
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Transferência do parque de Tancagem de combustíveis Mucuripe/CIPP 

Data: 02 de Agosto de 2017 
 Horário: 10:00 

 Local: Auditório do BUS - CEARÁPORTOS 
 

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Assunto: Discussão sobre o procedimento de Chamada Pública que será 

realizada pela CEARÁPORTOS para selecionar Parceiro(s) Privado(s) para 

constituir uma Sociedade de Propósito Específico-SPE que explorará  Projeto 

de Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos no Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém, bem como negócios conexos, com a principal finalidade de atender 

a demanda de combustíveis do Estado do Ceará e outras regiões 

(hinterlândia). 

 

Em atendimento à Justificativa e Modelagem do PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E 

SISTEMAS PARA CARGA E DESCARGA DE NAVIOS COM GASES E 

COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS PRODUTOS 

SINÉRGICOS, NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - 

CIPP (“PROJETO TANCAGEM”), constante do Processo Administrativo 

2237807/2017 e com vistas a as segurar a ampla divulgação das propostas e 

dos estudos que fundamentam a elaboração do Projeto, é realizada a presente 

audiência pública, na presença dos participantes constantes da lista de 

presença (Anexo 1), para propiciar o conhecimento dos procedimentos da 

chamada pública, as características técnicas, mercadológicas e operacionais 

do projeto e levantados subsídios para as tratativas futuras com investidores, 

importadores, exportadores, distribuidores e demais interessados, com clara 

demonstração de seu objetivo e esclarecimentos de possíveis dúvidas por 

parte dos interessados. 

 

Presentes na audiência e convidados a compor a mesa – acompanhados do 

Presidente da CEARÁPORTOS, Sr. Danilo Gurgel Serpa, da Diretora de 

Engenharia da CEARÁPORTOS, Sra. Beatriz Canamary, da Assessora 
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Jurídica da Presidência da CEARÁPORTOS, Sra. Débora de Borba Pontes 

Memória, do Sr. Antônio José Câmara Fernandes, Secretário Adjunto da 

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, do Sr. Paulo César Moreira de Sousa, 

Secretário-Executivo da SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura e do Sr. 

Roberto de Alencar Araripe Andrade, Engenheiro da Célula de Programas 

Especiais de Transportes e Obras – o Sr. Rony Peres de Melo, Representante 

da ANTAQ, Sra. Rachel Philomeno, Representante da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Secção Fortaleza/CE, Sr. Marcel Oliveira Albuquerque, representante 

do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.  

 

Convidados ainda, o Sr. Heitor Studart, representante da Federação das 

Indústrias do Ceará – FIEC, Sr. Sérgio Bandeira de Melo, presidente do 

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo 

– SINDIGÁS e Sr. Victor Frota, Presidente do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Ceará – CREA-CE e sociedade civil. O Presidente 

da CEARÁPORTOS, Sr. Danilo Serpa, destacou a ausência do Secretário 

Lucio Gomes que, infelizmente não pode comparecer por estar em um evento 

com o Governador, todavia os Secretários Antônio José Câmara e Paulo César 

compareceram representando o Secretário Lucio.  

 

Logo na abertura da audiência, às 10:12 horas, após a composição da 

mesa, seguiu-se o pronunciamento do Presidente da CEARÁPORTOS que 

agradeceu a todos os participantes pela presença e após, deu a palavra à 

Sra. Débora Memória que agradeceu a presença de todos e destacou a 

grande importância da realização do Projeto da Tancagem para o Estado do 

Ceará, tendo mencionado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o 

Estado do Ceará e o Ministério Público Estadual em Ação Civil Pública, o qual 

atualmente aguarda homologação.  
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Sra. Débora destacou que durante sua fala e da Sra. Beatriz, os interessados 

em pronunciar-se poderão se inscrever junto a Coordenadora Jurídica da 

CEARÁPORTOS, Srta. Talita Rosas, responsável pelo recebimento das 

inscrições. Sra. Débora destacou também que todas as dúvidas e sugestões 

enviadas por e-mail devem ser contempladas na apresentação, mas que, caso 

os interessados após a apresentação tenham alguma dúvida, sugestão ou 

esclarecimento que, por favor, se pronunciem. Destacado por fim, que depois 

de ouvidos todos os inscritos, serão feitos os esclarecimentos que ainda se 

fizerem necessários.  

 

Em continuação, Sra. Débora destaca ainda da importância para o Estado do 

Ceará em atrair investimentos do setor privado de empresas com know how 

específico na área de Tancagem, visto que o Estado não possui e nem 

necessita possuir essa especificidade, tudo visando a geração de riquezas de 

uma forma geral, através da geração de empregos e arrecadação de impostos. 

