
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº  04

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 20090004 - SESPORTE/CCC

OBJETO: LICITAÇÃO DO  TIPO TÉCNICA E PREÇO COM PARCERIA PÚBLICO 
PRIVADA  PARA  A  REFORMA,  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO,  OPERAÇÃO  E 
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO CASTELÃO NA CIDADE DE FORTALEZA, ESTADO 
DO CEARÁ, PARA RECEBIMENTO DE PARTIDAS DA COPA DO MUNDO DE 2014, 
CONFORME DETERMINAÇÕES DA FIFA,  BEM COMO PARA A CONSTRUÇÃO, 
OPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DE  EDIFÍCIO  DE  ESTACIONAMENTO  DE 
VEÍCULOS,  CONFORME  RECOMENDAÇÕES  DA  FIFA  E  A  CONSTRUÇÃO  E 
MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO 
DO CEARÁ.  

A  Secretaria  do  Esporte  –  SESPORTE,   através  da  Comissão  Central  de 
Concorrências - CCC, apresenta as respostas aos questionamentos de licitantes, cujo 
teor transcrevemos abaixo:

PERGUNTA 1:
Entendemos que a Praça que circunda o estádio está prevista para receber tráfego de 
multidões  e  veículos  pesados  de  apoio,  tipo,  bombeiros,  ambulâncias,  caminhões, 
equipamentos de transmissão para mídia. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA 1:
Sim, é correto o entendimento.

PERGUNTA 2:
No Edital – Anexo II consta que os estacionamentos projetados para aproximadamente 
1750 vagas estão localizados sob a Praça do Estádio implicando assim que todas as 
vagas  estejam  cobertas  pela  estrutura  de  concreto.  Está  correto  o  nosso 
entendimento?

RESPOSTA 2:
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA 3:
De acordo com o Projeto Básico – Anexo 2-A, especificamente nas plantas de corte e 
do Caderno de Encargos da FIFA – Anexo 7 – item 6, especificamente nas plantas de 
corte,  entendemos  que  para  atender  o  ângulo  de  visão  recomendado  pela  FIFA, 
sobretudo  para  as  cadeiras  do  anel  inferior,  será  necessário  tanto  a  completa 
demolição e reconstrução deste anel  como o integral  rebaixamento do gramado do 
campo em aproximadamente  4 metros e a sua respectiva drenagem. É correto o nosso 
entendimento?

RESPOSTA 3:
Deverá ser seguido o PROJETO BÁSICO.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ
Centro Admin. Bárbara de Alencar  •  Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz 

Cep: 60811-520  •  Fortaleza-Ceará  •  Fone: 85-3101-6643  Fax: 85-3101.6622 •e-mail: ccc@pge.ce.gov.br

mailto:ccc@pge.ce.gov.br


PERGUNTA 4:
O Anexo 7 – caderno de Encargos da  FIFA, item 7, versa sobre as características 
gerais do mobiliário requerido pela FIFA.
Como se trata de um item passível de alterações a critério da gestão de cada evento, 
entendemos que o fornecimento do mobiliário caberá a cada promotor do respectivo 
evento.
Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA 4:
Não,  o  entendimento  não  está  correto.  O  projeto  prevê  que  o  estádio  será 
disponibilizado em cumprimento a todas as exigências da FIFA, inclusive as referentes 
ao mobiliário,  cuja aquisição e manutenção serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA,  excetuando-se  as  despesas  relacionadas  à  montagem,  à 
operação e à manutenção de instalações provisórias, assim entendidas aquelas que se 
prestarem somente para a realização de EVENTO determinado, sendo removidas após 
o uso específico.

PERGUNTA 5:
Considerando que:

(i) o item 8.3 do Edital que determina a data de 31 de dezembro de 
2012 para conclusão completa das obras relacionadas ao projeto;

(ii) o item 13.3 (c) do Anexo I, Contrato de Concessão, que determina o 
prazo  de  34  meses  para  conclusão  da  ETAPA  4  e  início  da 
operação da totalidade do ESTÁDIO, contado da data de início da 
EFICÁCIA;

(iii) a data de apresentação das propostas (17/03/2010);

(iv) e  que  para  atendimento  às  questões  (i)  e  (ii)  acima  as  obras 
deveriam ter sido iniciadas em 01/03/2010;

Para efeito de equalização das propostas,  favor informar qual  o prazo e a data de 
EFICÁCIA que deverão ser considerados para compatibilização de todos esses pontos.

RESPOSTA 5:
O prazo final para conclusão das obras é o estipulado pela FIFA, que é 31/12/2012. 
Com relação a DATA DE INÍCIO DA EFICÁCIA ver item 19 do GLOSSÁRIO no Edital.

PERGUNTA 6:
Entendemos  que  o  Projeto  Básico,  parte  integrante  do  Edital  -  Anexo  2-A, 
disponibilizado  pela  Secretaria  de  Esporte  deverá  balizar  as  propostas  técnicas  e 
financeiras  de  todos  os  proponentes.  Portanto,  propostas  que  alterem  as 
características  geométricas  do  Projeto  Básico  (alternativas)  não  serão  levadas  em 
consideração,  sendo  as  mesmas  liminarmente  inabilitadas.  Está  correto  nosso 
entendimento?
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RESPOSTA 6:
As propostas  deverão se  basear  no  Projeto  Básico  disponibilizado no ANEXO 2-A 
aprovado pela FIFA.

PERGUNTA 7:
No item 11.1 (b) do Edital consta que após as obras o Estádio deverá ter capacidade 
mínima de 60.000 espectadores, e no Anexo II – Termo de Referência, no Item Consi-
derações Gerais de Arquitetura – Subitem Público e Capacidade do Estádio, consta 
que o novo Projeto deverá ter aproximadamente 66.500 espectadores.

Considerando que não serão admitidos projetos que alterem a geometria fornecida no 
Projeto Básico – Anexo 2-A - entendemos que a proposta deverá considerar que o 
estádio,  após  a  conclusão  das  obras,  deverá  ter  a  capacidade  para  66.500 
espectadores conforme estabelecido no referido Projeto Básico. Nosso entendimento 
está correto?

RESPOSTA 7:
A  capacidade  do  Estádio  será  de  66.500  espectadores,  em  conformidade  com  o 
Projeto Básico, constante do Anexo 2-A, e devidamente aprovado pela FIFA.

PERGUNTA 8:
Considerando os requisitos de segurança recomendadas pelo Caderno de Encargos da 
FIFA  –  ANEXO  7  -  e  considerando  as  dimensões  dos  patamares  dos  degraus 
existentes no Estádio atualmente, entendemos que as cadeiras de todos os setores 
deverão ser retráteis de forma a garantir a melhor movimentação dos espectadores. 
Estamos corretos neste entendimento?

