Bairro, Cidade - UF, declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus
sucessores e cessionários, que não se encontra em processo de falência, autofalência,
liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou sob
intervenção do órgão fiscalizador competente.

[Local], [*] de [•] de 2019,

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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■«PREFEITURA DE
ml ADMINtSTTUNÇAO
FLORIANÓPOLIS
Modelo n° 05 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A
PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.; EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N*

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores

[Razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n® □, sediada à
Bairro, Cidade - UF, declara, sob as penas da legislação aplicável, que, até a presente
data. inexistem quaisquer fatos impeditivos à habilitação e classificação da proposta no
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências
impeditivas posteriores.

[Local], [•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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■■PREFEITURA DE
m ADMINlSTRAÇAO
FLORIANÓPOLIS
Modelo n" 06 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,

Atendendo

ao

EDITAL

de

CONCORRÊNCIA

INTERNACIONAL

U’*

/SMA/DSLC/2019. a LICITANTE [Qualificação da LICITANTE], por meio de seu(s)
Representante(s) Legal(is), declara, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou
tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de
aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da
CONCESSÃO

Declara, ainda que tem capacidade de contratar todos os seguros necessários á realização
do objeto da CONCESSÃO e que dispõe ou tem capacidade de obter os recursos
necessários á constituição da Sociedade de Propósito Especifico para a execução do
objeto da CONCESSÃO, nos termos previstos em EDITAL e CONTRATO

[Local], (•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do{s) Representante{s) Legal(is)]
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■I PREFEITURA DE
^FLORIANÓPOLIS
ADMINISTRAÇÃO

Modelo n" 07 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N“

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,

(Razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [J, sediada à
Bairro, Cidade - UF, declara, sob as penas da legislação aplicável, que se encontra em
situação regular perante a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, conforme se
atesta pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que acompanha a presente
declaração.
(Apresentar CNDT conjuntamente à declaração)

[Local], [•] de [•) de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal{is)]
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PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS
ADMINISTRAÇAO

Modelo n* 08 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE
GARANTIA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref; EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N*

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores.

(Razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n® □, sediada à

.. n®

Bairro, Cidade - UF, declara, sob as penas da legislação aplicável, que se compromete a
prestar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na forma e no prazo previsto em
EDITAL e CONTRATO, obrigando-se a mantè-la até a extinção de suas obrigações.

[Local], (•] de [•) de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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m PREFEITURA DE
m AOMINISnUVÇAO
FLJORIANOPOLIS
Modelo n° 09 - CARTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N"

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores,
Atendendo

ao

EDITAL

de

CONCORRÊNCIA

INTERNACIONAL

N*

/SMA/DSLC/2019, a LICITANTE, [Qualificação da LICITANTE], por meio de seu{s)
Representante(s) Legal(is), apresenta anexos os documentos para sua qualificação na
LICITAÇÃO em referência, nos termos do Edital, organizados consoante a ordem ali
estabelecida.
Fica a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, autorizada a conduzir diligências para
verificar as declarações, documentos e informações apresentadas, e a buscar quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários para elucidar informações contidas nos
documentos apresentados, bem como autoriza quaisquer empresas, entidades e/ou
instituições mencionadas em qualquer documento a fornecer toda e qualquer informação
e/ou declaração solicitada pelo PODER CONCEDENTE.
A LICITANTE declara expressamente que atendeu todos os requisitos e critérios para
qualificação e apresentou os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme definido no
EDITAL
A LICITANTE declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ora apresentados
são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe e que, portanto, responderá pela
veracidade de todas as informações prestadas.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO será imediatamente informada a respeito de
qualquer ocorrência ou fato que possa comprometer ou impedir a habilitação até a
homologação da LICITAÇÃO.
[Local], [•] de [•] de 2019.
[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS
ADMINtSTRAÇAO

Modelo n° 10 - COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO

Â COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N“

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores
[Razão social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n® [_], sediada à

n®

Bairro, Cidade - UF, declara, sob as penas da legislação aplicável, que, caso seja a
ADJUDICATÁRIA do

EDITAL,

constituirá,

antes

da formalização do

CONTRATO,

Sociedade de Propósito Específico (SPE) em consonância com as leis brasileiras, sob a
forma de sociedade por ações.
A LICITANTE se compromete, ainda, a adotar padrões de governança corporativa e de
contabilidade, e de elaboração de demonstrações financeiras padronizadas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira
(Lei Federal n® 6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

[Local], [•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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■■PREFEITURA DE

m flxdrianopolis
ADMINtSTKAÇAO

Modelo n° 11 - COMPROMISSO DE ADOÇÃO DE POLÍTICA DE INTEGRIDADE

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N“

/SMA/DSLC/2019

Prezados Senhores

[Razào social da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n® U, sediada á
Bairro, Cidade - DF, compromete-se a adotar mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo á denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta.

[Local], [•] de [•] de 2019.

[LICITANTE]
[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
COORDENADORIA CONCESSÕES OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADOS:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:
RELATÓRIO Nº:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gean Marques Loureiro
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de
parque urbano com Marina na área descrita no item 2 do
Anexo I da Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015,
destinadas à implantação do PARQUE URBANO COM
MARINA.
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 4 - DLC/COSE/DIV4
DLC - 405/2019

1. INTRODUÇÃO
Tratam os autos de nova análise dos procedimentos de planejamento
para fins de concessão, instituído pela Instrução Normativa nº TC-022/2015,
encaminhados à esta Corte de Contas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis,
para outorga, implantação, operação, gestão e manutenção do “Parque Urbano
Marina Beira Mar Norte”. Este órgão de controle, por meio do Relatório nº DLC198/2017 (fls. 924 a 938), pontuou diversas questões, sugerindo à Unidade Gestora
73 recomendações.
Em continuidade a Exma. Sra. Conselheira Substituta Relatora, por meio
do Despacho nº COE/SNI-183/2017, devolveu os autos à esta Diretoria de Controle
de Licitações e Contratações (DLC) para instrução complementar, o que foi realizado
no Relatório nº DLC-323/2017 (fls. 940 a 955). Em seguida, a Prefeitura pediu
“informações sobre o andamento da análise da documentação do edital de
Concessão” (protocolo 26.674/2017) (fls. 956 e 957).
Ato contínuo, a Exma. Sra. Conselheira Substituta Relatora encaminhou
os autos ao Ministério Público de Contas (MPC) para pronunciamento (fl. 958). Por
sua vez, o parquet se manifestou pela “ADOÇÃO da SOLUÇÃO proposta por meio
do Relatório nº DLC-323/2017”, sugerindo, adicionalmente, RECOMENDAÇÃO para
que avalie a (in) compatibilidade da concessão visada com a balneabilidade da
região, almejada pelas obras decorrentes do Edital nº CASAN-34/2017” (fl. 965).
Empós a Relatora elaborou Proposta de Voto nº COE/SNI–214/2018,
seguindo o entendimento deste órgão de controle. Foi, então, proferida a Decisão nº
261/2018 (fls. 982 a 987), recomendando a adoção de providências visando ao
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
COORDENADORIA CONCESSÕES OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