 

Menciona que a CEARÁPORTOS tem a autorização legal para a contratação 

de parceiros, destacando que esse projeto não se trata de compra ou 

prestação de serviços, mas uma parceria, aplicando – no que couber – as 

normas gerais da lei 8.666/93, buscando a escolha do parceiro, em conjunto 

com a lei 13.303/2016, visando o melhor para o Estado.  

 

Acerca dos objetivos públicos desse projeto, destacou também a razão de se 

escolher uma SPE – Sociedade de Propósitos Específicos, enfatizando que 

não se faz viável uma mera concessão de área, visto que as garantias e 

objetivos para atender aos requisitos estatais não seriam plenamente atendidos 

através de concessão, conforme justificativa legal e técnica pela implantação 

da SPE. 

 



 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Transferência do parque de Tancagem de combustíveis Mucuripe/CIPP 

Data: 02 de Agosto de 2017 
 Horário: 10:00 

 Local: Auditório do BUS - CEARÁPORTOS 
 

Permanece destacando que a CEARÁPORTOS possui a expertise na área 

portuária, todavia, não possui a expertise necessária para a realização do 

Projeto da Tancagem, tendo a SPE além da expertise na área, a liberdade para 

aferição de lucros, tudo conforme o futuro acordo de acionistas a ser firmado. 

 

Sra. Débora enfatiza ainda que a área aonde se pretende instalar o projeto do 

Parque de Tancagem, atualmente está sob a posse do Estado que fará uma 

Concessão de direito real de uso para a CEARÁPORTOS de forma não 

onerosa, já a CEARÁPORTOS, por sua vez fará uma Cessão de direito real de 

uso da área de forma onerosa para o parceiro a ser selecionado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Acerca da remuneração da empresa parceira, Sra. Débora destacou que não 

se pretende que a parcela relevante da remuneração da CEARÁPORTOS se 

dê mediante lucro, mas através da arrecadação de tarifas e/ou preços públicos 

aplicáveis. 

 

Prossegue tecendo considerações acerca do Cronograma do Projeto da 

Tancagem, destacando que o prazo para apresentação da documentação de 

habilitação das empresas interessadas se iniciará após a publicação do edital. 

 

Menciona ainda que a seleção da empresa parceira se dará por critérios 

objetivos, os quais serão amplamente divulgados no edital a ser publicado. 

 

Sobre a habilitação das empresas, Sra. Débora menciona da importância da 

comprovação de expertise e robustez financeira das empresas que desejam se 

habilitar e que tais empresas devem possuir patrimônio líquido não inferior a 50 

(cinqüenta) milhões de Reais, podendo ser apresentadas as propostas através 

de consórcios, inclusive. 
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Acerca da qualificação técnica da empresa parceira, Sra. Débora passou a 

palavra a Sra. Beatriz Canamary, que destacou que o Estado, atraves da 

Secretária de Infraestrutura e da CEARÁPORTOS se uniram em uma força 

tarefa, há quase um ano, para executar o Projeto da Tancagem, destacando 

que o papel do Estado, nesse contexto, é atuar como um facilitador do Projeto, 

buscando assegurar as expectativas das diversas partes interessadas. Destaca 

que o Estado buscou ouvir todas as partes interessadas, antes de compor a 

proposta de Edital, para então abrir ao público mediante a presente Audiência 

Pública. 

 

Acerca da qualificação técnica, a Sra. Beatriz menciona que a empresa 

parceira deve ter a expertise de implantação e operação de terminais com 

capacidade mínima de 200.000 m3 de Tancagem estática em um único terminal 

de derivados de petróleo, de forma segura, eficiente e sustentável. Experiência 

comprovada em carga e descarga de navios com combustíveis derivados de 

petróleo, com movimentação mínima de 2.000.000 m³/ano em um único 

Terminal capacidade mínima de 2.000.000.000 m³ (dois milhões de metros 

cúbicos). E a capacidade de oferecer tancagem para terceiros e operar como 

um player independente, de forma que permita maximiar os ganhos de escala, 

reduzindo os custos operacionais no terminal e para permitir o livre acesso ao 

terminal a quaisquer distribuidoras que almejem comercializar combustíveis no 

estado do Ceará, evitando um monopólio. 

 

Acerca do critério de avaliações de projetos, Sra. Beatriz menciona que a 

CEARÁPORTOS tem uma infraestrutura portuária consolidada e integrada a 

um complexo industrial e busca atualmente um parceiro que apresente o 

melhor plano de negócios, devendo ser composto pela parte técnica em 30% e 

a parte estratégico-financeira em 70% do plano de negócios. 
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Acerca da parte estratégico-financeira no Plano de Negócios, a proponente 

pode apresentar uma complementaridade de operações entre combustíveis e 

GNL para obter maior pontuação. O píer 2 é voltado para a movimentação de 

granéis líquidos e já existe um terminal de regaiseficação instalado nesse píer, 

não sendo obrigatório o projeto a ser apresentado ter de manter 

obrigatoriamente essa atual estrutura.   

