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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 027/2020 

EDITAL DE CONCESSÃO Nº 001/2020 

OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE ESPAÇO NO COMPLEXO 

CRAISA PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA, CONFORME PROJETO BÁSICO PROMOVIDO PELA 

CRAISA, COM MODO DE DISPUTA ABERTO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DO TIPO O MAIOR 

VALOR DE PARCELA DE OUTORGA VARIÁVEL 

    Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, conforme 

item 5 do instrumento convocatório, foi formulado pedido de esclarecimentos pela empresa 

DB Estacionamentos Ltda., nos seguintes termos:  

 



   
 

 

 

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André -  CRAISA 

Av. Dos Estados, 2.195, Santa Terezinha, Santo André – SP   CEP: 09210-580 

www.craisa.com.br   -    TEL: 4996-9500 

Departamento Jurídico   

 



   
 

 

 

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André -  CRAISA 

Av. Dos Estados, 2.195, Santa Terezinha, Santo André – SP   CEP: 09210-580 

www.craisa.com.br   -    TEL: 4996-9500 

Departamento Jurídico   

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

a) DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESTACIONAMENTO (CCOE) Nº 

001/13 

   Para que os interessados no Edital tenham ciência, dentre os diversos 

concessionários existentes atualmente, há a empresa DB estacionamento, que firmou o CCOE 

nº 001/13, decorrente do Processo nº 0258/13, Concorrência Pública nº 003/13. 

    O objeto do supracitado contrato é a concessão “...das áreas de 

estacionamento do Complexo Craisa, denominados CEASA do GRANDE ABC (área I) / 

ADMINISTRAÇÃO DA CRAISA (área II) / BOLSÃO DA CEASA (área III) /SACOLÃO SANTA 

TEREZINHA (área IV), localizados na Avenida dos Estados n. 2.195, Bairro Santa Terezinha, 

Santo André, SP, que tem por finalidade implantar, realizar adaptações, administrar, realizar 

obras e melhorias na infraestrutura das áreas de estacionamento e operacionalizar as vagas 

de estacionamento de veículos, conforme Projeto Básico, parte integrante deste CCOE.” 

(cláusula 1.1. do CCOE nº 001/13) 

    No 4º Termo aditivo ao CCOE nº 001/13 acrescentou-se “...uma nova 

área denominada Área V - Bolsão 02, com 11.380m2 (onze mil, trezentos e oitenta metros 

quadrados), para atendimento à demanda de veículos pesados de grande porte (carretas), 

caminhões e automóveis...” 

    

2. RESPOSTAS 

PERGUNTA: Lançando o edital que as áreas destinadas e sob responsabilidade e direito de 

exploração da requerente serão totalmente atingidas, modificadas e até edificadas, quais 

serão as áreas mantidas e/ou destinadas ao direito de exploração da requerente após o 
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projeto pronto, a fim de manutenção dos contratos vigentes? A resposta apresentada está 

obedecendo a Cláusula 1.2 do contrato firmado entre a requerente e Craisa? 

RESPOSTA: 

    Primeiramente, para uma melhor compreensão da questão, vejamos 

o que dispõe a cláusula 1.2. do CCOE nº 001/13: 

“1.2. Caso parte da área atual que constitui o espaço da Ceasa 

do Grande ABC e do Prédio da Administração da Craisa seja 

utilizado ou concessionado para outra finalidade ou projeto 

urbanístico/imobiliário na vigência do período de concessão, 

o CONCESSIONÁRIO deixará esta área e ficará com o novo 

espaço que será construído para a Ceasa, cabendo-lhe o ônus 

com a mudança e readequação dos equipamentos de 

controle de acesso, sendo que todas as demais obras e 

infraestrutura, inclusive para o estacionamento caberá à 

Craisa diretamente ou através do CONCESSIONÁRIO do 

empreendimento.” 