atendimento das orientações técnicas e apontamentos preliminares. Segue o rol das
73 recomendações:
2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA:
2.1.1. Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no fluxo de caixa,
retirando do ano zero e os alocando durante os anos 1 e 2 da concessão. Deste modo, o
valor dos desembolsos sobre o tempo será estipulado corretamente;
2.1.2. Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e o capital de terceiros (debt)
que irá compor o investimento. É natural que empreendimentos de grande porte utilizem
recursos de terceiros, uma das razões disso é pelo seu menor custo de captação em
relação ao uso de recursos próprios;
2.1.3. Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de capital de terceiros,
bem como adequar seu método de cálculo. Os tributos federais devem ser deduzidos do
custo final deste capital;
2.1.4. Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta, de modo que
estes estejam condizentes com os valores de referência adotados pelo mercado;
2.1.5. Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do capital próprio. A
conjuntura atual demonstra maior estabilidade do que em anos anteriores, reduzindo
assim o custo de oportunidade sobre a utilização de capital próprio. Sugere-se que a
mensuração deste custo seja feita a partir de indicadores do mercado norte-americano,
ponderado pelo risco em se investir no Brasil, país com pior ambiente de negócios se
comparado com os Estados Unidos;
2.1.6. Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários para a determinação
do fluxo de caixa e da TIR;
2.1.7. Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita – pessimista, mais
provável e otimista –, de forma a facilitar o balizamento das propostas comerciais dos
futuros proponentes;
2.1.8. Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao mesmo tempo,
maximize o benefício da concessão para a população do Município;
2.1.9. Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de vagas às
embarcações e de estabelecimentos comerciais, utilizados na elaboração do fluxo de
caixa;
2.1.10. Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão na hipótese de
queda ou aumento acentuados na demanda. Sugere-se a adoção de faixas de variação,
de modo que dentro de uma determinada faixa o risco é da concessionária, e acima ou
abaixo da faixa o risco é repartido;
2.1.11. Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as respectivas
alíquotas. Deve-se corrigir o valor referente ao ISS inserido na planilha: de 3% para 5%;
2.1.12. Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que facilita a verificação
de viabilidade do negócio por parte dos proponentes;
2.1.13. Acrescentar na projeção de receitas elaborada para se calcular o fluxo de caixa,
recursos obtidos por meio da exploração de espaços para publicidade, assim como
receitas auferidas pela realização de eventos no local;
2.1.14. Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e molhadas da marina
como do estacionamento, pois este é um fator decisivo para a montagem de todo o plano
de negócios e definira viabilidade do empreendimento;
2.1.15. Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem destinadas aos
comércios (loja de conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.);
2.1.16. Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das vagas secas e
molhadas. Como, em princípio, há variação de valor nas vagas em face desta definição,
tal projeto é fundamental para montar o fluxo de caixa do negócio;
2.1.17. Corrigir a fórmula apresentada para o cálculo do VPL, em face da planilha de
cálculo utilizada definir que os valores ocorrem no final de cada período;
2.1.18. Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta multiplicador que reduz a
receita;
2.1.19. Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas vezes no cálculo do
resultado operacional;
2.1.20. Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo com resultados
negativos dos primeiros anos; e
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2.1.21. Rever a quantidade de vagas de estacionamento para automóveis, observando a
possibilidade de aumentá-las.
2.2. EDITAL DE LICITAÇÃO:
2.2.1. Excluir a expressão “arrendamento” de todo o caderno licitatório, visto que o
instituto almejado é a concessão, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995, enquanto o
instituto do arrendamento tem outra finalidade;
2.2.2. Definir o número total de vagas de embarcações, visto constar 552 no edital, mas
serem consideradas 624 no fluxo de caixa;
2.2.3. Alterar a utilização da expressão “Superintendência” no subitem 8.6.2, visto não se
aplicar ao caso;
2.2.4. Abster-se de permitir que terceiros interessados e alheios ao certame venham a
compor o consórcio de empresas vencedoras da licitação, conforme subitem 10.9.1.3;
2.2.5. Indicar o item a que se refere a frase do subitem 11.1;
2.2.6. Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via postal, conforme
caput do item 13;
2.2.7. Ajustar a expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem 13.12.5, visto se
referir ao “Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
2.2.8. Ajustar a utilização da expressão “Comissão Permanente de Licitação” para
“Comissão Especial de Licitação”, se assim for o caso;
2.2.9. Abster-se de vedar a utilização de benefício fiscal da licitante na proposta
comercial, conforme subitem 15.2.1.;
2.2.10. Definir a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital indicar 10,83% e o
fluxo de caixa 14,25%;
2.2.11. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ICMS, conforme subitem
18.2.5, bastante “prova de regularidade com a Fazenda Estadual”;
2.2.12. Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ISSQN e IPTU, bem como
declaração do órgão fazendário e/ou do cartório, conforme subitem 18.2.6, bastante
“prova de regularidade com a Fazenda Municipal”;
2.2.13. Abster-se de exigir certidão negativa de débito perante o INSS, conforme subitem
18.2.7, bastante “prova de regularidade relativa à Seguridade Social”;
2.2.14. Vedar, para fins de habilitação técnica, a apresentação de “atestados emitidos em
favor de prestadores de serviço nacionais ou do estrangeiro, por ela indicados através de
declaração”, conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
2.2.15. Abster-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de
“elaboração de projetos de engenharia” (subitem 18.3.3.1.3), “execução de obras e
serviços” (subitem 18.3.3.1.4) e “construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não
representam parcela de maior relevância e valor significativo;
2.2.16. Abster-se de exigir “comprovação de instalações e aparelhamento e do pessoal
técnico”, conforme subitem 18.3.4, bastando apenas declaração de disponibilidade;
2.2.17. Ajustar a ordem de julgamento prevista no caput do item 19, visto que o item 7.4
e 13 indicam que primeiro será julgada a habilitação e após a proposta comercial, pois a
“qualificação técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da “habilitação”;
2.2.18. Informar o prazo para convocação da vencedora assinar o contrato, após a
publicação do resultado do certame, o que não se confunde com o prazo para a
concessionária firmar o documento, conforme subitem 22.3;
2.2.19. Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes na forma de
“Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.2;
2.2.20. Estabelecer regramento para os casos de revisão ordinária, que deverá ocorrer
em períodos previamente definidos, bem como para a revisão extraordinária,
considerando-se insuficiente o disposto no subitem 23.3.2;
2.2.21. Abster-se de permitir a prorrogação automática do prazo de concessão, visto
contrariar o disposto no subitem 23.3.2, autorizando apenas em casos excepcionais e
pelo tempo necessário ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro
contratual;
2.2.22. Ajustar o prazo de início da operação a partir da assinatura do contrato, visto
constar 18 meses no instrumento convocatório, mas 24 meses no fluxo de caixa,
conforme subitem 25.3.1.2;
2.2.23. Excluir a expressão “complexo náutico ambiental” de todo caderno licitatório,
visto não se aplicar ao caso, conforme subitem 26.4.2 e outros (31.1);
2.2.24. Ajustar o disposta no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem 28.3;
2.2.25. Incluir exigência de contratação de seguro para execução de obras;
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2.2.26. Alterar a expressão “poderá” para “deverá” no subitem 30.1.1;
2.2.27. Ajustar a expressão “duração limitada ao prazo do arrendamento” no subitem
30.1.1, visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão “com prazo de duração
indeterminado”;
2.2.28. Abster-se de permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”, conforme subitens
31.25 e 31.26, restringindo-se a possibilidade de subcontratação;
2.2.29. Ajustar a expressão “Administração do Porto” no subitem 33.1.3, visto não se
aplicar ao caso;
2.2.30. Ajustar o valor dos investimentos previsto no item 33., visto em desconformidade
com o orçamento e o fluxo de caixa;
2.2.31. Prever a obrigatoriedade de prévia solução administrativa de litígio (auto
composição, nos termos da Lei Federal nº 13.140/2015); e
2.2.32. Avaliar a utilização do critério de julgamento pelo maior valor de outorga.
2.3. MINUTA CONTRATUAL:
2.3.1. Ajustar o valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta, pois em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
2.3.2. Ajustar a utilização da expressão “ingerência” no parágrafo décimo terceiro da
Cláusula Oitava;
2.3.3. Ajustar a regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e ‘b’ da Cláusula
Nona, pois há dúvidas se contarão a partir da assinatura do contrato ou da emissão da
ordem de serviço, pois podem não ser coincidentes;
2.3.4. Ajustar a redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima, visto causar
confusão com as exigências financeiras devidas pela Concessionária à Concedente;
2.3.5. Ajustar a redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e parágrafo terceiro da
Cláusula Décima Primeira, visto utilizar a expressão “caução prestada” e “referente à
utilização do imóvel”, o que não tem relação com as disposições do instrumento
convocatório;
2.3.6. Ajustar o estabelecimento das condições de prorrogação contratual previstas na
Cláusula Décima Terceira e parágrafos;
2.3.7. Estabelecer os “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da
qualidade do serviço”, visto a insuficiência do disposto na Cláusula Décima Quinta, ainda
que a letra ‘c’ do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a expressão
“índice de avaliação de desempenho operacional”;
2.3.8. Ajustar a redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima Primeira, pois
dispõe que “A Prefeitura [...] se responsabiliza pelas tratativas relativas à coleta [...]”;
2.3.9. Informar que “o acompanhamento e o monitoramento dos Programas Ambientais”
não ficará apenas a cargo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme previsto no
parágrafo primeiro da Cláusula Vigésima Oitava;
2.3.10. Ajustar o prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da Cláusula Trigésima,
visto o edital considerar o prazo máximo de 90 dias para fins da caracterização do
inadimplemento e consequente rescisão contratual;
2.3.11. Ajustar a base de cálculo para incidência dos percentuais de aplicação das
sanções Administrativas (valor do contrato), pois no caso das multas moratórias o
percentual deve recair sobre o valor da parcela inadimplida, com vistas à
proporcionalidade de eventuais sanções a serem aplicadas, conforme parágrafo quinto
da Cláusula Trigésima Segunda;
2.3.12. Inserir a palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e quinto da
Cláusula Trigésima Segunda;
2.3.13. Informar qual Lei municipal se refere o parágrafo vigésimo terceiro da Cláusula
Trigésima Segunda;
2.3.14. Excluir a palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima
Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta, visto não se aplicar ao caso;
2.3.15. Ajustar o sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro da Cláusula
Trigésima Sexta;
2.3.16. Ampliar as modalidades de prestação da garantia contratual estipuladas no
parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima, em atenção ao §1º do art. 56 da Lei
Federal nº 8.666/1993;
2.3.17. Ajustar a redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda, visto em
contradição com o disposto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Trigésima Sexta,
entre outros, bem como com o previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995;
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2.3.18. Ajustar o prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula Quadragésima
Oitava, visto constar 30 anos, mas no edital e no fluxo de caixa constar o prazo de 25
anos;
2.3.19. Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub concessão (art. 26 Lei
Federal nº 8.987/1995); e
2.3.20. Inserir cláusula definindo como será realizado o cálculo da indenização de
investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da Lei Federal nº 8.987/1995).