 

No caso de solução para GNL, destaca-se aqui a necessidade de apresentar 

expertise de operação de GNL e de combustíveis, no caso constituição de 

Consórcio em que cada empresa apresente expertise diferentes, que se 

complementem nessas operações. 

 

Sra. Beatriz destaca que é necessário apresentar a projeção e tipo de carga a 

ser manuseda pelo proponente, quais sejam: gasolina, Óleo Diesel, QAV, 

Álcool, Etanol, Óleo combustível, GLP, e outras cargas que possuam sinergia.  

 

Informa da importância de uma prévia análise de mercado avaliando o 

potencial da região, considerando não só as cargas atualmente movimentadas 

no Porto do Mucuripe, mas possíveis cargas de granéis líquidos em portos 

concorrentes. 

 

Será mais bem pontuada a empresa proponente que apresentar a melhor 

solução tanto pra combustíveis, quanto para GNL. Acerca das tarifas, destacou 

da existência de duas tarifas a serem fixadas; uma fixa pela área do terreno a 

ser concedida e uma variável pela utilização da infraestrutura compartilhável.  

 

A tarifa fixa não será inferior a 20 (vinte) Reais/ m2 /ano – estipulação feita com 

base em pesquisas de mercado. Já a tarifa variável será aberta para 

apresentação pelos proponentes com base na projeção de carga apresentada 
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no projeto para os próximos 25 (vinte e cinco) anos. Essa projeção de carga vai 

estar composta no acordo de acionistas e será utilizada como referência. 

 

Nos primeiros anos se dará a fase de transferência, todavia a expectativa é de 

movimentação de 2 milhões toneladas/ano se dê a partir do terceiro ano da 

parceria, todo com base em estudos para atender a demanda do Estado do 

Ceará. 

 

A tarifa composta na tabela de preços da CEARÁPORTOS é variável, podendo 

ser negociada, devendo obedecer ao mínimo de 75% do valor da tabela, 

ratificando que a projeção de carga deve estar indicada na proposta dos 

proponentes e que tal tabela será anexada ao acordo de acionistas e será 

tratada como movimentação mínima a ser utilizada. 

 

O proponente deverá considerar para fins de apresentação de valores que o 

investimento necessário em infraestrutura marítima ou terrestre possa ser 

executado pela proponente. 

 

Sra. Beatriz continua sua palavra destacando que a capacidade de 

Investimento do licitante deve se dar não só na fase de implantação, mas após 

na fase de operação, devendo a proponente apresentar a proposta por itens, 

incluindo o tempo estimado para o início de suas operações.  

 

Além disso, aspectos ambientais serão muito bem apreciados quando da 

apresentação das propostas, razão pela qual o proponente deve apresentar a 

estrutura de gerenciamento ambiental e no caso de monitoramentos de riscos 

ambientais, o proponente deve indicar quais as medidas para mitigar os riscos 

de operação. 
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Sra. Beatriz continua destacando dois pontos favoráveis nas propostas a serem 

apresentadas, como o da eficiência, a qual será verificada pela 

CEARÁPORTOS através do desempenho operacional, da otimização espacial 

do volume de tanques/hectare e da otimização da infraestrutura marítima. 

 

Sra. Beatriz prossegue mencionando das premissas técnicas para 

apresentação das propostas. Destacou a existência do memorial descritivo com 

todas as estruturas do porto e um projeto conceitual a título de sugestão. 

 

Menciona que a CEARÁPORTOS vai disponibilizar estrutura para dutovias, 

para a implantação de novas linhas de dutos e vai disponibilizar a área de 15 

hectares no retroporto do Pecém dedicada à implantação do Parque de 

Tancagem pelo proponente a ser selecionado. 

 

Sra. Beatriz destaca também que, caso haja interesse em as empresas 

distribuidoras de combustíveis instalarem tanques próprios, esse não será 

objeto da presente chamada pública, permitindo que, no momento, o 

proponente apresente condições atrativas para essas distribuidoras, no que se 

refere a utilização do terminal de tancagem. 

 

Prossegue sua palavra no que tange as questões operacionais, que estas 

serão de exclusividade da SPE, devendo obedecer às normas da 

CEARÁPORTOS, ao Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém e normas legais e técnicas aplicáveis. 

 

Sobre as interferências gerais, Sra. Beatriz enfatiza que deve ser feita uma 

avaliação de quais interferências possam vir a ocorrer na construção e 

operação, levando-se em conta a atual operação do porto.  
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Informa que custos envolvidos com segurança e combate a incêndio serão 

objetos de negociação dentro da SPE com a CEARÁPORTOS. Destaca 

também que no desenvolvimento do projeto de engenharia a SPE deverá 

providenciar ainda a licença de operação e instalação na parte de 

licenciamento ambiental. 