RESPOSTA 8:
Os assentos deverão ser automaticamente retráteis, para que sejam asseguradas as 
dimensões mínimas dos degraus do Estádio exigidas pelas normas de segurança do 
Caderno de Encargos da FIFA.

PERGUNTA 9:
No item Sistema Estrutural de Cobertura do Anexo II – Termo de Referência no Item de 
Considerações Gerais de Arquitetura consta que o projeto propõe estrutura metálica 
complementar  à  existente  de  forma a  abranger  100% dos  espectadores em sua 
projeção visando segurança e conforto. É correto o nosso entendimento?

RESPOSTA 9:
A nova  estrutura  metálica  deverá  abranger  100% dos  espectadores,  não  havendo 
aproveitamento  da estrutura  atualmente  existente,  conforme  projeto  constante  no 
Anexo 2-A.

PERGUNTA 10:
Solicitamos esclarecer qual é a origem e o fundamento técnico para utilização do fator 
375, sem nenhuma referência, quando são apresentados os critérios para julgamento 
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da Proposta Financeira, com base na fórmula de pontuação constante do item 16.2 do 
edital em referência, pois, além de caracterizar julgamento subjetivo, com adição do 
fator 375 estranho na fórmula de pontuação, seleciona a Proposta financeira menos 
vantajosa para a Administração Publica.

RESPOSTA 10:
O fundamento  da  fórmula  é  mitigar  o  efeito  de  propostas  financeiras  inexeqüíveis, 
preservando  o  valor  das  propostas  técnicas  e  assegurando  a  escolha  da  melhor 
proposta global para a realização do empreendimento.

PERGUNTA 11:
O item 10.4.1, (b), (iV) menciona a necessidade de apresentação da comprovação de 
situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio da Cer-
tidão Negativa de Débito – CND. No entanto, a certidão de regularidade com as contri-
buições previdenciárias é emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, 
entendemos que a certidão a ser apresentada é aquela emitida pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA 11:
Desde 02/05/2007, data da vigência da Lei  nº  11.457/07, foram transferidas para a 
Secretaria  da  Receita  Federal  do Brasil  (RFB)  as  atividades de planejar,  executar, 
acompanhar e avaliar  as atividades relativas a tributação,  fiscalização,  arrecadação, 
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91 e das contribuições instituídas a título 
de substituição.  Dessa forma, as certidões que eram emitidas pelo INSS, atualmente 
são  emitidas  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (exceto  no  caso  de 
Contribuinte Individual). 

PERGUNTA 12:
No edital, fica definido que a Data de Início da Eficácia do Contrato é aquela em que for 
editada  em  favor  do  Poder  Concedente  uma  decisão  de  Diretoria  do  BNDES 
enquadrando o financiamento do BNDES como operação a ser desembolsada OU pelo 
depósito na Conta Vinculada de recursos bastantes do Tesouro do Estado e que por 
conseqüência dá inicio  à  contagem de todos  os  prazos  previstos  no Contrato.  Em 
relação a este item solicitamos os seguintes esclarecimentos:

A) Tanto em relação ao enquadramento do BNDES quanto na hipótese de depósito 
de  recursos do  Tesouro  do Estado o  edital  não  menciona o  valor  que será 
considerado. Entendemos que o valor da operação do financiamento ou o valor 
do depósito dos recursos estaduais, deverá compreender a soma dos valores 
previstos  nas  alíneas  (a),  (b),  (c)  e  (d)  do  item  13.3  do  Contrato.  Nosso 
entendimento está correto?

B) Nos  financiamentos  do  BNDES  existem  dois  momentos  distintos  para  as 
operações de financiamento. O primeiro momento é o do enquadramento, em 
que  o  banco  manifesta  a  possibilidade  de  financiar  o  projeto.  O  segundo 
momento  é  aquele  em que a  Diretoria  do  BNDES autoriza  a  concessão  do 
financiamento, observadas determinadas condições. Entendemos que o contrato 
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só terá  eficácia  a  partir  da  decisão  de  Diretoria  do BNDES que  autorizar  o 
crédito. Nosso entendimento está correto?

C) Com  relação  à  possibilidade  do  Tesouro  Estadual  realizar  o  depósito  dos 
recursos  para  dar  início  à  eficácia  do  contrato,  entendemos  que,  além  do 
depósito,  o  contrato  com  o  agente  de  garantia  deverá  estar  regularmente 
celebrado. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA 12:
A)  o valor  da  GARANTIA DO PODER CONCEDENTE será  de  R$ 400.000.000,00 
(quatrocentos  milhões  de  reais),  que  serão  depositados  em  conta  vinculada  ao 
PROJETO,  sendo  os  recursos  oriundos  do  FINANCIAMENTO  DO  BNDES,  ou  do 
Tesouro Estadual, por decisão discricionária do PODER CONCEDENTE, acrescidos do 
valor  da  GARANTIA  FIDEJUSSÓRIA,  cujo  montante  será  definido  a  partir  da 
PROPOSTA FINANCEIRA do licitante vencedor,  de tal  forma que as obrigações do 
PODER CONCEDENTE sejam garantidas. B)  Caso os  recursos a serem utilizados 
forem os oriundos do FINANCIAMENTO DO BNDES, o momento a ser considerado é o 
momento da decisão de diretoria que aprove a concessão do financiamento. C) Sim, é 
correto o entendimento.

PERGUNTA 13:
É definido no Edital, item 49 pag. 11 como “PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto 
da CONCORRÊNCIA, nos termos do artigo 6°, inciso lX, da Lei n° 8.666/93, conforme 
ANEXO2-A." e que possibilite a avaliação do custo da obra, a definição dos métodos 
construtivos, o prazo de execução e a isonomia entre os Iicitantes. Com isso, torna-se 
premente.e necessário que sejam disponibilizados aos licitantes:

A) Projeto Estrutural com as medidas de amarração entre os pilares.
B) Projetos da situação atual do estádio. 
c) Projetos com as seções transversais para as estruturas.
d) Projetos de fundação dos pilares para Blocos e Estacas.
e) Projetos de armação das estruturas de concreto.
f) Especificações Técnicas dos materiais para o Projeto de Água e Esgoto.
G) Projeto das estruturas existentes de arquitetura (incluindo ampliação e reforma 

feita em 2002), estrutura metálica, estrutura de concreto, instalações hidráulica, 
elétrica, incêndio do Estádio e dos Anexos para quantificação e avaliação dos 
serviços de demolições e recuperações a serem executados.

h) Projetos legais aprovados (atuais) na Prefeitura e Corpo de Bombeiro.
i) Diretrizes de uso e ocupação do solo.
j) Projetos básicos de infra-estrutura proposta para: Terraplenagem, geométrico, 

pavimentação e drenagem.
k) Especificações técnicas dos materiais para o Projeto de arquitetura (louças, fer-

ragens, etc.)