As comunicações de praxe foram realizadas por meio dos ofícios de fls.
988-992. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 11, §1º, da Instrução Normativa n.
TC 22/2015, essa decisão trata-se de “orientação técnica acerca dos ajustes a
serem efetivados pela Unidade Gestora nos documentos que integram o
planejamento da concessão”. De acordo com a referida norma, o atendimento das
orientações é verificado apenas no exame do edital, após sua publicação, a ser
juntado ao processo (§2º).
Contudo, embora já tenha sido proferida a decisão definitiva e
a licitação estivesse apta a ser lançada, com as recomendações citadas, em 07 de
junho de 2019 o Prefeito Municipal, Sr. Gean Marques Loureiro, protocolou
documento com informações pertinentes ao objeto. Ao final, em face das alterações
promovidas, solicitou a apreciação deste Tribunal de Contas, para verificar o
atendimento das recomendações.
Ato contínuo, a Exma. Sra. Conselheira Substituta Relatora por intermédio
do Despacho nº COE/SNI–660/2019 (fl. 999), autorizou a juntada de novos
documentos, conforme protocolo 23324, em 07/06/2019 (fls. 1000 a 1070).
Visando a complementação da documentação enviada a este Tribunal de
Contas, este órgão de controle, em 05/07/2019, por meio do Ofício nº DLC11.980/2019 (fl. 1171), solicitou o encaminhamento das planilhas referentes ao plano
de negócios e fluxo de caixa, assim como dos demais anexos da minuta do edital.
No entanto, até o presente momento não foram encaminhados. Desta feita, passase à análise, em caráter excepcional, a ser submetida à consideração da Relatora.
2. ANÁLISE
Passa-se à verificação do atendimento das recomendações emanadas
em relação ao planejamento para concessão, construção, operação e manutenção
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do “Parque Urbano Marina Beira Mar Norte”, nos termos do item 2 da Decisão nº
261/2018.
2.1 Análise do atendimento das recomendações exaradas na
Decisão nº 261/2018:
QUADRO 1 – Análise das Recomendações:
RELATÓRIO
DLC198/2017

RECOMENDAÇÃO

ANÁLISE

PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no
fluxo de caixa, retirando do ano zero e os alocando durante os
anos 1 e 2 da concessão. Deste modo, o valor dos desembolsos
sobre o tempo será estipulado corretamente;
Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e o capital de
terceiros (debt) que irá compor o investimento. É natural que
empreendimentos de grande porte utilizem recursos de terceiros,
uma das razões disso é pelo seu menor custo de captação em
relação ao uso de recursos próprios;
Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de
capital de terceiros, bem como adequar seu método de cálculo.
Os tributos federais devem ser deduzidos do custo final deste
capital;
Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta,
de modo que estes estejam condizentes com os valores de
referência adotados pelo mercado;
Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do
capital próprio. A conjuntura atual demonstra maior estabilidade
do que em anos anteriores, reduzindo assim o custo de
oportunidade sobre a utilização de capital próprio. Sugere-se que
a mensuração deste custo seja feita a partir de indicadores do
mercado norte-americano, ponderado pelo risco em se investir no
Brasil, país com pior ambiente de negócios se comparado com os
Estados Unidos;
Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários
para a determinação do fluxo de caixa e da TIR;
Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita –
pessimista, mais provável e otimista –, de forma a facilitar o
balizamento das propostas comerciais dos futuros proponentes;
Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao
mesmo tempo, maximize o Benefício da concessão para a
população do Município;
Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de
vagas às embarcações e de estabelecimentos comerciais,
utilizados na elaboração do fluxo de caixa;
Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão na
hipótese de queda ou aumento acentuados na demanda. Sugerese a adoção de faixas de variação, de modo que dentro de uma
determinada faixa o risco é da concessionária, e acima ou abaixo
da faixa o risco é repartido;
Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as
respectivas alíquotas. Deve-se corrigir o valor referente ao ISS
inserido na planilha: de 3% para 5%;
Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que
facilita a verificação de viabilidade do negócio por parte dos
proponentes;
Acrescentar na projeção de receitas elaborada para se calcular o
fluxo de caixa, recursos obtidos por meio da exploração de
espaços para publicidade, assim como receitas auferidas pela
realização de eventos no local;

Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.

Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa
(WACC).

Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa
(WACC).
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa
(WACC).
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa
(WACC).

Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.

Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
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2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.

Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem
destinadas aos comércios (loja de conveniência, restaurante,
salas comerciais etc.);
Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e
molhadas da marina como do estacionamento, pois este é um
fator decisivo para a montagem de todo o plano de negócios e
definira viabilidade do empreendimento;
Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das
vagas secas e molhadas. Como, em princípio, há variação de
valor nas vagas em face desta definição, tal projeto é fundamental
para montar o fluxo de caixa do negócio;
Corrigir a fórmula apresentada para o cálculo do VPL, em face da
planilha de cálculo utilizada definir que os valores ocorrem no final
de cada período;
Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta multiplicador
que reduz a receita;
Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas
vezes no cálculo do resultado operacional;
Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo
com resultados negativos dos primeiros anos; e
Rever a quantidade de vagas de estacionamento para
automóveis, observando a possibilidade de aumentá-las.

Não atendida. Não houve
alterações no projeto.
Não atendida. Não houve
alterações no projeto.

Não atendida. Não houve
alterações no projeto.

Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no Fluxo de Caixa.
Não atendida. Não houve
alterações no projeto.

EDITAL DE LICITAÇÃO
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

Excluir a expressão “arrendamento” de todo o caderno licitatório,
visto que o instituto almejado é a concessão, nos termos da Lei
Federal nº 8.987/1995, enquanto o instituto do arrendamento tem
outra finalidade;
Definir o número total de vagas de embarcações, visto constar
552 no edital, mas serem consideradas 624 no fluxo de caixa;

Alterar a utilização da expressão “Superintendência” no subitem
8.6.2, visto não se aplicar ao caso;
Abster-se de permitir que terceiros interessados e alheios ao
certame venham a compor o consórcio de empresas vencedoras
da licitação, conforme subitem 10.9.1.3;
Indicar o item a que se refere a frase do subitem 11.1;
Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via
postal, conforme caput do item 13;

2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.
2.2.12.