 

Sra. Beatriz menciona acerca da logística de escoamento. Informa que a CE 

155 está em fase de duplicação, com obras já iniciadas e previsão de 

conclusão em até 24 (vinte e quatro meses), sendo confirmado o prazo pelo 

secretário da SEINFRA, Sr. Tonzé.  

 

Após a apresentar os aspectos técnicos sobre o Projeto (Anexo 2), finalizou 

sua fala. 

 

Após a apresentação da Sra. Beatriz, foi dada a palavra ao Sr. Sergio 

Bandeira de Melo, presidente da SINDIGAS, este parabenizou a 

apresentação, destacando a excelente iniciativa de implantação do Parque de 

Tancagem para o Estado do Ceará, mencionando sua preocupação através da 

ótica dos combustíveis, visto que todo o projeto será construído em um terminal 

único, todavia, entende que o GLP deve ser tratado separadamente. 

 

Continuou destacando que as empresas filiadas ao SINDIGAS não poderão 

participar da seleção, por ser tratar de proposta para tratamento de todos os 

combustíveis, tendo solicitado a possibilidade de separação do GLP dos 

demais combustíveis na constituição da SPE, informando que somente desta 

forma será possível as empresas de GLP poderem participar deste projeto, sob 

forma de consórcio, somente no que tange ao GLP em separado. 
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A segunda questão sugerida pelo Sr. Sérgio foi com relação a qualificação 

técnica, tendo este mencionado que as empresas do SINDIGAS tem interesse 

em apresentar propostas no caso de um possível consórcio para uma SPE - 

em específico no que tange ao GLP, solicitando a separação do edital para a 

constituição de uma SPE somente para movimentação de GLP, sendo um 

fragmento da SPE, não importando se apenas se der uma única gestão para 

GLP e demais combustíveis. 

 

Outro ponto mencionado pelo Sr. Sérgio foi acerca da exigência de 

apresentação de capacidade técnica de movimentação comprovada pelas 

empresas proponentes, de distribuidoras autorizadas pela ANP com 

capacidade comprovada para todos os combustíveis, enquanto que em 

complementação a primeira sugestão do SINDIGAS, deve-se haver tal 

exigência de capacidade técnica de movimentação comprovada somente de 

GLP. 

 

Mencionou que o interesse não é a mutilação do projeto, mas a separação de 

GLP. Reforçou e parabenizou o projeto, destacando que as empresas estão 

impossibilitadas em investir e sem licença de operar no Porto do Mucuripe, e 

que espera que de fato a operação se concretize no Porto do Pecém. 

 

Dada a palavra ao Sr. Marcel, do TCE, este destacou se tratar o Projeto da 

Tancagem um projeto fantástico. Mencionou ainda que o TCE vem estudando 

as alianças entre entes públicos e privados, e que se há qualquer desequilíbrio 

na relação para o lado publico ou privado, sempre há consequências negativas 

para o projeto.  

 

Demonstrou ainda a necessidade de destacar-se no edital a ser publicado, qual 

a modelagem que o capital privado quer fazer parte. Prossegue aduzindo que a 
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CEARÁPORTOS é acionista minoritária e ao mesmo tempo é fiscalizadora. 

Assim, considerando que a CP vai fiscalizar a SPE, questionou as Sras. 

Débora e Beatriz se já há modelagem de qual a garantia que o privado vai ter e 

qual a garantia que o Estado terá nessa relação de SPE no caso de um 

possível litígio. 

 

Dada a palavra a Dra. Rachel Philomeno, da OAB, esta parabenizou o 

projeto e destacou que preside a comissão de direito marítimo e portuário da 

OAB. Destacou que já houve a publicação de 5 decretos pelo Estado para 

fazer cumprir a transferência do Parque de Tancagem e mencionou a Ação 

Civil Pública acerca deste mesmo tema. Destacou que o Parque de Tancagem 

atual no Mucuripe é inseguro para a sociedade, além da falta de área para 

crescimento no Porto do Mucuripe. 

 

Mencionou que a gasolina do Ceará é a mais cara do Brasil e sobre as 

expectativas do Estado, fazendo referência a preocupação da OAB acerca dos 

impactos a serem trazidos para a sociedade na demora da transferência do 

Parque de Tancagem. Solicitou o envio da apresentação do projeto de 

Transferência do Parque de Tancagem feito pela CEARÁPORTOS.  

 

Sr. Danilo mencionou que a apresentação do projeto de transferência do 

Parque de Tancagem será disponibilizada nos sites da CEARÁPORTOS e 

SEINFRA muito em breve. 

