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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELA EMPRESA JDE 

PROJETOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019 – 

SUPARC, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 

AA.010.1.000707/15-94. 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE 

Trata-se de impugnação formulada pela EMPRESA JDE PROJETOS E GESTÃO 

IMOBILIÁRIA LTDA, face aos termos do Edital de Licitação da Concorrência nº 001/2019 – 

SUPARC, cujo objeto é a CONCESSÃO DE USO ONEROSA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, 

PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS GOVERNADOR GUILHERME MELLO. 

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi interposta no prazo estipulado no art. 41, § 2º da 

Lei 8.666/93 e no item 4.3, subitem “b”, do Edital. 

A Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, retirou de circulação o 

Edital e seus anexos para ajustes a serem amadurecidos pelo Grupo de Trabalho, os quais passarão pelo 

crivo do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas. Consequentemente, a sessão pública de 

licitação, que estava prevista para dia 21 de outubro de 2019, foi suspensa, com nova data a ser 

disponibilizada através de aviso oficial, como consta na publicação do Aviso de Suspensão realizada no 

sítio eletrônico da SUPARC e no Diário Oficial do Estado do Piauí n. 199, p. 15, do dia 18 de outubro 

de 2019. 

Vale frisar, que as decisões adotadas durante o procedimento licitatório tem como princípio 

fundamental preservar o interesse público, mediante a contratação da proposta mais vantajosa para a 

administração, com observância nos princípios da legalidade, da moralidade, da competitividade, da 

isonomia, da razoabilidade, da economicidade, dentre outros. 

Com relação à impugnação interposta, os argumentos e o julgamento dos fatos aduzidos pelo 

impugnante estão abaixo demonstrados na mesma sequência apresentada, tópico a tópico. 

II. DOS ARGUMENTOS E DO JULGAMENTO 

O tópico I da impugnação ora analisada trata da sua tempestividade, situação esta já ratificada 

pelo presente documento. 
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Por sua vez, o tópico II tem como título: “das exigências editalícias omissas e das ilegais e/ou 

inconsticucionais”. Neste ponto, antes mesmo de adentrar ao cerne da questão, importa esclarecer que 

os subtópicos que se sucedem ao aqui examinado não se configuram em hipóteses de omissão, 

ilegalidade, tampouco de inconstitucionalidade do Edital e seus anexos, vez que esta Concorrência é 

regida pela Lei federal nº 8.987/95 e Lei estadual nº 5.494/05, as quais implementam uma sistemática 

licitatória distinta da que trata a Lei federal nº 8.666/93, esta utilizada apenas de forma subsidiária, como 

poderemos observar no decorrer deste relatório. 

 Assim, as dúvidas que possam existir quanto à legalidade do Edital e de seus anexos passam 

a ser esclarecidas a seguir.  

II.1. Do prazo exíguo para efetivação da carência da outorga (apenas 02 anos) 

A impugnante expõe que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência para pagamento da 

outorga, contados da assinatura do TER, inviabiliza o financiamento do empreendimento, vez que os 

investimentos vultuosos serão efetuados durante os primeiros anos de contrato. Desse modo, solicita que 

o prazo acima mencionado seja estendido, sob pena de inviabilizar financeiramente a concessão de uso 

do Pavilhão. 

Quanto a este ponto, preliminarmente, é necessário esclarecer que a outorga de bens públicos 

é ato administrativo discricionário, balizado pela conveniência e oportunidade, em busca do interesse 

público.  

No caso em tela, o Governo do Estado, ao decidir pela abertura desta Concorrência, avaliou, 

com base nos estudos técnicos e econômico-financeiro elaborados, que era conveniente e oportuno 

outorgar a concessão de uso do Pavilhão de Feiras e Eventos a um parceiro privado, detentor de 

necessária qualificação para gerir com eficiência o empreendimento, de forma a perseguir os objetivos 

traçados no item 3 do Edital. 

Nesse contexto, não buscou o Estado, ao estipular o prazo de carência de 24 (vinte quatro) 

meses para pagamento de outorga, asfixiar um possível concessionário, mas sim atribuir-lhe o tempo 

que considerou razoável para que pudesse satisfazer a referida obrigação. 

A situação apontada pela impugnante não diz respeito à hipótese de ilegalidade, ou abuso de 

poder do ato discricionário da Administração, vez que o edital e seus anexos não se distanciam do 

interesse público. O que há, de fato, são visões diferentes de negócio, que refletem na estrutura 

financeira idealizada pelo parceiro público e na estrutura financeira que o parceiro privado entende 

como necessária para realização do projeto, que possivelmente precisará de uma alavancagem maior de 

capital para cumprimento das obrigações estipuladas, aumentando o custo de financiamento do projeto. 
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Assim sendo, ponderando os argumentos aqui trazidos, o projeto será reavaliado neste ponto 

para garantir que o investimento na infraestrutura seja preservado, já que é o objeto perseguido pelo 

governo e desejado pelos lojistas, e que a outorga não signifique ônus financeiro capaz de inviabilizar o 

projeto. 

II.2. Do valor do investimento alterado, onde nos estudos efetuados e devidamente 

aprovados pela JDE, somaram aproximadamente a cifra de 14 milhões, considerando as mesmas 

benfeitorias do Edital, este que agora indica mais de 20 milhões, ou seja, inflaciona o certame em 

mais de 30% (trinta por cento). 