Ajustar a expressão “Proposta Técnica” na redação do subitem
13.12.5, visto se referir ao “Envelope nº 2” (Proposta Comercial);
Ajustar a utilização da expressão “Comissão Permanente de
Licitação” para “Comissão Especial de Licitação”, se assim for o
caso;
Abster-se de vedar a utilização de benefício fiscal da licitante na
proposta comercial, conforme subitem 15.2.1.;
Definir a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto o edital indicar
10,83% e o fluxo de caixa 14,25%;

Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ICMS,
conforme subitem 18.2.5, bastante “prova de regularidade com a
Fazenda Estadual”;
Abster-se de exigir prova de regularidade para com o ISSQN e

Alterada. Excluído o termo
“arrendamento”.

Alterada. Constam nos itens
8.1.4.2 e 8.1.4.1 do Anexo I –
Termo de referência (o
número mínimo de 300 vagas
para embarcações).
Alterada. Excluído todo o item
8.4 – Do Fornecimento do
edital.
Alterada. Excluída a parte da
participação de terceiros.
Alterada. Excluído o referido
texto.
Não atendida. O subitem 10.7
do edital mantém a vedação,
transcreve-se: “Não serão
admitidos
documentos
enviados por via postal,
internet, fac-símile, telegrama
[...]”.
Atendida. Corrigido conforme
item 10 do edital.
Atendida. Corrigido em todo o
documento.
Alterada. Excluído o referido
item.
Alterada. Excluído o referido
item. Entretanto, entende-se
como excessiva a TMA de
14,25% apontada no Fluxo de
Caixa inicial.
Atendida. Conforme subitem
13.4.1.
Atendida. Conforme subitem
13.4.1.
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2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.
2.2.25.

IPTU, bem como declaração do órgão fazendário e/ou do cartório,
conforme subitem 18.2.6, bastante “prova de regularidade com a
Fazenda Municipal”;
Abster-se de exigir certidão negativa de débito perante o INSS,
conforme subitem 18.2.7, bastante “prova de regularidade relativa
à Seguridade Social”;
Vedar, para fins de habilitação técnica, a apresentação de
“atestados emitidos em favor de prestadores de serviço nacionais
ou do estrangeiro, por ela indicados através de declaração”,
conforme letra ‘b’ do subitem 18.3.3;
Abster-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a
comprovação de “elaboração de projetos de engenharia” (subitem
18.3.3.1.3), “execução de obras e serviços” (subitem 18.3.3.1.4) e
“construção de marinas” (subitem 18.3.3.1.5), pois não
representam parcela de maior relevância e valor significativo;
Abster-se de exigir “comprovação de instalações e aparelhamento
e do pessoal técnico”, conforme subitem 18.3.4, bastando apenas
declaração de disponibilidade;

Ajustar a ordem de julgamento prevista no caput do item 19, visto
que o item 7.4 e 13 indicam que primeiro será julgada a
habilitação e após a proposta comercial, pois a “qualificação
técnica” deverá ser analisada no momento do julgamento da
“habilitação”;
Informar o prazo para convocação da vencedora assinar o
contrato, após a publicação do resultado do certame, o que não
se confunde com o prazo para a concessionária firmar o
documento, conforme subitem 22.3;
Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes
na forma de “Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o
disposto no subitem 23.2;

Estabelecer regramento para os casos de revisão ordinária, que
deverá ocorrer em períodos previamente definidos, bem como
para a revisão extraordinária, considerando-se insuficiente o
disposto no subitem 23.3.2;
Abster-se de permitir a prorrogação automática do prazo de
concessão, visto contrariar o disposto no subitem 23.3.2,
autorizando apenas em casos excepcionais e pelo tempo
necessário ao restabelecimento do equilíbrio econômico
financeiro contratual;
Ajustar o prazo de início da operação a partir da assinatura do
contrato, visto constar 18 meses no instrumento convocatório,
mas 24 meses no fluxo de caixa, conforme subitem 25.3.1.2;

Excluir a expressão “complexo náutico ambiental” de todo
caderno licitatório, visto não se aplicar ao caso, conforme subitem
26.4.2 e outros (31.1);
Ajustar o disposto no subitem 28.1, visto conflitar com o subitem
28.3;
Incluir exigência de contratação de seguro para execução de
obras;

Atendida. Conforme subitem
13.4.1.
Alterada. Conforme subitem
13.5.

Alterada. Conforme subitem
13.5. Entretanto, agora exigese experiência em serviços
que serão terceirizados ou
subcontratados
ou
que
possuem pouca relevância
para o objeto do Edital.
Alterada. Conforme subitem
13.5. Entretanto, agora exigese experiência em serviços
que serão terceirizados ou
subcontratados
ou
que
possuem pouca relevância
para o objeto do Edital.
Alterada. Conforme itens 17 e
18.

Não atendida. Conforme item
20 do edital.

Não atendida. Cláusula 23ª
do
Contrato
trata
especificamente dos riscos,
mas a “Matriz de Risco” não
consta da documentação
juntada.
Atendida.
Inserido
nas
Cláusulas 24 e 25 da minuta
do contrato (Anexo II): das
revisões
ordinárias
e
extraordinárias,
respectivamente.
Alterada.
Excluída
a
prorrogação automática e
inserida a Cláusula 26ª da
minuta do contrato (Anexo II):
do
equilíbrio
econômicofinanceiro.
Alterada. O item 25.3.1.2 foi
excluído do edital. Tal prazo
foi inserido no item 5 – do
prazo da concessão, subitem
5.1.3. Não está objetivamente
definido.
Atendida. Excluída a referida
expressão.
Alterada. Excluídos os dois
subitens. No entanto, não
consta cláusula de reajuste.
Alterada.
Inserido
na
Cláusulas 30ª da minuta do
contrato (Anexo II): dos
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2.2.26.
2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.
2.2.30.

2.2.31.

2.2.32.

Alterar a expressão “poderá” para “deverá” no subitem 30.1.1;
Ajustar a expressão “duração limitada ao prazo do arrendamento”
no subitem 30.1.1, visto que o subitem 10.4 utiliza a expressão
“com prazo de duração indeterminado”;
Abster-se de permitir a “transferência do(s) serviço(s)/obra(s)”,
conforme subitens 31.25 e 31.26, restringindo-se a possibilidade
de subcontratação;
Ajustar a expressão “Administração do Porto” no subitem 33.1.3,
visto não se aplicar ao caso;
Ajustar o valor dos investimentos previsto no item 33, visto em
desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;
Prever a obrigatoriedade de prévia solução administrativa de
litígio (auto composição, nos termos da Lei Federal nº
13.140/2015); e
Avaliar a utilização do critério de julgamento pelo maior valor de
outorga.

seguros.
Alterada. Conforme subitem
22.1 do edital.
Alterada. Excluídos os dois
subitens. Incluído o subitem
22.1 corrigido.
Alterada. Excluídos os dois
subitens. Incluída na Cláusula
15ª,
dos
direitos
da
concessionária, da minuta do
contrato (Anexo II).
Alterada. Excluído o referido
subitem.
Alterado. Excluído o referido
item.
Atendida.
Incluída
na
Cláusula 35ª, solução de
divergência por mediação, da
minuta do contrato (Anexo II).
Atendida. Conforme subitem
4.1 do edital.

MINUTA CONTRATUAL

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Ajustar o valor dos investimentos previsto na Cláusula Quinta,
pois em desconformidade com o orçamento e o fluxo de caixa;

Ajustar a utilização da expressão “ingerência” no parágrafo
décimo terceiro da Cláusula Oitava;
Ajustar a regra de contagem dos prazos previstos nas letras ‘a’ e
‘b’ da Cláusula Nona, pois há dúvidas se contarão a partir da
assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviço, pois
podem não ser coincidentes;
Ajustar a redação do parágrafo primeiro da Cláusula Décima,
visto causar confusão com as exigências financeiras devidas pela
Concessionária à Concedente;

2.3.4.

2.3.5.