 

Continuando com sua fala, a Dra. Rachel Philomeno, da OAB, destacou da 

importância na união de todos os envolvidos no projeto, a fim de mitigar 

eventuais problemas a surgir no decorrer da instalação e operação do Parque 

de Tancagem, e afirmou que a OAB está disponibilizando para o projeto os 
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estudos feitos por sua Comissão de Direito Marítimo e Portuário, sempre com o 

objetivo de alcançar os objetivos do Estado. 

 

Questionou como os atuais projetos ficarão daqui até o final do projeto de 

implantação do Parque de Tancagem e se a CEARÁPORTOS possui um 

projeto alternativo para fornecimento de combustíveis a ser executado no 

decorrer do projeto de transferência do Parque de Tancagem. 

 

Dada a palavra ao Sr. Rony Peres de Melo, da ANTAQ, este parabenizou a 

iniciativa da realização da audiência pública e destacou da extrema importância 

do projeto atual para o Estado do Ceará, tendo mencionado da necessidade de 

expansão da área. 

 

Sr. Danilo deu a palavra a Sra. Débora que, em reposta ao 

questionamento do Sr. Marcelo do TCE, explicou que a CEARAPORTOS 

terá participação minoritária na SPE para garantir o cumprimento dos objetivos 

de interesse público do projeto, mas que a SPE atuará de forma autônoma, 

com as consequentes regulações normais decorrentes de tal objeto da 

empresa, posto que a atividade em que atuará é regulada e tem órgãos 

reguladores que estarão fiscalizando suas atividades. Em relação ao 

pagamento de tarifas pela SPE para a CEARÁPORTOS, destaca já há 

regulação aplicável atualmente. 

 

Prossegue afirmando que a grande diferenciação é o atendimento ao objetivo 

público. A SEINFRA é o órgão a qual a CEARÁPORTOS é vinculada por força 

de lei, devendo a CEARÁPORTOS garantir junto a SEINFRA os objetivos para 

os quais a CEARÁPORTOS foi criada, destacando que as fiscalizações 

permanecerão ocorrendo por parte da SEINFRA. 
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Mencionou a nova Lei das Estatais – lei 13.313/2016, a qual a 

CEARÁPORTOS irá cumprir e, por consequência, as suas subsidiárias também 

deverão seguir.  

 

Em resposta ao questionamento da Dra. Rachel, a Sra. Débora agradeceu 

a disponibilização dos documentos pela OAB e enfatizou que existe um plano 

de governo de transferência da Tancagem do Mucuripe para o Pecém e que a 

CEARÁPORTOS veio pra atender o plano do Governo, não podendo a 

CEARÁPORTOS intervir nos objetivos do plano de Governo do Estado do 

Ceará. Continua mencionando que nada mais visa o projeto, do que atender 

aos planos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Fortaleza e a 

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, relativamente à transferência 

pretendida. 

 

Dada a palavra ao Sr. Heitor Studart, representante da FIEC, este 

mencionou que o setor privado responde a todas as demandas citadas no 

projeto, sendo necessária a confiabilidade. Sugeriu ainda que fossem definidas 

de forma clara as regras do edital para que as empresas possam apresentar 

suas propostas de forma clara e objetiva. 

 

Aberta a palavra aos inscritos, pronunciaram-se, por ordem de inscrição: 

 

Sr. Carlos Schobiner, Gerente de Operações na empresa Decal, questionou 

acerca da capacidade mínima a ser imposta no edital. Será de 200 mil m3 com 

gás e líquido ou se tal capacidade é referente somente a combustíveis líquidos. 

Um segundo questionamento efetuado foi se o Terminal passará a concorrer 

com Gás Natural e para tanto vai utilizar o píer existente ou vai construir um 

novo. 
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Sr Jorge Henrique da empresa Tojal Renault agradeceu a disponibilização 

dos documentos pela CEARÁPORTOS e questionou se consta no edital de 

forma expressa as premissas de divisão de capitais, solicitando que ficasse 

estabelecida no edital a efetiva participação que se busca o Estado. 

Questionou quais as medidas legais e contratuais por parte do Estado e da 

CEARÁPORTOS para atração e implementação das premissas em questão. 

 

Outro questionamento do Sr. Jorge Henrique se deu acerca da regaiseficação, 

indagou se tal sistema será retirado, mencionando um dos “considerando” no 

TAC e sobre a ocupação dos berços 3 e 4 e se já foram feitos estudos acerca 

da capacidade dos mesmos. 

 

Solicitou ainda esclarecimento para que se demonstre se todos os acessos 

para execução do projeto serão disponibilizados e, especialmente arruamentos, 

água, saneamento, redes de dados, solicitando a contemplação expressa no 

projeto. 

 

Acerca da área, indagou se a área de 15ha está registrada e se há algum 

trecho ainda com terceiros e quais as atitudes do Estado e da CEARÁPORTOS 

sobre tais trechos. 