Entendemos que sem os documentos técnicos acima relacionados, os quais conterão 
os elementos básicos que definem em linhas gerais a execução das obras, aliado à 
complexidade dos serviços necessários, não é viável a formulação de uma proposta fi-

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ
Centro Admin. Bárbara de Alencar  •  Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz 

Cep: 60811-520  •  Fortaleza-Ceará  •  Fone: 85-3101-6643  Fax: 85-3101.6622 •e-mail: ccc@pge.ce.gov.br

mailto:ccc@pge.ce.gov.br


nanceira adequada e dentro do prazo determinado no edital para a entrega da propos-
ta.
Diante do exposto, solicitamos que sejam enviados os elementos básicos, o mais breve 
possível, para que possamos dimensionar os custos e elaborar de forma adequada a 
proposta técnica e financeira. Ademais, a inexistência e indisponibilidade dos elemen-
tos técnicos relacionados contraria o disposto no próprio ato convocatório e os termos 
do artigo 6°, inciso IX, da Lei 8.666/93.

RESPOSTA 13:
O material constante do PROJETO BÁSICO e do CADERNO DE ENCARGOS DA FIFA 
fornecidos, bem como as especificações técnicas deles constantes, juntamente com os 
dados coletados por cada LICITANTE nas VISITAS TÉCNICAS realizadas, constituem 
elementos suficientes para elaboração das PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA. O 
referido  material  está  disponível  na  Comissão  Central  de  Concorrências,  conforme 
Comunicado 01, de 12 de janeiro de 2010, publicado na Internet.

PERGUNTA 14:
Devemos considerar sobrecarga de piso para tráfego de caminhões sobre a laje da 
“praça" – níveI 23.24. Caso seja necessário, qual sobrecarga deve ser considerada?

RESPOSTA 14:
Deverá ser considerada sobrecarga para recebimento de fluxo de multidões, trânsito de 
carros  de  bombeiros,  ambulâncias  e,  eventualmente,  veículos  pesados  como 
caminhões e guindastes.

PERGUNTA 15:
Este projeto em licitação ("Modernização do Castelão) já foi aprovado nos órgãos res-
ponsáveis e competentes? Em caso negativo, quais são as providências necessárias a 
serem tomadas pela licitante?

RESPOSTA 15:
O projeto já foi aprovado por todos os órgãos competentes, bem como, passou por 
todas  as  formalidades  previstas  em lei,  tendo  sido  objeto  de  consulta  e  audiência 
públicas e de aprovação pelo Conselho Estadual de PPP em 7 de julho de 2009.

PERGUNTA 16:
Entendemos que a partir da eficácia do Contrato de PPP todos os atuais contratos rela-
cionados ao Estádio estarão cancelados. Está correto este entendimento?

RESPOSTA 16:
Todos os contratos vigentes relacionados ao ESTÁDIO serão rescindidos até a data de 
início da eficácia do Contrato.

PERGUNTA 17:
Qual o cronograma previsto de partidas de jogos de futebol (31/12/2010) até a demoli-
ção do atual estádio?
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RESPOSTA 17:
O cronograma dependerá do calendário das competições envolvendo as equipes locais 
estabelecido pela Federação Cearense de Futebol e pela Confederação Brasileira de 
Futebol. 

PERGUNTA 18:
Favor informar qual o valor limite referente aos gastos com contas telefônicas a ser 
considerado como custos para a Secretaria do Esporte, tendo em visto a impossibilida-
de de controle do referido custo.

RESPOSTA 18:
Não existe valor limite para os gastos, devendo ser cobertos todos os custos referentes 
ao consumo normal  da Secretaria do Esporte.  Apenas para valor  de referência,  os 
custos atuais com telefonia alcançam o montante anual de até R$ 75.356,71 (setenta e 
cinco mil trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e um centavos).

PERGUNTA 19:
Favor informar qual a média de público nos eventos de futebol ocorridos nos últimos 36 
(trinta e seis) meses.

RESPOSTA 19:
A média de público, considerando os dois últimos exercícios foi de 13.792 (treze mil 
setecentos e noventa e dois) torcedores pagantes.

PERGUNTA 20:
Favor fornecer os 3 últimos balanços financeiros anuais (2007, 2008 e 2009) da atual 
gestora do Estádio.

RESPOSTA 20:
Atualmente não existe empresa gestora do estádio, sendo aquele bem público de uso 
especial administrado diretamente pela Secretaria do Esporte do Estado.

PERGUNTA 21:
Favor fornecer cópia do Regulamento Interno do Estádio ou instrumento equivalente 
que fixe as regras de seu funcionamento.

RESPOSTA 21:
Atualmente não existe Regulamento Interno do Estádio ou instrumento similar, estando 
a  elaboração  do  Manual  de  Operações  do  Estádio  prevista  como  obrigação  da 
CONCESSIONÁRIA, com a aprovação do PODER CONCEDENTE no Anexo 6, item 
1.1 alínea (k) do Edital.

PERGUNTA 22:
Favor informar, qual o valor médio nos últimos 12 meses despendido para o Estádio 
com o consumo de energia elétrica e água I esgoto.

RESPOSTA 22:
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As informações atualmente existentes não são aplicáveis, uma vez que, em razão das 
intervenções  a  serem  realizadas  pela  CONCESSIONÁRIA,  haverá  substancial 
incremento  no  consumo  de  água,  esgoto  e  energia  elétrica,  cabendo  a  cada 
LICITANTE realizar  suas estimativas.  Entretanto,  somente para  valor  de referência, 
informamos que os custos atuais com os itens solicitados alcançam o montante anual 
de até R$ 299.115,92 (duzentos e noventa e nove mil cento e quinze reais e noventa e 
dois centavos)

PERGUNTA 23:
Favor informar se existe atualmente exploração comercial pela administradora dos es-
paços para veiculação de mensagens publicitárias ou este serviço está terceirizado, 
bem como valor arrecadado em media nos últimos 12 meses.

RESPOSTA 23:
Não existe atualmente  exploração  comercial  para  veiculação  de  mensagens 
publicitárias no estádio.

PERGUNTA 24:
Haverá incidência de ISS sobre as atividades de administração? Em caso positivo, qual 
a alíquota?

RESPOSTA 24:
Sim,  há  incidência  do  ISS,  sendo  a  alíquota  cobrada  de  acordo  com a  legislação 
municipal aplicável.

PERGUNTA 25:
Segundo o Anexo 4 relativo a Metodologia de Julgamento das Propostas Técnicas ob-
servando-se os itens a.2 e a.3, têm-se:

• No item a.2 – PLANO E PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO DA OBRA, a licitante 
deve estimar tempo e escopo para o desenvolvimento dos trabalhos das diver-
sas etapas de atividades. 

• No item a.3 – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA OBRA, a licitante deve esti-
mar tempo e escopo para o desenvolvimento da obra das diversas etapas de ati-
vidades.