Ajustar a redação do parágrafo quinto da Cláusula Décima e
parágrafo terceiro da Cláusula Décima Primeira, visto utilizar a
expressão “caução prestada” e “referente à utilização do imóvel”,
o que não tem relação com as disposições do instrumento
convocatório;
Ajustar o estabelecimento das condições de prorrogação
contratual previstas na Cláusula Décima Terceira e parágrafos;

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Estabelecer os “critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço”, visto a insuficiência do
disposto na Cláusula Décima Quinta, ainda que a letra ‘c’ do
parágrafo primeiro da Cláusula Trigésima Segunda utilizar a
expressão “índice de avaliação de desempenho operacional”;
Ajustar a redação do parágrafo segundo da Cláusula Vigésima
Primeira, pois dispõe que “A Prefeitura [...] se responsabiliza

Alterada. Excluído o valor do
investimento. A Cláusula 5ª
da minuta do contrato (Anexo
II) corrigido trata de outra
matéria: do objeto.
Alterada. Excluída a referida
expressão.
Alterada.
Excluídas
as
referidas letras.
Os prazos estão definidos na
Cláusula 7ª da minuta do
contrato (Anexo II), no
entanto, de forma não clara.
Alterada. Excluído o referido
parágrafo. A Cláusula 10ª da
minuta do contrato (Anexo II)
corrigido trata de outra
matéria: da transferência do
controle e das alterações
estatutárias
da
concessionária.
Alterada.
Excluídas
as
referidas
expressões.
A
Cláusula 11ª da minuta do
contrato (Anexo II) corrigido
trata de outra matéria: das
obrigações gerais das partes.
Alterada.
Excluída
as
referidas
condições
de
prorrogação e inserida a
Cláusula 26ª da minuta do
contrato (Anexo II): do
equilíbrio
econômicofinanceiro.
Não atendida. Nada consta
da documentação acostada
sobre o estabelecimento dos
“critérios,
indicadores,
fórmulas
e
parâmetros
definidores da qualidade do
serviço”.
Alterada.
Modificada
a
redação. Substituída pela
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pelas tratativas relativas à coleta [...]”;

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

Informar que “o acompanhamento e o monitoramento dos
Programas Ambientais” não ficará apenas a cargo da Prefeitura
Municipal de Florianópolis, conforme previsto no parágrafo
primeiro da Cláusula Vigésima Oitava;
Ajustar o prazo previsto na letra ‘e’ do parágrafo segundo da
Cláusula Trigésima, visto o edital considerar o prazo máximo de
90 dias para fins da caracterização do inadimplemento e
consequente rescisão contratual;
Ajustar a base de cálculo para incidência dos percentuais de
aplicação das sanções administrativas (valor do contrato), pois no
caso das multas moratórias o percentual deve recair sobre o valor
da parcela inadimplida, com vistas à proporcionalidade de
eventuais sanções a serem aplicadas, conforme parágrafo quinto
da Cláusula Trigésima Segunda;
Inserir a palavra “décimo” junto aos parágrafos terceiro, quarto e
quinto da Cláusula Trigésima Segunda;
Informar qual Lei municipal se refere o parágrafo vigésimo
terceiro da Cláusula Trigésima Segunda;

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

Excluir a palavra “secretaria” do parágrafo primeiro da Cláusula
Trigésima Terceira e caput da Cláusula Trigésima Quinta, visto
não se aplicar ao caso;

Ajustar o sentido dado pela redação do parágrafo décimo primeiro
da Cláusula Trigésima Sexta;
Ampliar as modalidades de prestação da garantia contratual
estipuladas no parágrafo segundo da Cláusula Quadragésima,
em atenção ao §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993;

Ajustar a redação do caput da Cláusula Quadragésima Segunda,
visto em contradição com o disposto no parágrafo décimo
primeiro da Cláusula Trigésima Sexta, entre outros, bem como
com o previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995;
Ajustar o prazo de concessão estipulado no caput da Cláusula
Quadragésima Oitava, visto constar 30 anos, mas no edital e no
fluxo de caixa constar o prazo de 25 anos;
Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub
concessão (art. 26 Lei Federal nº 8.987/1995); e
Inserir cláusula definindo como será realizado o cálculo da
indenização de investimentos não amortizados (inc. XI, art. 23 da
Lei Federal nº 8.987/1995).

Cláusula 14ª da minuta do
contrato (Anexo II): das
obrigações
do
Poder
Concedente.
Alterada. Excluída a Cláusula
contratual
citada.
Sem
menção do tema na minuta
do contrato corrigida.
Alterada. Excluída a Cláusula
contratual com o texto citado.

Alterada. A Clausula 33ª da
minuta do contrato (Anexo II)
corrigida, que trata das
sanções
administrativas
passou
a
adotar
porcentagens
sobre
o
faturamento anual.
Alterada. Na minuta do
contrato
corrigida
não
constam parágrafos.
Alterada. A referida cláusula
foi substituída pela Clausula
33ª da minuta do contrato
(Anexo II) corrigida, que trata
das sanções administrativas,
cuja
redação
foi
completamente modificada.
Alterada. A referida cláusula
foi substituída pela Clausula
22ª da minuta do contrato
(Anexo II) corrigida, que trata
da fiscalização, cuja redação
foi
completamente
modificada.
Alterada. Modificada redação
conforme Clausula 10ª da
minuta do contrato (Anexo II)
corrigida.
Alterada parcialmente. Na
Cláusula 28ª que trata das
garantias
não
consta,
conforme estabelece o §1º, II
do art. 56 da Lei Federal nº
8.666/1993, a caução em
dinheiro.
Alterada. Na minuta do
contrato (Anexo II) corrigida a
matéria é tratada apenas na
Cláusula 8ª.
Alterada. Modificado o prazo
para 30 anos em todo o
edital, contudo não consta o
fluxo corrigido para uma
completa análise
Não atendida. Nada consta
na documentação juntada.
Alterada.
Inserido
na
Cláusula 41ª da minuta do
contrato (Anexo II) corrigida:
da encampação.
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Segundo