 

Indagou ainda se há passivo ambiental na área atualmente que possa vir a 

interferir na implantação do projeto e sobre o prazo, indagou se poderá haver a 

prorrogação da SPE.  

 

Por fim, sugere que conste na minuta do edital quais os critérios a serem 

utilizados em caso de empate dos proponentes. 
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Dada a Palavra ao Sr. Danilo Veras, gerente de novos negócios da Raízen, 

este destacou da importância da separação do gás dos demais combustíveis. 

Mencionou acerca da restrição das empresas inscritas a depender do capital 

solicitado e das exigências de qualificação técnica.  

 

Solicitou a apresentação prévia pelas empresas participantes de compromisso 

de operador portuário junto a ANTAQ. Sugeriu excluir a exigência do edital ou 

reduzir os volumes previstos. Mencionou do interesse da Raízen em investir no 

Estado do Ceará. 

 

Ratificou o entendimento do Sergio do SINDIGAS sobre a separação do GNL e 

enfatizou que as distribuidoras de combustível não poderão se associar, visto a 

redução de escala mencionada no edital.  

 

Sr. Danilo informa ainda no que tange a operação de dutos ou tanques que 

caso esta se dê unicamente pela SPE, isto tenderá a criar um monopólio, 

prejudicando a livre concorrência. Solicitou uma resposta da ANTAQ sobre 

TUP, juntamente com a ANT. 

 

Sr. Danilo Veras prossegue indagando como se dará a modelagem dessas 

estruturas, e se as mesmas serão transferidas para as empresas ou não. 

 

Questiona também sobre o Regime jurídico para implantação das áreas, bem 

como quais os instrumentos jurídicos serão apresentados pela 

CEARÁPORTOS para a implantação das áreas. 

 

Por fim, parabenizou o projeto e mencionou se tratar de um projeto sofisticado, 

mencionando que infelizmente, o projeto na forma que está prejudica e 

inviabiliza a participação da Raízen.  
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Dada a palavra ao Sr. Luis Coutinho da Total Distribuidora, este 

parabenizou a CEARÁPORTOS pela iniciativa e reiterou os termos da Raízen, 

concordando totalmente na afirmação de que o GNL deve ser separado dos 

demais combustíveis. Questionou se vai haver a possibilidade de as 

distribuidoras construírem as suas próprias estruturas. 

 

Menciona que o Porto de Suape ganha na concorrência com os Portos do 

Ceará, devendo constar a salvaguarda do acesso a estas estruturas. 

 

Dada a palavra ao Sr. Edson Real da empresa Golar, este parabenizou a 

iniciativa e destacou se tratar a empresa Golar de empresa especializada em 

regaseificação. Questionou quando estarão disponíveis as instalações por 

parte da CEARÁPORTOS, bem como sobre gasodutos e linha de gás que 

conecta com a linha de gás da Petrobras. Questionou se os gasodutos estarão 

disponíveis para GNL ou terá uma nova empresa transportadora? Sugeriu que 

os gasodutos devam ser incorporados ao procedimento.  

 

Dada a palavra ao Sr. Fabrício Bomtempo da CEGÁS, este destacou que a 

CEGÁS será compradora de gás, não necessariamente participando, mas 

comprando o gás, destacando o interesse de compra pela CEGÁS do referido 

combustível. 

 

Dada a palavra ao Sr. Luciano  da empresa PETROBRAS, este mencionou 

que a Petrobrás será a maior prejudicada no novo Projeto de Transferência do 

Parque de Tancagem, destacando as preocupações da Petrobrás e da 

necessidade prévia de cadastro junto a ANTAQ das proponentes.  
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Indagou ainda se vai haver a previsão de operador logístico, se há previsão de 

algum gatilho, como ferrovia, ligando os Portos de Suape a Pecém já que 

Suape possui refinaria, podendo vir a reduzir o volume que vai chegar no porto 

do Pecém, ou sobre a refinaria anunciada que poderá chegar.  

 

Solicitou acesso ao memorial descritivo, destacando a eficiência de descarga 

de navios, já que a Petrobrás movimenta vários tipos de combustível. 

 

Dada a palavra ao Sr. Alexandre Pereira da empresa VTTI, este parabenizou 

a CEARÁPORTOS pela iniciativa e da forma como estruturou o projeto. Além 

da competição entre as distribuidoras, mencionou que há de se haver a 

competição entre os Portos. 

 

Questionou acerca do operador atual do GNL e sobre o desenho atual, 

afirmando que não ficou claro o acesso das distribuidoras aos navios e se 

haverá exclusividade de combustíveis. 

 

Dada a palavra ao Sr. Bruno Barros da empresa Raízen, este questionou 

sobre o acesso das distribuidoras ao Porto do Pecém e afirmou que não há 

modelo gerado sobre as consorciadas, já que serão apresentados vários. 