Neste subtópico, a impugnante expõe que os investimentos indicados no edital estão 

superfaturados, em comparação com os estudos efetuados por ela, que considerou as mesmas 

benfeitorias do Edital, sendo necessária a reparação e adequação dos valores apontados no CAPEX, sob 

pena de inviabilizar economicamente o negócio. 

Cabe salientar, neste ponto, que os estudos técnicos e econômico-financeiros apresentado pela 

SUPARC são referenciais e retratam a visão de negócio do Estado.  

Assim, é natural e até mesmo esperado pela Administração Pública que o parceiro privado, 

usando de sua expertise no mercado, consiga ser mais eficiente nas projeções dos custos com 

investimentos e reinvestimentos necessários à implantação e operação do empreendimento, desde que 

mantenha a qualidade dos serviços prestados, exigida no Caderno de Encargos e Níveis de Serviço – 

Produto III. 

Logo, a inviabilidade econômica alegada pela impugnante é inexistente, não havendo 

demérito, muito menos penalização às licitantes que encontrem um CAPEX abaixo do estimado pelo 

Estado, caso sejam capazes de sustentar a qualidade dos serviços a serem prestados no equipamento 

objeto da Concessão.  

De toda sorte, levando em consideração que existe uma diferença expressiva entre o CAPEX 

projetado pelo Estado e o que foi apresentado nos estudos realizados pela impugnante, este ponto 

também será reavaliado.  

II.3. Do prazo de apenas 01 (um) ano para pagamento da outorga fixa 

Ainda em referência ao montante do investimento necessário aos primeiros anos do contrato, 

onde a reforma, ampliação e modernização do Pavilhão deverão ocorrer concomitantemente ao seu 

pleno funcionamento, mantendo a demanda de serviços já existentes, a impugnante entende que é 

exíguo o prazo de 12 (doze) meses contados da assinatura do TER para o início do pagamento da 

outorga fixa, estipulado no item 18.1.2.1 do Edital. Por esses motivos, pede que o prazo ora tratado seja 

ampliado para no mínimo 05 (cinco) anos. 
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Este ponto muito se assemelha ao tópico II.1, aquele tratando da outorga variável e este da 

outorga fixa. Portanto, a lógica aqui aplicada é a mesma, não havendo ilegalidade nos atos 

discricionários da Administração que buscam o interesse público. 

Não obstante, como o interesse do Governo é tornar o projeto mais atrativo aos olhos do 

mercado, de forma a dar maior competitividade ao certame, este tema será revisado. 

II.4. Da outorga fixa em forma de indenização indicada pelo Edital no seu item 18.1.2. 

A impugnante afirma que o valor da outorga fixa, que perfaz a quantia de R$ 1.914.711,07 

(um milhão, novecentos e catorze mil, seiscentos e onze reais e sete centavos), não foi alocado no 

CAPEX projetado nos estudos referenciais do Estado.  

Ademais, aduz que a TIR do projeto muda completamente caso o valor acima seja 

contemplado como investimento, e solicita que, para não afetar o equilíbrio econômico do contrato, seja 

estendido o prazo para o pagamento da outorga fixa, limitando o valor a 5% (cinco por cento) da receita 

bruta de aluguel. 

De modo preliminar, importa esclarecer que, conforme definido pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil na OCPC 05, “o direito de outorga é aquele decorrente de processos 

licitatórios onde o concessionário entrega, ou promete entregar, recursos econômicos em troca do 

direito de explorar o objeto de concessão ao longo do prazo previsto no contrato”.  

No caso em apreço, e considerando as orientações da OCPC 05, o direito de exploração do 

Pavilhão, pelo prazo determinado em contrato, se constitui em um ativo intangível do Concessionário, 

adquirido através do pagamento da outorga. 

Por sua vez, a outorga do Pavilhão é dividida em dois tipos, a outorga fixa e a outorga 

variável, ambas com seus respectivos custos projetados no OPEX do Produto II – Modelagem 

Econômico-Financeira. 

Ocorre que, conforme a OCPC 05, o ativo intangível proveniente da outorga paga em dinheiro 

é mensurado pelo custo nos contratos em que o direito e a correspondente obrigação de quitá-lo nascem 

para o concessionário simultaneamente quando da assinatura do contrato de concessão. Assim, tem-se 

que: “No caso de outorga fixa, o custo corresponde aos valores já despendidos e a despender no futuro 

de vem ser reconhecidos a valor presente, conforme dispositivos do Pronunciamento Técnico CPC 12 – 

Ajuste a Valor Presente. Em se tratando de outorga variável, por exemplo, com base na receita do 

período, seu montante deve ser registrado como despesa do período concomitantemente à receita que o 

tenha originado”. 
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Desse modo, é correto o entendimento da impugnante de que a outorga fixa deve ser 

registrada nas projeções do CAPEX, devendo o estudo econômico-financeiro ser reavaliado neste 

quesito. 

Quanto à variação da TIR em decorrência do acima destacado, também será objeto de análise 

pelo Grupo Técnico do projeto. 

III. DA DECISÃO  

Em razão do que foi acima exposto, a Superintendência de Parcerias e Concessões, através 

desta Comissão Especial de Licitação, decide acolher a impugnação apresentada por ser tempestiva, 

para, no mérito, julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

Sendo assim, COMUNICA à impugnante e aos demais interessados que o Edital está 

suspenso para revisão da estrutura financeira do projeto. 

 

Teresina, 21 de outubro de 2019. 

 

LAIRE SAMELINE SERAFIM CHAVES 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

APROVO: 

 

VIVIANE MOURA BEZERRA 

Superintendente de Parcerias e Concessões 