• Neste item a.3 de metodologia a licitante deverá abranger os aspectos tais como 
cronograma físico; canteiro de obras e equipamentos; e processos construtivos. 

• Entendemos que o item a.3 refere-se somente a execução dos serviços da obra 
a serem realizados em 30 meses (meados de 2010 a dezembro de 2012) e que 
o item a.2 refere-se ao Empreendimento como um todo, cujo prazo é de 8 anos. 
Portanto nesse item a abordagem da licitante deverá ser feita considerando o 
período de administração e gestão da Concessão pela futura SPE.

Está correto nosso entendimento? Caso contrário o que deve ser abordado nesse item 
a.3?

RESPOSTA 25:
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Tanto o  item a.2 – PLANO E PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO DA OBRA quanto o 
item  a.3  –  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  DA  OBRA referem-se  ao  período  de 
execução da OBRA.

PERGUNTA 26:
Podemos considerar para efeito de programação das obras e apresentação da Propos-
ta a data de 01 de Julho de 2010 como data de início do contrato? Em caso negativo 
qual data devemos considerar para feito início de programação das obras.

RESPOSTA 26:
Cada proponente deverá utilizar como prazo inicial para seu cronograma de obras a 
data que considerar adequada. Apenas reiteramos que o prazo final para conclusão 
das obras é o estipulado pela FIFA, que é 31/12/2012.

PERGUNTA 27:
Qual a garantia que será dada pelo Estado com relação ao pagamento das parcelas da 
Remuneração Fixa?

RESPOSTA 27:
A Garantia do PODER CONCEDENTE está definida no Edital como “garantia instituída 
por meio de mecanismo de vinculação, em caráter irrevogável e irretratável por todo o  
prazo da CONCESSÃO, dos recursos advindos do FINANCIAMENTO DO BNDES em 
favor  da  CONCESSIONÁRIA,  nos  termos  do  contrato  de  administração  de  contas 
incluído no ANEXO 8, ou pelo depósito na Conta Vinculada de recursos bastantes do  
Tesouro do Estado, complementada pela GARANTIA FIDEJUSSÓRIA.”
Para maior detalhamento do funcionamento da arquitetura de garantia, vide Anexo 8 – 
MINUTA  DE  CONTRATO  DE  NOMEAÇÃO  DE  AGENTE  DE  GARANTIA  E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA.

PERGUNTA 28:
Solicitamos fornecer o modelo da Apólice de Seguro da garantia ou da Fiança bancária 
para a Garantia da Proposta a ser emitida conforme definido no edital no item 5 sub-
itens (c) e (d) tendo em vista que as mesmas não  foram disponibilizadas juntamente 
com o edital.

RESPOSTA 28:
Verificar a Nota de Esclarecimento nº 3.

PERGUNTA 29:
Solicitamos informar se a partir da eficácia do contrato até 13/12/2010, data em que o 
estádio será fechado ao público, a gestão e operação do estádio, incluindo provável re-
alização de eventos de futebol ficarão sobre a responsabilidade do Poder Concedente 
ou da Concessionária? Em caso da resposta ser da Concessionária quais serão as 
suas obrigações e custos para que possamos considerar em nossa proposta comercial.

RESPOSTA 29:

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ
Centro Admin. Bárbara de Alencar  •  Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz 

Cep: 60811-520  •  Fortaleza-Ceará  •  Fone: 85-3101-6643  Fax: 85-3101.6622 •e-mail: ccc@pge.ce.gov.br

mailto:ccc@pge.ce.gov.br


Os custos com operação e manutenção do ESTÁDIO e dos equipamentos lá existentes 
a partir da data de eficácia serão assumidos integralmente pela CONCESSIONÁRIA. 
As obrigações serão aquelas constantes do Anexo 6 ao EDITAL.

PERGUNTA 30:
Solicitamos informar para efeito de cálculo da Contraprestação Mensal (CPM) qual será 
o escopo dos serviços a serem prestados nas etapas definidas na minuta do contrato 
cláusula 13.2.2 pag. 75 do edital, conforme abaixo:

• Etapa 1?
• Etapa 2?
• Etapa 3?
• Etapa 4?

RESPOSTA 30:
O escopo das atividades a serem desempenhadas pela CONCESSIONÁRIA em cada 
uma das etapas do CONTRATO está definido no Anexo 6 ao EDITAL, sendo aplicado 
sempre no que couber, de acordo com o andamento das obras e a disponibilidade dos 
serviços.

PERGUNTA 31:
O prazo final para a conclusão das obras será 31 de dezembro de 2012, ou será o pra-
zo de 34 meses previsto na Cláusula 13.3(c) do Contrato?

RESPOSTA 31:
O prazo final para conclusão das obras é o mesmo estipulado pela FIFA, sendo a data 
de 31 de dezembro de 2012.

PERGUNTA 32:
Caso seja 31 de dezembro de 2012, qual seria a data de início considerando-se o pra-
zo de 34 meses como necessário para a conclusão de todas as obras?

RESPOSTA 32:
Cada proponente deverá utilizar como prazo inicial para seu cronograma de obras a 
data que considerar adequada. Apenas reiteramos que o prazo final para conclusão 
das obras é o estipulado pela FIFA, que é 31/12/2012.

PERGUNTA 33:
Ainda, caso seja 31 de dezembro de 2012, é correto entender que a futura CONCESSI-
ONÁRIA não será apenada em razão do não atingimento da data fixada contratualmen-
te caso isso se deva a demoras e imprevistos na conclusão do presente procedimento 
licitatório e, via de conseqüência, na assinatura do Contrato, bem como de eventuais 
atrasos no licenciamento da obra e da ocorrência da DATA DE INICIO DA EFICACIA 
(i.e., enquadramento do FINANCIAMENTO DO BNDES)?

RESPOSTA 33:
Nos  termos  da  Cláusula  11.1  do  Anexo  1:  “Fica  excluída  a  responsabilidade  da 
CONCESSIONÁRIA  pelo  inadimplemento  total  ou  parcial  de  qualquer  obrigação 
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assumida  no  CONTRATO,  ou  em  qualquer  de  seus  ANEXOS,  nas  hipóteses  de 
eventos  de  CASO  FORTUITO,  de  FORÇA  MAIOR  ou  de  FATO  DA 
ADMINISTRAÇÃO”,  desde  que  não  originado  de  ação  ou  omissão  da 
CONCESSIONÁRIA.

PERGUNTA 34:
Os "recursos bastantes do tesouro do Estado" corresponderão ao valor total  orçado 
das obras e poderão ser utilizados para complementar a garantia representada pelo FI-
NANCIAMENTO DO BNDES, em atendimento ao disposto na Cláusula 13.6 do Contra-
to que determina que todas as obrigações do PODER CONCEDENTE serão garanti-
das?