Questionou o volume que a SPE vai operar ou não. Mencionou da 

obrigatoriedade de passar a SPE a operar sendo duas tarifas para utilização. 

Questionou por fim, sobre a distribuição de áreas para a distribuidoras.  

 

Dada a palavra a Dra. Renata da empresa TOJAL Advogados, esta 

questionou sobre a necessidade de esclarecer a relação com tanques de 

armazenagem de terceiros, pois serão necessários investimentos vultosos 

necessitando garantir a viabilidade financeira, pois tratar o operador como mero 

operador de dutos tornaria o negocio inviável. 
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A Sra. Débora, em resposta aos questionamentos destacou que houve a 

solicitação de perguntas prévias, mas que como a maioria não foi previamente 

esclarecida, todos os questionamentos serão respondidos em outra 

oportunidade. 

 

Menciona que, em relação ao terreno, o formato é irregular pois a área total 

ainda não é de posse do Estado. A área indicada é objeto de ação de 

desapropriação e já possui a imissão de posse do Estado. Toda a área do 

Pecém está dentro do decreto de utilidade pública. 

 

Sra. Débora prossegue afirmando que se houver interesse do proponente em 

usar a área que ainda não é posse do Estado, a CEARÁPORTOS poderá 

estudar uma ação judicial para tanto, mas destaca que a CEARÁPORTOS não 

entende necessário neste momento inicial a utilização da referida área ainda 

não objeto de desapropriação.  

 

Sobre a ANTAQ, afirma que não vai haver transferência de outorga e que a 

SPE vai atuar como operadora do píer ate o terminal de Tancagem. 

 

Sobre os ativos referentes a utilização do TPP, Sra. Débora afirma que por lei 

já é de utilização do terminal Portuário do Pecém, podendo vir a ser possível a 

CEARÁPORTOS autorizar a utilização desses ativos. 

 

Sobre o percentual de participação da CEARAPORTOS, a CEARÁPORTOS 

quer a menor participação possível, apenas para atender aos objetivos do 

acordo de acionistas. 
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Dada a palavra a um ouvinte no auditório que não se identificou, este 

indagou como ficarão os investimentos no TUP se a propriedade será da 

CEARÁPORTOS. Sra. Débora em resposta menciona que pode vir a ser feito 

acordo entre os acionistas e a empresa participante. 

 

Acerca do prazo de 25 anos da SPE, Sra. Débora menciona que a ideia é que 

a SPE não tenha prazo especifico pra terminar, mas que permaneça, o prazo é 

linha de corte apenas para apresentação dos projetos. 

 

Sra. Débora segue destacando que não o projeto não busca o monopólio da 

SPE, mas que o que se busca é um Projeto que universalize o acesso do Píer 

a todas as distribuidoras interessadas, através da operação da SPE, utilizando 

com base outros projetos globalmente conhecidos. O planejamento da 

CEARÁPORTOS é se fixar no mercado global. 

 

Dada a palavra a Sra. Beatriz, esta destacou em respostas as perguntas 

formuladas que sobre o GLP, tal sugestão será analisada a sua viabilidade. 

Acerca da qualificação técnica dos 200 mil m3 tal referencial mínimo não 

contempla o GNL. Além do GNL, o edital irá requerer como referencial mínimo 

os 200 mil m3 de capacidade. Acerca do limite de 2 milhões de m3/ano Sra. 

Beatriz mencionou que foram feitos estudos e que há terminais no Brasil com 

essa capacidade. 

 

Explicou, ainda que a modelagem adotada pela CEARAPORTOS é praticada 

há muitos anos, internaciolmente e que, a CEARAPORTOS, como entidade 

portuária, busca competitividade no mercado mundial. Prossegue mencionando 

que o objetivo do projeto é justamente trazer um operador que atue como 

player independente atuando exclusivamente em sua expertise, possibilitando  

maximiar os ganhos de escala, reduzindo os custos operacionais no terminal; 
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atingir a maior eficiencia operacional do Porto, possibilitando atrair e acomodar 

diversas outras cargas; e permitir o livre acesso ao terminal a quaisquer 

distribuidoras que quiserem atual no mercado do Ceará, evitando monopólios. 

 

Sobre os tanques, Sra. Beatriz menciona que para o Porto do Pecém, é 

primordial atingir a melhor eficiência operacional. Para que o cliente de ponta 

possa compartilhar infraestrutura e operador, reduzindo o impacto do seu 

custo. 

 

Caso as distribuidoras desejem instalar seus tanques, isto será objeto de uma 

segunda e futura discussão com Estado do Ceará/Cearáportos. Destacou que 

a distribuidora tem a opção de utilizar seu próprio tanque, mas que esse poderá 

inclusive estar instalado no Terminal de Tancagem, a depender do potencial de 

atratividade dos proponentes e de tratativas comerciais entre estes e as 

companhias distribuidoras. 