pontuado

no

Quadro

01,

constata-se

que

algumas

orientações técnicas não foram recepcionadas na nova minuta de edital de
Concorrência Pública Internacional, restando 6 (seis) atendidas, 25 (vinte e cinco)
sem atendimento e 42 (quarenta e duas) que não se aplicam, visto que o texto
editalício foi alterado, não mais correspondendo à versão apresentada em 2017.
Neste contexto, considera-se prejudicada a avaliação em decorrência das
modificações substanciais contidas na nova minuta apresentada. Assim, por se tratar
de documento diferente daquele inicialmente encaminhado e analisado por esta
Diretoria (Relatório nº DLC-198/2017), faz-se necessário ampliar e complementar a
análise. Ressalta-se, ademais, que o fluxo de caixa não foi reapresentado. Em razão
disso, infere-se que os estudos continuam os mesmos da análise anterior, de modo
que as orientações técnicas quanto a planilha econômico-financeira serão
reiteradas.
2.2. Análise complementar da nova minuta apresentada:
Em face da minuta do edital inicialmente apresentada ter passado por
diversas alterações, faz-se necessário efetuar nova análise, conforme segue.
2.2.1. Edital:
Em relação à minuta do edital encaminhada, fazem-se os seguintes
apontamentos:
(a) Divergência na definição do objeto da concessão, visto que o inciso “ll”
do Item 1 – Das definições - menciona “a execução de obras e serviços de
engenharia”, o que não consta do Item 3 – Do objeto do Edital. Ao mesmo tempo, o
item 4 do Termo de Referência amplia ainda mais o objeto: “elaboração de estudos e
projetos, execução de obras e gestão de áreas públicas, privadas e atividades
comerciais”, em desatenção ao art. 40, inciso I da Lei (federal) nº 8.666/1993;
(b) Discrepância no disposto no subitem 5.1.2, visto conflitar com o
subitem 5.1.3, em razão de o primeiro considerar “Concluída a obra no prazo
estabelecido, a exploração da CONCESSÃO será de 30 (trinta) [...]”, no segundo o
“marco inicial da exploração da prestação de serviço [...] a data da emissão do
Termo Parcial de Aceitação de Obras (Provisório ou Definitivo)”. Na primeira
situação, o prazo se inicia após a conclusão da obra, enquanto que na outra a
exploração se dá com aceite parcial. Entende-se que há subjetividade e abertura
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para interpretações diversas, em desacordo com o art. 55, inciso IV da Lei (federal)
nº 8.666/1993;
(c) Ausência do valor estimado da contratação, em desatenção ao art. 40,
§2º, inciso II da Lei (federal) nº 8.666/1993;
(d) Exigência de capital social mínimo (subitem 6.4 do Edital), em
desacordo com o art. 31, §3º da Lei (federal) nº 8.666/1993, o qual estabelece o
limite de 10% do valor estimado da contratação. Contudo, o valor da contratação
não consta no edital;
(e) Vedação à apresentação da documentação por via postal, conforme
caput do subitem 10.7, afrontando o art. 3º, §1º, inciso I da Lei (federal) nº
8.666/1993;
(f) Exigência equivocada, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de “experiência na administração de áreas comerciais com
atendimento mínimo de 20.000 (vinte mil) usuários por mês” (subitem 13.5.1, “b”),
pois não resta demonstrada a relevância técnica e financeira, em afronta aos art. 3º,
§1º, inciso I e art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/1993. Nesse sentido,
destaca-se que as exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas
ao serviço que será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame
empresas que atuam no mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não
em serviços intermediários ou que serão objeto de subcontratação, como execução
de projeto, obras, estruturação financeira ou estacionamentos;
(g) Exigência equivocada, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de “experiência na administração de estacionamento de veículos com,
no mínimo 175 (cento e setenta e cinco) vagas” (subitem 13.5.1, “c”), pois não resta
demonstrada a relevância técnica e financeira, em afronta aos art. 3º, §1º, inciso I e
art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/1993. Nesse sentido, destaca-se que as
exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que será
efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no
mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários
ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras,
estruturação financeira ou estacionamentos;
(h) Exigência equivocada, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de “execução de dragagem com volume mínimo de 100.000 m 3 (cem
mil metros cúbicos)” (subitem 13.5.1, “d”), pois não resta demonstrada a relevância
técnica e financeira, em afronta aos art. 3º, §1º, inciso I e art. 30, I e §1º, I da Lei
(federal) nº 8.666/1993. Nesse sentido, destaca-se que as exigências relativas à
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qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que será efetivamente
prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no mercado da
atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários ou que
serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras, estruturação
financeira ou estacionamentos;
(i) Exigência equivocada, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de “realização e operação estruturada no valor mínimo de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), realizado na modalidade corporate
finance ou project finance” (subitem 13.5.1, “e”), pois não resta demonstrada a
relevância técnica e financeira, em afronta aos art. 3º, §1º, inciso I e art. 30, I e §1º, I
da Lei (federal) nº 8.666/1993. Nesse sentido, destaca-se que as exigências
relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que será
efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no
mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários
ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras,
estruturação financeira ou estacionamentos;
(j) Exigência equivocada, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de elaboração “projetos de urbanismo e/ou paisagismo que totalizem a
área mínima de 20.000 (vinte mil) metros quadrados” (subitem 13.5.1, “f”), pois não
resta demonstrada a relevância técnica e financeira, em afronta aos art. 3º, §1º,
inciso I e art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/1993. Nesse sentido, destaca-se
que as exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço
que será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas que
atuam no mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços
intermediários ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto,
obras, estruturação financeira ou estacionamentos;
(k) Exigência equivocada, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de “possuir em seu quadro ou contratado ao menos: 01 (um)
engenheiro civil, 01 (um) arquiteto urbanista e 01 (um) administrador” (subitem
13.5.1, “g”), cujo vínculo será comprovado “através da apresentação da carteira de
trabalho, ficha de registro de empregado ou contrato de trabalho, firmados entre
ambos”, restringindo ou mesmo frustrando o caráter competitivo do certame e
compromete a finalidade da licitação, contrariando, em violação ao disposto nos arts.
3º, §1º e 30, §1º, inciso I da Lei (federal) nº 8.666/93. Nesse sentido, destaca-se que
as exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que
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será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no
mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários
ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras,
estruturação financeira ou estacionamentos;
(l) Estabelecimento da garantida da proposta em 1% da Outorga fixa, em
afronta ao art. 31, inciso III da Lei (federal) nº 8.666/93, o qual determina que seja
limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação;
(m) Modalidades da garantia da proposta (subitem 15.4, “a”) em
desacordo com o art. 56, §1º, inciso I da Lei (federal) nº 8.666/93, visto não permitir
a caução em dinheiro;
(n) Ausência da palavra “Maior” antes da palavra “Valor” no seguinte texto
do subitem 18.2.4: “Será classificado em primeiro lugar o LICITANTE que apresentar
o VALOR DE OUTORGA FIXA, conforme estabelecido no presente Edital”;
(o) Ausência do estabelecimento do prazo para a vencedora do certame
assinar o contrato, visto o subitem 20.2 se limitar a definir como o prazo o previsto
nos termos da lei. Contudo, a lei não define tal prazo, pois deve ser definido pelo
edital, violando o art. 40, inciso II da Lei (federal) nº 8.666/1993;
(p) Estabelecimento da sanção administrativa de “multa de até 50% do
valor da OUTORGA FIXA, que poderá ser executada por meio da retenção parcial
ou total da GARANTIA DA PROPOSTA”, nos termos do subitem 21.1, “a”, sendo que
a base de cálculo deve ser em relação ao valor estimado da contratação, em
desatenção ao art. 412 da Lei (federal) nº 10.406/2002, Código Civil Brasileiro; e
(q) Estabelecimento de emissão do “Termo final de Aceitação de Obras,
até 6 (seis) meses da finalização total do empreendimento” (subitem 8.1.6.3 do
Anexo I – Termo de Referência), contrário ao prazo máximo de 90 dias determinado
pelo art. 73, inciso I, “b” e §2º da Lei (federal) nº 8.666/1993.
2.2.2. Minuta do Contrato:
No que tange à minuta do contrato, fazem-se os seguintes apontamentos:
(a) Ausência de especificações precisas do valor da outorga variável,
definida nos subitens “nn” e “n” das Cláusulas 1ª e 13ª, respectivamente, do Anexo II
– Minuta do Contrato. A subcláusula 20.3 informa que o “pagamento da PARCELA
DE OUTORGA VARIAVEL se dará nos termos do ANEXO IV”, no entanto em tal
anexo, que trata do modelo de proposta comercial, nada consta a respeito da
outorga variável, em desacordo com art. 55, inciso III da Lei (federal) nº 8.666/1993;
(b) Estabelecimento de emissão do Termo Provisório de Aceitação de
Obras, dentro de 15 dias após a vistoria que pode se dar “no prazo máximo de 30