RESPOSTA 34:
Não.  Os  recursos  bastantes  do  tesouro  do  Estado  poderão  substituir  os  recursos 
oriundos  do  FINANCIAMENTO  DO  BNDES,  mediante  decisão  discricionária  do 
PODER CONCEDENTE.

PERGUNTA 35:
É correto dizer que caso os "recursos bastantes do tesouro do Estado" não correspon-
dam ao valor total orçado das obras, o valor da diferença entre o valor estimado do pro-
jeto e o valor da GARANTIA DO PODER CONCEDENTE poderá ser complementado 
pelo estabelecimento do valor da GARANTIA FIDEJUSSÓRIA em 60 (sessenta) CON-
TRAPRESTAÇÕES MENSAIS tal  como constante  do Anexo  9 ao  Edital,  ainda  em 
atendimento à mesma Cláusula 13.6 do Contrato?

RESPOSTA 35:
Os recursos  oriundos  do  FINANCIAMENTO  DO  BNDES  ou  do  tesouro  do  Estado 
destinam-se  a  garantir  o  adimplemento  da  REMUNERAÇÃO  FIXA  PODER 
CONCEDENTE. Já os valores referentes ao pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES 
MENSAIS serão garantidos através da contratação da GARANTIA FIDEJUSSÓRIA.

PERGUNTA 36:
Estamos entendendo que a vistoria e certificação do DER não terá o condão de atrasar 
a liberação de parcela da contrapartida atrelada à disponibilidade de uma parcela do 
empreendimento. É correto este entendimento?

RESPOSTA 36:
O  pagamento  da  CONTRAPRESTAÇÃO  MENSAL  estará  condicionado  a  efetiva 
prestação do serviço e a aferição do cumprimento dos ÍNDICES DE DESEMPENHO, 
conforme  descrito  no  ANEXO  6.  Quanto  a  liberação  da  parcelas  referentes  a 
REMUNERAÇÃO FIXA, por estarem vinculadas ao recebimento de ETAPAS da OBRA, 
demandarão que haja o respectivo atesto de recebimento e certificação, a ser efetuado 
pelo DER e/ou por outro Órgão ou Empresa especificamente designado pelo PODER 
CONCEDENTE para este fim, através da emissão dos respectivos termos de aceitação 
provisória.

PERGUNTA 37:
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A vistoria da aceitação não implicará recebimento parcial das obras, na medida em que 
as mesmas seguirão na posse e operação da CONCESSIONÁRIA, que manterá a obri-
gação de mantê-Ias e conservá-las até o final do Contrato.  É correto nosso entendi-
mento?

RESPOSTA 37:
A vistoria de aceitação apenas atestará a adequada execução das OBRAS, sendo que 
o  ESTÁDIO ficará  sob  a  responsabilidade  da  CONCESSIONÁRIA  até  o  final  da 
vigência contratual, quando restituirá os bens ao PODER CONCEDENTE, que deverão 
estar em perfeitas condições de operacionalidade, manutenção e utilização, por, pelo 
menos, mais 12 (doze) meses, e ainda livres de quaisquer ônus ou encargos.

PERGUNTA 38:
Se negativa a resposta a questão 36 supra, a proposta deverá conter a precificação do 
risco de postergação indeterminada do pagamento de uma contrapartida até que seja 
feita a referida vistoria ou passado o prazo de 15 dias será presumido como aceita a 
parcela conferindo-se segurança ao projeto e evitando possíveis atrasos decorrentes 
de demoras na realização da vistoria?

RESPOSTA 38:
O  pagamento  da  REMUNERAÇÃO  FIXA  ocorrerá  dentro  de  até  30  (trinta)  dias 
contados do início da operação das respectivas infra-estruturas.

PERGUNTA 39:
Entendemos que os INDICES DE DESEMPENHO apenas serão exigíveis da CON-
CESSIONÁRIA quando da conclusão das obras do Estádio e subseqüente período de 
operação. É correto este entendimento?

RESPOSTA 39:
Os  INDICES DE DESEMPENHO serão exigíveis a partir do início da operação e da 
disponibilização dos serviços, no que couber.

PERGUNTA 40:
Caso a resposta seja negativa, a CONCESSIONÁRIA poderá interromper a operação 
para realizar intervenções que assegurem minimamente o atingimento imediato destes 
ÍNDICES DE DESEMPENHO? Tal interrupção poderia implicar em atrasos ou remane-
jamento de partidas dos campeonatos de futebol nacional e regional?

RESPOSTA 40:
O SERVIÇO será prestado de forma ininterrupta. Não obstante, o ESTÁDIO poderá 
permanecer parcial ou integralmente fechado em razão de manutenção ou melhorias a 
serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA, desde que obtida a prévia e expressa auto-
rização do PODER CONCEDENTE.

PERGUNTA 41:
Ainda, apenas para fins de aclaramento do conteúdo das obrigações da futura CON-
CESSIONÁRIA, é correto o entendimento de que os custos de operação e manutenção 
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dos equipamentos existentes anteriormente à realização das OBRAS serão arcados 
pela CONCESSIONÁRIA?

RESPOSTA 41:
Sim, é correto o entendimento.

PERGUNTA 42:
Por fim, serão disponibilizados os manuais de equipamentos, roteiros de manutenção 
garantias e inventários dos equipamentos existentes para fins de determinação dos 
custos de operação anteriormente à realização das OBRAS?

RESPOSTA 42:
Não, estes documentos não serão disponibilizados. Os custos devem ser determinados 
pelos LICITANTES durante as visitas técnicas realizadas.

PERGUNTA 43:
Em conformidade com o disposto na Cláusula 8.1(g) do Contrato, o PODER CONCE-
DENTE é obrigado a obter a licença de instalação do Estádio "em prazo que não com-
prometa a execução das etapas definidas na Clausula 13.3.
Considerando-se ser indefinido o conteúdo de um "prazo que não comprometa", solici-
ta-se a definição do que venha a ser tal prazo considerado para fins de alcance das da-
tas-limite de conclusão das etapas previstas na Cláusula 13.3 do Contrato.

RESPOSTA 43:
A  licença  de  instalação  e  todas  as  demais  licenças  que  incumbem  ao  PODER 
CONCEDENTE serão obtidas até a data de início da eficácia do CONTRATO.

PERGUNTA 44:
Nos termos da Cláusula 8.1(J) do Contrato, incumbe ao PODER CONCEDENTE “res-
cindir todos os contratos existentes que versem sobre a prestação de serviços e reali-
zação de obras no ESTÁDIO". Em função da limitação objetiva dos instrumentos a se-
rem rescindidos, indaga-se:
Há outros contratos relacionados ao ESTÁDIO que tenham outros  objetos que não 
apenas prestação de serviços e realização de obras?

RESPOSTA 44:
Apenas  os  referentes  à  realização  de  EVENTOS.  Todos  os  contratos  vigentes 
relacionados  ao  ESTÁDIO  serão  rescindidos  até  a  data  de  início  da  eficácia  do 
Contrato.