 

Acerca do gás natural, Sra Beatriz menciona que sobre o TAC, embora ele 

mencione isso, não é interesse da CEARÁPORTOS nem do Estado 

descontinuar com as operações de gás. O Estado, as Térmicas, dentre outras 

empresas, precisam do gás natural. Mas o assunto está sendo objeto de 

negociações com Petrobras.  

 

O investidor pode apresentar diretamente solução de outro terminal on shore 

ou off shore em conjunto com os combustíveis. Destacando que a operação da 

Petrobrás não é um fator impeditivo.  

 

Sra. Beatriz enfatiza que o melhor modelo, em termos de eficiência 

operacional, seria um único operador do píer de graneis líquidos, tanto para 

GNL como para combustíveis e gases derivados de petróleo. 
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Sobre os dutos de GNL, a CEARÁPORTOS menciona que estes não são de 

propriedade da CEARÁPORTOS, mas que poderão ser objeto de tratativas 

comerciais entre os proponentes e Petrobrás. 

 

Acerca do questionamento sobre o compartilhamento do píer, Sra. Beatriz 

mencionou que houve contratação de empresa internacional para análise de 

risco das operações com GNL e combustíveis e gás derivados de petróleo no 

mesmo píer e que não foi identificado qualquer obstáculo para o manuseio 

desses graneis liquidos no mesmo cais, destacando que ações de mitigação de 

riscos deverão ser implantadas. Esse estudo é parte integrante dos anexos do 

edital. 

Além disso, a CEARÁPORTOS encontra-se atualmente em tratativa com a 

Petrobrás para uma solução conjunta. 

 

Acerca da Transnordestina, Sra. Beatriz afirma que o Estado não se manifestar 

sobre tal projeto tendo em vista que trata-se de um investimento unicamente 

privado, mas que o Estado vem buscando atual também como facilitador para a 

execução desse projeto, tendo em vista a sua importância para a logística, não 

só do estado, mas para toda a região nordeste. 

 

Sobre a ocupação do berço, isto é critério de operação que deve ser 

apresentado pelo proponente. 

 

Sobre o pedido de apresentação de estudo de ocupação do berço, tal 

documento não é anexo ao edital, mas a CP irá analisar a possibilidade e 

necessidade de disponibiliza-lo. 

 

Sobre a previsão de expansão do píer, tais soluções deverão ser apresentadas 

pelo investidor. 
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Os graneis líquidos apresentados nas propostas pela Proponente serão 

opearados unicamente pela SPE.  

 

Lembrou ainda a Sra. Beatriz que o objetivo principal do porto é buscar 

eficiência operacional e se tornando competitivo no mercado internacional. 

 

Dada a palavra ao Sr. Romulo Alexandre no publico, este sugeriu procedimento 

de entrega das perguntas com as respostas formais. Debora mencionou que 

demais perguntas devem ser enviadas ao e-mail da comissão e agradeceu a 

todas as perguntas.  

 

Dada a palavra ao Dr. Victor Frota do CREA, este parabenizou a iniciativa da 

CP e destaca a inviabilidade total do Porto do Mucuripe em operar, destacando 

que o Conselho apoia o projeto, deixando algumas recomendações. Acerca da 

retirada futura após a desativação do porto do Mucuripe, mencionando o 

passivo ambiental do porto, devendo compensar ambientalmente e cuidar do 

passivo que ficará no Porto do Mucuripe, tendo agradecido. 

 

Sr. Sergio da SINDIGAS reitera que não há dúvidas sobre o papel da SPE e 

que a única solicitação é que eventualmente o SINDIGAS queria participar no 

consórcio da SPE e podendo concorrer de forma como SPE e que o GLP deva 

ser tratado de forma separada. 

 

Dada a palavra ao Secretario Antônio José Câmara, em nome do secretário 

Lucio agradece a participação de todos, reiterando que o objetivo maior é dar 

continuidade ao Porto do Pecém para atender as demandas do Estado e 

atender aos anseios da população cearense. 
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Menciona que o Estado está a disposição no e-mail mencionado pela Debora e 

irá responder a todos os questionamentos elaborados. Agradece a presença de 

todos e reitera o desejo do secretario Lucio de estar presente, todavia esta em 

compromisso com governador e agradecendo a presença de todos. 

 

Secretário esclareceu que, até a chamada pública daqui a 15 (quinze) dias 

úteis, as perguntas poderão ser apresentadas. Debora mencionou que 

interessante a apresentação das perguntas antes desse prazo, para que o 

edital seja retificado, se necessário.  

 

O Presidente da Cearáportos agradeceu a participação de todos, e desfez-se a 

mesa, encerrando-se a presente Audiência Pública às 12h30 horas. 
