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(trinta) dias contados da solicitação” (subitens 11.1.1 [12.1.1] e 12.2 do Anexo II Minuta do Contrato), contrário ao prazo máximo de 15 dias determinado pelo art. 73,
inciso I, “a” da Lei (federal) nº 8.666/1993;
(c) Ausência da apresentação da distribuição de riscos da concessão
entre as partes na forma de “Matriz de Risco”, considerando-se insuficiente o
disposto na Cláusula 23ª do Contrato, que trata da alocação de risco, em desacordo
com o art. 65, II, “d” da Lei (federal) nº 8.666/1993 e o inciso II, do art. 2º da Lei
(federal) nº 8.987/1995;
(d) Ausência dos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores
da qualidade do serviço, em violação ao art. 23, inciso III da Lei (federal) nº
8.987/1995;
(e) Ausência de cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub
concessão, em violação ao art. 26 da Lei (federal) nº 8.987/1995;
(f) Limitação da exigência de garantia de execução (subcláusula 28.1, “a”
do Contrato) a 10% do valor do contrato como determina o art. 56, §3º da Lei
(federal) nº 8.666/1993, contudo não consta no Edital e no Contrato tal valor;
(g) Ausência de regramento para o compartilhamento de receitas
acessórias citado pelas subcláusulas 13.2, “n” e 19.3, em desatenção ao art. 18,
inciso VI da Lei (federal) nº 8.987/1995; e
(h) Ausência de previsão para a utilização do fluxo de caixa marginal para
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para novos investimentos.
3. CONCLUSÃO
Considerando que este Tribunal de Contas analisou a etapa de
planejamento de licitação visando à concessão para implantação, operação, gestão
e manutenção do “Parque Urbano Marina Beira Mar Norte”, na modalidade de
concorrência, em atenção à Instrução Normativa n. TC-022/2015;
Considerando que a Unidade Gestora em 07/06/2019 encaminhou nova
documentação para análise;
Considerando que a nova minuta do edital difere da versão analisada por
meio do Relatório nº DLC-198/2017;
Considerando que não consta o fluxo de caixa atualizado da concessão
junto à recente documentação apresentada, apesar da solicitação realizada pela
DLC por meio do Ofício nº DLC-11.980/2019 (fl. 1171), mantendo-se como válido o
fluxo de caixa anterior ; e
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Considerando a Decisão Definitiva nº 261/2018, emitida pelo Plenário do
TCE/SC na sessão do dia 30/04/2018.
A Diretoria de Controle de Licitações e Contratações sugere à Exma. Sra.
Relatora Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken:
3.1. CONHECER o Relatório nº DLC-405/2019 que, por força do art. 12
da Instrução Normativa nº TC-022/2015, verificou o não atendimento integral da
nova minuta do edital de Concorrência Internacional, para concessão de construção,
operação e manutenção do “Parque Urbano Marina Beira Mar Norte”, lançado pela
Prefeitura Municipal de Florianópolis, às orientações técnicas emanadas na Decisão
Definitiva nº 261/2018.
3.2. RECOMENDAR ao sr. Gean Marques Loureiro, Prefeito Municipal de
Florianópolis, inscrito no CPF/ME sob o nº 823.341.969-91, com fulcro no §1º do art.
11 da Instrução Normativa nº TC-022/2015, a adoção de providências visando o
atendimento das orientações técnicas e apontamentos, antes da publicação do
edital para concessão de construção, operação e manutenção do “Parque Urbano
Marina Beira Mar Norte”, conforme segue abaixo:
3.2.1. PLANO DE NEGÓCIOS E FLUXO DE CAIXA:
3.2.1.1. Rever a forma de inserção do cronograma de investimentos no
fluxo de caixa, retirando do ano zero e os alocando durante os anos 1 e 2 da
concessão, de modo que o valor dos desembolsos sobre o tempo será estipulado
corretamente, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.2. Adequar a proporção entre o capital próprio (equity) e o capital de
terceiros (debt) que irá compor o investimento, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º
da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.3. Rever os valores utilizados para a mensuração do custo de
capital de terceiros, bem como adequar seu método de cálculo, visto que os tributos
federais devem ser deduzidos do custo final deste capital, em atenção ao inc. II do
§2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.4. Justificar ou adequar o valor do prêmio de risco e do índice Beta,
de modo que estes estejam condizentes com os valores de referência adotados pelo
mercado, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
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3.2.1.5. Atualizar os indicadores utilizados para o cálculo do custo do
capital próprio, sugerindo-se que a mensuração deste custo seja feita a partir de
indicadores do mercado norte-americano, ponderado pelo risco em se investir no
Brasil, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.6. Estabelecer os valores de outorga fixa e variável, necessários
para a determinação do fluxo de caixa e da TIR, em atenção ao inc. II do §2º do art.
7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.7. Elaborar três diferentes cenários para a projeção da receita –
pessimista, mais provável e otimista – de forma a facilitar o balizamento das
propostas comerciais dos futuros proponentes, em atenção ao inc. II do §2º do art.
7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.8. Definir um período de concessão que viabilize o negócio e, ao
mesmo tempo, maximize o benefício da concessão para a população do Município,
em atenção ao inc. I do art. 23 da Lei (federal) nº 8.987/95;
3.2.1.9. Justificar as estimativas de preço efetuadas para os aluguéis de
vagas às embarcações e de estabelecimentos comerciais, utilizados na elaboração
do fluxo de caixa, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.10. Estabelecer como se dará a manutenção da TIR da concessão
na hipótese de queda ou aumento acentuados na demanda, sugerindo-se a adoção
de faixas de variação, de modo que dentro de uma determinada faixa o risco é da
concessionária, e acima ou abaixo da faixa o risco é repartido, em atenção ao inc. II
do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.11. Verificar os tributos incidentes sobre o negócio, assim como as
respectivas alíquotas, devendo-se corrigir o valor referente ao ISS inserido na
planilha: de 3% para 5%, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº
8.666/93;
3.2.1.12. Utilizar a TIR como valor de referência para o negócio, o que
facilita a verificação de viabilidade do negócio por parte dos proponentes, em
atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.13. Acrescentar na projeção de receitas todo e qualquer recurso
obtido por meio da exploração de espaços para publicidade, assim como aquelas
auferidas pela realização de eventos no local, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º
da Lei (federal) nº 8.666/93;
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3.2.1.14. Justificar a demanda prevista, tanto para as vagas secas e
molhadas da marina como do estacionamento, pois este é um fator decisivo para a
montagem de todo o plano de negócios e definira viabilidade do empreendimento,
em atenção a letra ‘c’ do inc. IX do art. 6º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.15. Demonstrar a origem do valor (por m²) das áreas a serem
destinadas aos comércios (loja de conveniência, restaurante, salas comerciais, etc.),
em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.16. Apresentar projeto que demonstre o tamanho e localização das
vagas secas e molhadas visando a adequada elaboração do fluxo de caixa do
negócio, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.17. Corrigir a fórmula apresentada para o cálculo do VPL, em face
da planilha de cálculo utilizada definir que os valores ocorrem no final de cada
período, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.18. Justificar a fórmula de cálculo do ISS, que apresenta
multiplicador que reduz a receita, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da Lei
(federal) nº 8.666/93;
3.2.1.19. Justificar o item “gastos gerais de produção”, que incide duas
vezes no cálculo do resultado operacional, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º da
Lei (federal) nº 8.666/93;
3.2.1.20. Corrigir a previsão de valor de despesas para IR e CSLL mesmo
com resultados negativos dos primeiros anos, em atenção ao inc. II do §2º do art. 7º
da Lei (federal) nº 8.666/93; e
3.2.1.21. Rever a quantidade de vagas de estacionamento para
automóveis, observando a possibilidade de aumentá-las, em atenção a letra ‘c’ do
inc. IX do art. 6º da Lei (federal) nº 8.666/93.
3.3. ALERTAR o sr. Gean Marques Loureiro, Prefeito Municipal de
Florianópolis, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.341.969-91, com fulcro no §1º do art.
11 da Instrução Normativa nº TC-022/2015, sobre as orientações técnicas e
apontamentos decorrentes da análise da nova versão do Edital e da Minuta
Contraual, em face das mudanças apresentadas, para que adote providências
antes da publicação do edital, conforme segue:
3.3.1. EDITAL:
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3.3.1.1. Definir o objeto da concessão de modo a manter apenas uma
nomenclatura em toda a documentação, em atenção ao art. 40, inciso I da Lei
(federal) nº 8.666/93;
3.3.1.2. Definir de forma objetiva o prazo, tanto no edital como no
contrato, para o início da exploração do serviço, em decorrência da conclusão das
obras evitando a subjetividade e abertura para interpretações diversas, em atenção
ao art. 55, inciso IV da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.3.1.3. Apresentar no edital e no contrato o valor estimado da
contratação, em atenção ao art. 40, §2º, inciso II da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.3.1.4. Exigir capital social mínimo (subitem 6.4 do Edital) limitado a 10%
do valor estimado da contratação como determina o art. 31, §3º da Lei (federal) nº
8.666/93;
3.3.1.5. Abster-se de vedar a apresentação da documentação por via
postal, conforme caput do subitem 10,7, em atenção ao art. 3º, §1º, inciso I da Lei
(federal) nº 8.666/93;
3.3.1.6.