    No anexo I do Edital, o objeto prevê: 

“A proposta preserva em 100% (cem por cento) do número 

de concessionários atuais existentes e nas mesmas 

condições. Ou seja, os contratos já vigentes continuarão sob 

a Administração da CRAISA e, quanto aos espaços novos, 

estes poderão ser administrados e explorados pela 

Concessionária, respeitando-se os regulamentos emitidos 

pela Concedente.  
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Não haverá custos adicionais de realocação para os 

concessionários atualmente alocados na CEASA- CRAISA, os 

quais serão realocados, com prioridade, de modo que os 

primeiros módulos construídos deverão ser a eles 

destinados, mediante critérios a serem definidos pela 

Concedente.  

A CONTRATADA DEVERÁ RESPEITAR AS NORMAS 

APLICÁVEIS AOS ATUAIS CONCESSIONÁRIOS DA CRAISA 

(CEASA) CONFORME ANEXO XIII DO PRESENTE EDITAL.” (fls. 

46 do Edital) 

    Da análise da cláusula 1.2. do CCOE nº 001/13 com o Edital da 

Concorrência 001/2020, conclui-se que as áreas destinadas ao estacionamento e sua 

quantidade de vagas conforme plantas e levantamentos que as apurem continuarão e serão 

exploradas pela DB Estacionamentos Ltda., enquanto permanecer vigente e nos limites do 

CCOE nº 001/13 e seus aditivos. 

   Nesse sentido, vejamos o que dispõe o item “FONTE DE RECEITAS 

ALTERNATIVAS, COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS”: 

“As Concessões de Boxes e Estacionamento já existentes será 

repassado à Concessionária após o término contratual dos 

mesmos, sendo que estes, se houver previsão contratual, 

poderão ser prorrogados à critério do PODER CONCEDENTE” 

(fls. 55 do Edital) 

    Assim, após o projeto pronto, nos limites do contrato vigente, e na 

vigência do CCOE nº 001/13 e seus aditivos, as áreas de estacionamentos serão exploradas 

pela DB Estacionamentos Ltda, preservando o contrato existente entre essa e a CRAISA, 
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assegurando-lhe as áreas mínimas atuais contratadas, e respectivos números de vagas de 

estacionamento inseridas, conforme plantas e levantamentos idôneos que as apurem. 

   Posto isto, o presente Edital observa o disposto na cláusula 1.2. do 

CCOE nº 001/13, na medida em que prevê que as áreas de estacionamento serão 

administradas como previsto no CCOE nº001/13 e seus aditivos e nos termos da Concorrência 

nº 001/2020, preservando os contratos já vigentes. 

 

PERGUNTA: A Craisa no edital 01/2020 solicita aos interessados concorrentes que 

apresentem na proposta comercial percentual de repasse das receitas para exploração do 

complexo. Tal ditame também se refere a atividade de estacionamento, explorada pela 

requerente. Considerando que o contrato vigente de exploração destes estacionamentos já 

possuem nos contratos vigentes repasses pré-fixados incidentes sobre a arrecadação, tanto 

os contratos como o formato atual que vem sendo executado pela requerente estão sendo 

colocados sob rediscussão e nova fórmula modificativa no todo do complexo? 

RESPOSTA: 

    Primeiramente, para uma melhor compreensão do tema, vejamos o 

que prevê o Anexo I do Edital, no item critério de julgamento: 

“Será considerada vencedora, a licitante que ofertar o maior 

percentual sobre o faturamento bruto mensal, ou seja, a 

receita bruta efetivamente recebida, obtida com a 

exploração das áreas objeto deste edital (outorga variável), 

inclusive estacionamento. Esse percentual, que será pago 

mês a mês, não poderá ser menor do que 3% (três por cento), 
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sendo classificada em ordem decrescente e declarada 

vencedora a proposta de maior percentual” (fls. 50 do Edital) 

    A premissa da pergunta não é verdadeira. 

    Como vimos acima, no anexo I do Edital, o objeto prevê: 

“A CONTRATADA DEVERÁ RESPEITAR AS NORMAS 

APLICÁVEIS AOS ATUAIS CONCESSIONÁRIOS DA CRAISA 

(CEASA) CONFORME ANEXO XIII DO PRESENTE EDITAL.” (fls. 

46 do Edital) 

    Portanto, o CCOE nº 001/13, com seus respectivos termos aditivos, 

permanecem incólumes, devendo ser cumprido em seu inteiro teor pela DB Estacionamentos, 

inclusive com relação aos valores que devem ser repassados à CRAISA pela exploração 

comercial do complexo de estacionamentos. 