PERGUNTA 45:
O reajustamento do valor das parcelas da REMUNERAÇÃO FIXA será calculado a par-
tir da data de apresentação da PROPOSTA FINANCEIRA até a data em que o aumen-
to de tal parcela seja efetivamente devido, desde que tal período seja superior a um 
ano, com a finalidade de garantir o efetivo reajustamento e a efetiva atualização dos 
valores pagos. É correto este entendimento?
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RESPOSTA 45:
O reajustamento será efetuado de acordo com o disposto com o item 13.4 do Anexo 1 
do Edital.

PERGUNTA 46:
A CONCESSIONÁRIA somente será obrigada a realizar tarefas que não sejam expres-
samente atribuídas a outras entidades pelo Estatuto do Torcedor. O entendimento é 
correto?

RESPOSTA 46:
As obrigações previstas no Estatuto do Torcedor para a agremiação mandante e para a 
federação  organizadora  prevalecerão  sobre  o  Contrato,  sendo  as  obrigações  do 
CONCESSIONÁRIO relativas à bilheteria restritas às matérias não disciplinadas pelo 
Estatuto do Torcedor.

PERGUNTA 47:
Considerando-se que o disposto no item 3.1(d) do Anexo 6 ao EditaI impõe à CON-
CESSIONÁRIA o dever de fornecer o mobiliário da Secretaria, solicita-se esclarecimen-
to acerca de quais os quantitativos, os modelos e as especificações de tal mobiliário.

RESPOSTA 47:
Os  modelos  e  especificações  deverão  ser  similares  aos  existentes  atualmente  na 
SECRETARIA  e  dimensionados  de  forma  a  atender  as  exigências  do  PROJETO 
BÁSICO.

PERGUNTA 48:
A Portaria 614, do Tesouro Nacional, de 21 de agosto de 2006, a qual estabelece nor-
mas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de 
Parcerias Público Privadas, dispõe em seu artigo 4º que na hipótese do Poder Público 
compartilhar  ao menos 40% dos riscos  de demanda,  construção ou disponibilidade 
com a Sociedade de Propósito Específico (a ser formada pelo consórcio vencedor do 
certame), o registro dos ativos contabilizados na SPE deverá estar refletido no balanço 
do ente público, em contrapartida à assunção de dívida de igual valor em relação aos 
riscos assumidos. Sobre este ponto apresentamos os seguintes questionamentos:
1) Podemos entender que os ativos originados das obras executadas pela SPE serão 
contabilizados no balanço do Poder Concedente?
2) Considerando que serão contabilizadas remunerações fixas e mensais pela presta-
ção dos serviços assumidos pela SPE, poderão ser consideradas as despesas incorri-
das com a construção do estacionamento,  reforma do estádio,  entre outras (leia-se 
obras realizadas) como despesas operacionais da SPE, dedutíveis do Imposto de Ren-
da e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido?
3) À remuneração fixa será cobrada do Poder Concedente mediante Nota de Prestação 
de Serviços ou por meio de Nota de Reembolso de Despesas?

RESPOSTA 48:
Os procedimentos  contábeis  obedecerão  ao  disposto  na  Portaria  614,  do  Tesouro 
Nacional, de 21 de agosto de 2006.
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PERGUNTA 49:
A Cláusula 8.1(f) do Contrato de Concessão menciona que o PODER CONCEDENTE 
será responsável pelo fornecimento de água, esgoto e energia elétrica ao PROJETO 
durante o período de operação e manutenção. De outra forma, o Anexo 6, item 5, sub-
itens 1.5.7 e 1.5.8, determina que a responsabilidade pelos mesmos pagamentos será 
da CONCESSIONÁRIA. 
Sendo assim, diante da controvérsia, pergunta-se: de quem será a responsabilidade 
pelo pagamento dos custos decorrentes do fornecimento de água, esgoto e energia 
elétrica durante a fase de operação e manutenção, uma vez que se entende que tais 
custos serão da CONCESSIONÁRIA durante a fase de obras?

RESPOSTA 49:
O PODER CONCEDENTE é  obrigado a disponibilizar  somente  a  infra-estrutura  de 
ligação  destes  serviços  até  o  entorno  do  ESTÁDIO.  A  responsabilidade  pelo 
pagamento dos custos decorrentes do fornecimento de água, esgoto e energia elétrica 
durante a fase de operação e manutenção,  serão de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA. 

PERGUNTA 50:
Considerando-se o disposto na Cláusula 19.12 do Contrato de Concessão, pergunta-
se:
a) Em face do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, o valor da multa 
cominatória é limitado ao máximo de referida garantia?
b) Sendo os valores da multa fixados em função de atrasos intermediários, há a possi-
bilidade de compensação dos valores de multas eventualmente aplicadas em caso de 
conclusão da última etapa dentro do prazo do contrato?

RESPOSTA 50:
a) Não. b) As regras referentes as multas estão previstas no Edital.

PERGUNTA 51:
Com relação à possibilidade de recebimento de receitas alternativas,  o Edital  (item 
12.8) e o Contrato (Cláusula 14.2) mencionam que serão compartilhadas entre o PO-
DER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA as “receitas líquidas” advindas de proje-
tos associados que a CONCESSIONÁRIA vier a implementar. Neste sentido, indaga-
se: 
O valor a ser compartilhado com o PODER CONCEDENTE é o valor dos  ganhos da 
CONCESSIONÁRIA (i.e., receita bruta menos tributos e despesas) e não das receitas 
líquidas (i.e., receita bruta menos tributos), correto?

RESPOSTA 51:
Não. O valor a ser compartilhado é o das receitas líquidas, conforme previsto no Edital. 

PERGUNTA 52:
Com relação ao gramado, verificamos nos calendários da Copa do Brasil, Brasileirão 
Série A, Campeonato Estadual dentre outros, existe uma quantidade significativa de jo-
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gos que estão agendados com apenas 2 dias de intervalo entre um e outro. Conside-
rando que existe um tempo mínimo necessário para recuperação do gramado, limpeza 
de arquibancada dentre outras atividades que demanda TEMPO para sua correta exe-
cução,  como serão tratados os índices de desempenho para esses itens, com esta 
freqüência de EVENTOS acima da média?

RESPOSTA 52:
Os ÍNDICES DE DESEMPENHO exigidos serão sempre os constantes do ANEXO 6.

PERGUNTA 53:
Qual a população média (fixa e flutuante) que deveremos considerar nas dependências 
das áreas administrativas da Secretaria do Esporte?

RESPOSTA 53:
A população fixa da Secretaria do Esporte é de 160 pessoas. Não há como determinar 
a população flutuante.