Abster-se

de

exigir,

para

fins

de

qualificação

técnica,

comprovação de “experiência na administração de áreas comerciais com
atendimento mínimo de 20.000 (vinte mil) usuários por mês” (subitem 13.5.1, “b”),
em atenção aos art. 3º, §1º, inciso I e art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/93.
Uma vez que as exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao
serviço que será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas
que atuam no mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços
intermediários ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto,
obras, estruturação financeira ou estacionamentos;
3.3.1.7. Abster-se de exigir, para fins

de

qualificação

técnica,

comprovação de “experiência na administração de estacionamento de veículos com,
no mínimo 175 (cento e setenta e cinco) vagas” (subitem 13.5.1, “c”), em atenção
aos art. 3º, §1º, inciso I e art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/93. Uma vez que
as exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que
será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no
mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários
ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras,
estruturação financeira ou estacionamentos;
3.3.1.8. Abster-se de exigir, para

fins

de

qualificação

técnica,

comprovação de “execução de dragagem com volume mínimo de 1000.000 m 3 (cem
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mil metros cúbicos)” (subitem 13.5.1, “d”), em atenção aos art. 3º, §1º, inciso I e art.
30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/93. Uma vez que as exigências relativas à
qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que será efetivamente
prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no mercado da
atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários ou que
serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras, estruturação
financeira ou estacionamentos;
3.3.1.9. Abster-se de

exigir,

para

fins

de

qualificação

técnica,

comprovação de “realização e operação estruturada no valor mínimo de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), realizado na modalidade corporate
finance ou project finance” (subitem 13.5.1, “e”), em atenção aos art. 3º, §1º, inciso I
e art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/93. Uma vez que as exigências relativas
à qualificação técnica devem estar atreladas ao serviço que será efetivamente
prestado, buscando atrair para o certame empresas que atuam no mercado da
atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços intermediários ou que
serão objeto de subcontratação, como execução de projeto, obras, estruturação
financeira ou estacionamentos;
3.3.1.10. Abster-se de exigir, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de elaboração “projetos de urbanismo e/ou paisagismo que totalizem a
área mínima de 20.000 (vinte mil) metros quadrados” (subitem 13.5.1, “f”), em
atenção aos art. 3º, §1º, inciso I e art. 30, I e §1º, I da Lei (federal) nº 8.666/93. Uma
vez que as exigências relativas à qualificação técnica devem estar atreladas ao
serviço que será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame empresas
que atuam no mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não em serviços
intermediários ou que serão objeto de subcontratação, como execução de projeto,
obras, estruturação financeira ou estacionamentos;
3.3.1.11. Abster-se de exigir, para fins de qualificação técnica, da
comprovação de “possuir em seu quadro ou contratado ao menos: 01 (um)
engenheiro civil, 01 (um) arquiteto urbanista e 01 (um) administrador” (subitem
13.5.1, “g”), em atenção ao arts. 3º, §1º e 30, §1º, inciso I da Lei (federal) nº
8.666/93. Uma vez que as exigências relativas à qualificação técnica devem estar
atreladas ao serviço que será efetivamente prestado, buscando atrair para o certame
empresas que atuam no mercado da atividade fim do objeto da concessão, e não
em serviços intermediários ou que serão objeto de subcontratação, como execução
de projeto, obras, estruturação financeira ou estacionamentos;
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3.3.1.12. Abster-se de exigir a garantida da proposta em 1% da outorga
fixa, em atenção ao art. 31, inciso III da Lei (federal) nº 8.666/93, o qual determina
que seja limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação;
3.3.1.13. Ampliar as modalidades da garantia da proposta (subitem 15.4,
“a”), em atenção ao art. 56, §1º, inciso I da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.3.1.14. Acrescentar a palavra “Maior” antes da palavra “Valor” no
subitem 18.2.4: “Será classificado em primeiro lugar o LICITANTE que apresentar o
VALOR DE OUTORGA FIXA”, em atenção a letra ‘c’ do inc. IX do art. 6º da Lei
(federal) nº 8.666/93;
3.3.1.15. Estabelecer o prazo para a vencedora do certame assinar o
contrato, conforme estabelece o art. 40, inciso II da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.3.1.16. Estabelecer a sanção administrativa de multa (subitem 21.1, “a
“) em função do valor estimado da contração e não sobre a outorga fixa, em atenção
ao art. 412 da Lei (federal) nº 10.406/02; e
3.3.1.17. Estabelecer a emissão do Termo Final de aceitação de Obras
em no máximo 90 dias, conforme determinado pelo art. 73, inciso I, “b” e §2º da Lei
(federal) nº 8.666/93.
3.3.2. MINUTA DO CONTRATO:
3.3.2.1. Definir regras precisas para o cálculo valor da outorga variável,
trazidas nos subitens “nn” e “n” das Cláusulas 1ª e 13ª, respectivamente, do Anexo II
– Minuta do Contrato, em atenção ao art. 55, inciso III da Lei (federal) nº 8.666/93;
3.3.2.2. Estabelecer a emissão do Termo Provisório de Aceitação de
Obras ao prazo máximo de 15 dias, conforme determina o art. 73, inciso I, letra ‘a’ da
Lei (federal) nº 8.666/93;
3.3.2.3. Apresentar a distribuição de riscos da concessão entre as partes
na forma de “Matriz de Risco”, em atenção ao art. 65, II, “d” da Lei (federal) nº
8.666/93 e ao inciso II, do art. 2º da Lei (federal) nº 8.987/95;
3.3.2.4. Estabelecer os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço, conforme o art. 23, inciso III da Lei (federal) nº
8.987/95;
3.3.2.5. Inserir cláusula a respeito da possibilidade ou não de sub
concessão, nos termos do art. 26 da Lei (federal) nº 8.987/95;
3.3.2.6. Limitar a exigência de garantia de execução (subcláusula 28.1,
“a” do Contrato) a 10% do valor do contrato, como determina o art. 56, §3º da Lei
(federal) nº 8.666/93;
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3.3.2.7. Inserir regramento para o compartilhamento de receitas
acessórias citado pelas subcláusula 13.2, “n” e 19.3, em atenção ao art. 18, inciso VI
da Lei (federal) nº 8.987/95; e
3.3.2.8. Inserir a previsão de utilização do fluxo de caixa marginal para
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para novos investimentos.
3.4. DAR CIÊNCIA deste Relatório e da Decisão ao Responsável.
É o Relatório.
Diretoria de Controle de Licitações e Contratações, em 31 de julho de
2019.
MAIRA LUZ GALDINO
Auditora Fiscal de Controle Externo
RODRIGO DUARTE SILVA
Auditor Fiscal de Controle Externo
AZOR EL ACHKAR
Auditor Fiscal de Controle Externo
De acordo:
ROGERIO LOCH
Coordenador
Encaminhem-se os Autos à elevada consideração da Exma. Sra. Relatora
Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken.
DENISE REGINA STRUECKER
Diretora

Esse documento foi assinado digitalmente por Maira Luz Galdino e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 76D10

1193

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

1194

GAB. AUD. SABRINA NUNES IOCKEN

PROCESSO Nº:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSÁVEL:
INTERESSADOS:
ASSUNTO:

RELATOR:
UNIDADE TÉCNICA:
DESPACHO:

@LCC 17/00419568
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gean Marques Loureiro
Constâncio Alberto Salles Maciel, Prefeitura Municipal de
Florianópolis
Concessão de construção, operação e manutenção de parque
urbano com Marina na área descrita no item 2 do Anexo I da
Chamada Pública nº 836/SMA/DLC/2015, destinadas à
implantação do PARQUE URBANO COM MARINA, a ser
explorado comercialmente por Sociedade de
Sabrina Nunes Iocken
Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5
COE/SNI - 895/2019

Considerando a relevância da matéria, o que foi discutido na Sessão Plenária do dia
11/12/2017, e que foi apresentado a esta Corte uma nova minuta do edital de
Concorrência Pública Internacional, diferente daquele inicialmente encaminhado e
analisado por esta Casa, encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas para manifestação, nos termos do artigo 108, II, da Lei Complementar n.
202/00.
Florianópolis 1º de agosto de 2019.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Processo: @LCC 17/00419568 – Despacho: COE/SNI - 895/2019

Esse documento foi assinado digitalmente por Sabrina Nunes Iocken
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 1700419568 e o codigo: 49001

1
4511395