PERGUNTA 54:
Qual a média de público a ser considerada para os eventos futebolísticos? Entende-
mos que para um estádio com capacidade atual para 66.500 espectadores, não pode-
mos estimar a média considerando a capacidade total do estádio.

RESPOSTA 54:
A média de público, considerando os dois últimos exercícios foi de 13.792 (treze mil 
setecentos e noventa e dois) torcedores pagantes.

PERGUNTA 55:
Com relação à fiscalização dos Restaurantes e Lanchonetes, principalmente no que 
tange a Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, é de responsabilidade 
do ANVISA tal atribuição. Estamos corretos?

RESPOSTA 55:
A fiscalização é efetivada pela ANVISA.

PERGUNTA 56:
Com relação ao Consumo de Telefone, entendemos que os custos com telefonia e In-
ternet sejam arcadas pela concessionária, apenas para uso interno da administração e 
colaboradores do empreendimento. Estamos corretos?

RESPOSTA 56:
No que se refere aos custos referentes à SECRETARIA, está correto o entendimento.

PERGUNTA 57:
Como funciona atualmente área de coleta e destinação de resíduos? 

a. Quais as quantidades geradas de acordo com o histórico do estádio?
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b. Qual a periodicidade de retirada (semanal, mensal)?

RESPOSTA 57:
a) A quantidade anual gerada é de aproximadamente  850m³. b) A peridiocidade de 
retirada dos resíduos sólidos é de duas vezes por semana.

PERGUNTA 58:
Qual será o horário de funcionamento do estacionamento em dias de EVENTOS e em 
dias que não EVENTOS?

RESPOSTA 58:
Durante os dias de EVENTOS,  toda a estrutura do ESTACIONAMENTO deverá estar 
disponível  aproximadamente  durante  o  intervalo  compreendido  entre  quatro  horas 
antes  e  duas  horas  depois  do  EVENTO.  Já  o  setor  do  ESTACIONAMENTO  que 
funcionará contíguo à SECRETARIA deverá ter funcionamento diário aproximadamente 
no período compreendido entre as 7:00h e as 18:00h.

PERGUNTA 59:
ITEM 3.1 (c) “disponibilizar serviço de máquinas fotocopiadoras para a SECRETARIA, 
dentro dos padrões especificados e nas quantidades necessárias, responsabilizando-
se por todas as obrigações decorrentes de tais atividades, inclusive as de ordem tribu-
tária e trabalhistas”.
Quais as quantidades (volume) de cópias que devemos considerar por mês para efeito 
de orçamento?

RESPOSTA 59:
O volume mensal de cópias é de 55 mil cópias/mês.

PERGUNTA 60:
Qual a marca / linha de móveis que serão instaladas na secretaria de esportes? Quais 
serão as quantidades necessárias (cadeiras, mesas, etc.)?

RESPOSTA 60:
Os  modelos  e  especificações  deverão  ser  similares  aos  existentes  atualmente  na 
SECRETARIA  e  dimensionados  de  forma  a  atender  as  exigências  do  PROJETO 
BÁSICO.

PERGUNTA 61:
Consumo de Internet - os custos das contas de internet da Secretaria de Esportes do 
Estado do Ceará são de responsabilidade da Concessionária.  Esta informação esta 
correta?
Se sim, qual a velocidade e largura de banda disponível que deveremos considerar?

RESPOSTA 61:
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Atualmente  a  banda  disponível  é  de  1  Megabyte.  Após  a  reforma  deve  ser 
disponibilizada internet em alta velocidade em fibra ótica, nos padrões mais modernos 
disponíveis.

PERGUNTA 62:
Consumo de Telefone - os custos das contas de telefone da Secretaria de Esportes do 
Estado do Ceará são de responsabilidade da Concessionária.  Esta informação esta 
correta?
Se sim, quais as quantidades de minutos de ligações locais, nacionais, internacionais, 
celulares e dentre outros deveremos considerar para efeito de orçamento?

RESPOSTA 62:
Não existe valor limite para os gastos, devendo ser cobertos todos os custos referentes 
ao consumo normal  da Secretaria do Esporte.  Apenas para valor  de referência,  os 
custos atuais com telefonia alcançam o montante anual de até R$ 75.356,71 (setenta e 
cinco mil trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e um centavos).

PERGUNTA 63:
Considerando o disposto no item 12.5 e no Anexo 5 do Edital de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL REFORMULADO nº 20090004, solicita-se seja esclareci-
do se houve erro no referido Anexo, uma vez que este dispõe que o valor da Contra-
prestação Mensal será dividido em uma parcela fixa no valor equivalente a 30% (trinta 
por cento) do valor total proposto e uma parcela variável no valor equivalente a 70%
(setenta por cento) do valor total proposto, enquanto o item 12.5 do Edital prevê que a 
Contraprestação Mensal será composta por uma parcela fixa equivalente a 62% (ses-
senta e dois por cento) de seu valor total e uma parcela variável equivalente a 38% 
(trinta e oito) por cento de seu valor total.

RESPOSTA 63:
A  Contraprestação Mensal  será composta por  uma parcela fixa equivalente a 62% 
(sessenta e dois por cento) de seu valor total e uma parcela variável equivalente a 38% 
(trinta e oito) por cento de seu valor total, conforme disposto no item 12.5.

PERGUNTA 64:
Considerando o disposto no item 10.1.1 do Anexo I (Minuta do Contrato) do Edital de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL REFORMULADO n° 20090004, solici-
ta-se seja esclarecido se a receita advinda com futebol constitui receita acessória e 
complementar. Caso a resposta seja negativa, solicita esclarecer qual o percentual a 
ser considerado pelo LICITANTE, uma vez que conforme disposto no item 12.7 do Edi-
tal, o PODER CONCEDENTE compartilhará o valor equivalente ao total do beneficio 
advindo das receitas líquidas obtidas com a utilização do ESTÁDIO em EVENTOS DE 
FUTEBOL,  mediante  uma redução  proporcional  do  valor  da  CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL.

RESPOSTA 64:
Não, a receita advinda da utilização do ESTÁDIO em EVENTOS DE FUTEBOL, não é 
considerada receita acessória ou complementar. Conforme explicitado no item 12.7, o 
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PODER CONCEDENTE compartilhará o valor equivalente ao total do beneficio advindo 
das  receitas  líquidas  obtidas  com  a  utilização  do  ESTÁDIO  em  EVENTOS  DE 
FUTEBOL,  mediante  uma redução  proporcional  do  valor  da  CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL.

PERGUNTA 65:
Solicitamos nos fornecer o projeto existente das estruturas de concreto do Estádio Cas-
telão e do anexo leste e oeste para que possamos quantificar os serviços de Demoli-
ções necessários para a implantação das novas estruturas.

RESPOSTA 65:
Ver resposta 13.

PERGUNTA 66:
Solicitamos nos fornecer o projeto de fundação das estruturas existentes do Estádio 
Castelão e do anexo leste e oeste para que possamos definir as interferências com as 
fundações das novas estruturas do Edifício central para alocação das instalações es-
sências exigidas pela FIFA.

RESPOSTA 66:
Ver resposta 13.

PERGUNTA 67:
Solicitamos nos fornecer o projeto existente de Pavimentação e arruamento do entorno 
do Estádio Castelão bem como os projetos de Drenagem para que possamos dimensi-
onar e adequar o arruamento e a Drenagem do entorno do Estádio Castelão.

RESPOSTA 67:
Ver resposta 13.

PERGUNTA 68:
Solicitamos nos fornecer os 11 cadernos relacionados na Guia de Remessa de Do-
cumentos – GRD constante do anexo 2ª Projeto Básico Castelão arquivo “FOR-AR-
PB-REVO-GRD-PROTOCOLO VOLUMES” constado de:

         
               a.  Memorial descritivo de arquitetura, paisagismo e    especificações 

técnicas;
                      b.  Memorial descritivo de estrutura de concreto; 
                      c.  Memorial de especificações da estrutura de cobertura;
                      d.  Memoriais descritivos do projeto de instalações, sendo:  
                           
                           .   Instalações elétricas
                           .   Instalações hidráulicas
                           .   Instalações de combate ao fogo
                           .   Instalações de Ar condicionado
                           .   Instalações de Gás
                           .   Telecomunicações e dados
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                           .   Instalações de Segurança
                           .   Instalações de Ascensores
                           .   Instalações de gestão técnica centralizada.

RESPOSTA 68:
Ver resposta 13.

PERGUNTA 69:
Solicitamos nos disponibilizar os desenhos relacionados no anexo 2A-Projeto Básico 
Castelão em arquivos DWG.

RESPOSTA 69:
Os arquivos somente foram disponibilizados no formato pdf.

PERGUNTA 70:
Solicitamos nos fornecer os relatórios de sondagens e os projetos de fundação defini-
dos para as novas estruturas e serem executados para a reforma,ampliação e adequa-
ção do estádio Castelão incluindo a construção do Edifício Central, Construção do Es-
tacionamento e da Secretaria.

RESPOSTA 70:
Ver resposta 13.

PERGUNTA 71:
Solicitamos disponibilizar as planilhas de quantidades das obras relacionada no anexo 
2A-Projeto Básico Castelão e definido com serviços de engenharia e de apoio e o for-
necimento dos equipamentos e materiais necessários a consecução do projeto.

RESPOSTA 71:
Ver resposta 13.

PERGUNTA 72:
Solicitamos disponibilizar as planilhas de quantidades dos serviços necessários para 
operar e manter as infra-estruturas conforme descrito no anexo 6.

RESPOSTA 72:
Ver Nota de Esclarecimento nº 02.

PERGUNTA 73:
Estamos entendendo que o documento solicitado no item 10.4.1 (iv) comprovação de 
situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da Cer-
tidão Negativa de Débito – CND é a Certidão emitida pelo Ministério da Fazenda – Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA 73:
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Desde 02/05/2007, data da vigência da Lei  nº  11.457/07, foram transferidas para a 
Secretaria  da  Receita  Federal  do Brasil  (RFB)  as  atividades de planejar,  executar, 
acompanhar e avaliar  as atividades relativas a tributação,  fiscalização,  arrecadação, 
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91 e das contribuições instituídas a título 
de substituição.  Dessa forma, as certidões que eram emitidas pelo INSS, atualmente 
são  emitidas  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (exceto  no  caso  de 
Contribuinte Individual).

PERGUNTA 74:
Estamos entendendo que o Custo da conta de telefone e internet da Secretaria e Mu-
seu é de responsabilidade do poder concedente tendo em vista não termos um parâ-
metro técnico para definir um valor de custo a ser lançado no Plano de Negócios. Está 
correto nosso entendimento? Caso contrário qual valor foi considerado pela Secretaria 
em seu Plano de negócios? Ou a Secretaria vai definir valor máximo que devemos con-
siderar?

RESPOSTA 74:
Não,  o  entendimento  não  está  correto.  Estes  custos  serão  responsabilidade  da 
CONCESSIONARIA.  Não  existe  valor  limite  para  os  gastos,  devendo  ser  cobertos 
todos os custos referentes ao consumo normal da Secretaria do Esporte. Apenas para 
valor  de referência,  os custos atuais  com telefonia e internet  alcançam o montante 
anual de até R$ 99.817,75 (noventa e nove mil oitocentos e dezessete reais e setenta 
e cinco centavos).

PERGUNTA 75:
Estamos considerando em nosso pré-dimensionamento estrutural da Laje de cobertura 
do estacionamento, da Secretaria dos Esportes, e do entorno do Estádio Castelão con-
forme desenho implantação Geral nº FOR – AR – PR – 001-00 uma sobrecarga de 
multidão de 500 kg/m². Nosso entendimento está correto? Caso contrário solicitamos 
definir qual será a utilização desta área e qual sobrecarga devemos considerar?

RESPOSTA 75:
Ver Resposta 14.

PERGUNTA 76:
Estamos entendendo que a Data de Início da Eficácia do contrato será somente após o 
Poder Concedente receber a aprovação e liberação do financiamento pelo BNDES ou 
pelo deposito na conta Vinculada no Tesouro do Estado da totalidade dos recursos da 
Remuneração  Fixa  definido  na  minuta  do  contrato  no  item  13.3  no  valor  de  R$ 
486.940.599,15. Nosso entendimento está correto? Em caso contrário, favor informar 
qual será o procedimento que será adotado?

RESPOSTA 76:
Ver Resposta 12.

PERGUNTA 77:
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Com referencia a resposta da nota esclarecimento nº 3 estamos entendendo que a re-
dação correta é:

“ A Garantia de proposta apresentada através da modalidade de seguro - garantia po-
derá ser recebida dentro do modelo prestado pelas instituições bancárias OU COMPA-
NHIAS SEGURADORAS autorizadas a oferecer estes serviços no Brasil,  desde que 
emitida em consonância a circular SUSEP nº 232, de 03 de junho de 2003.
Ainda no que refere às modalidades de garantia de proposta, anexamos o arquivo con-
tendo o ANEXO 3 (d) – Modelo de Carta Fiança Bancária.!” Está correto nosso  enten-
dimento?

RESPOSTA 77:
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA 78:
Solicitamos o ADIAMENTO da entrega da Proposta por mais 30 dias contados 
após o recebimento dos documentos e das informações solicitadas.  

RESPOSTA 78:
Em  virtude  dos  compromissos  assumidos  pelo  Governo  do  Estado,  notadamente 
aqueles  estabelecidos  com  a  FIFA,  será  mantida  a  data  de  recebimento  da 
PROPOSTAS, que é o dia 17 de março de 2010, às 15 horas.

EM 16/03/2010

A COMISSÃO
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