    Feitas essas considerações iniciais, por certo que o prazo da 

concessão da Concorrência 001/2020 é de 35 (trinta e cinco) anos. Desta forma, cediço que a 

vigência do CCOE 001/13, e seus aditivos, e ainda suas renovações, findar-se-ão antes do 

término do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de concessão da concorrência supracitada. 

   Após o término da vigência do CCOE nº 001/13, e seus aditivos, suas 

futuras renovações, a nova concessionária poderá explorar as vagas de estacionamento, que 

atualmente é explorada pela empresa DB Estacionamentos Ltda., nos termos deste 

instrumento convocatório. Nesse sentido, vejamos o que prevê o item “FONTE DE RECEITAS 

ALTERNATIVAS, COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS”: 

“As Concessões de Boxes e Estacionamento já existentes será 

repassado à Concessionária após o término contratual dos 

mesmos, sendo que estes, se houver previsão contratual, 
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poderão ser prorrogados à critério do PODER CONCEDENTE” 

(fls. 55 do Edital) 

    Após o término contratual do CCOE nº 001/13, seus aditivos, e suas 

futuras renovações, a nova concessionária vencedora da presente licitação deverá realizar a 

transferência à CRAISA do percentual sobre o faturamento bruto mensal obtido com a 

exploração da área objeto de estacionamentos, conforme previsto no instrumento 

convocatório. 

    Assim, esclarece que permanecem incólumes o CCOE nº 001/13, seus 

aditivos, e suas futuras renovações que serão realizadas, devendo o correr os repasses do 

mesmo modo que ocorre atualmente, não existindo qualquer alteração neste contrato, que 

permanecem inalterados, devendo os seus termos serem cumpridos, sob pena das sanções 

contratuais. 

 

PERGUNTA: Até que o projeto se conclua, o que sugerem os estudos, minimamente algo em 

torno de 30 meses, de que forma a Craisa pretende manter a organização do estacionamento 

atual, a fim de não haver perda de receita, tanto para a requerente concessionária, quanto 

para autarquia? Algum estudo de impacto a respeito foi projetado, especialmente acerca de 

necessários ressarcimentos de gastos extras não previstos que existirão com necessidade de 

novos funcionários físicos, impressão de tickets manuais, visto que certamente o sistema 

eletrônico será afetado, manutenções e seguros para os veículos guardados, sabendo que em 

períodos de obra o local obviamente ficará mais vulnerável e sujeito a acidentes, entre tantos 

outros fatores novos que surgirão? Caso algum estudo tenha sido realizado, foram 

ponderados os vários itens no contrato de exploração do estacionamento que prevê, desde a 

quantidade de funcionários que devem ser mantidos, a forma como os clientes devem ser 

orientados a usar o pátio quanto às normas exigidas pela Craisa? A autarquia está ponderando 

ou revendo estas e outras observações? 
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RESPOSTA: 

   Primeiramente, vejamos o que prevê o Anexo I do instrumento 

convocatório no item “DA JUSTIFICATIVA”: 

“O empreendimento pretendido tem por estimativa a 

realização de cerca de 6.000 (seis mil) atendimentos diários, 

calculado com base na média dos últimos anos. 

Outrossim, o projeto pretendido pretende gerar cerca de 

4.000 (quatro mil) empregos diretos e 15.000 (quinze mil) 

indiretos, e que a receita atual da CRAISA seja dobrada.” (fls. 

44 dos autos) 

    Com o acréscimo de atividades sendo exercidas no complexo CRAISA, 

decorrentes do presente Edital de Concessão nº 001/2020, por certo haverá mais movimento 

nos estacionamentos, razão pela qual não se enxerga, “data máxima vênia”, quais seriam as 

perdas de receita da DB Estacionamentos Ltda.  

    Pelo contrário, a expectativa é a de que, com a concretização da 

licitação de Concessão nº 001/2020, haja um aumento na procura por vagas de 

estacionamento do complexo, o que por certo repercutirá positivamente na renda auferida 

pela DB Estacionamentos Ltda.  

    Ademais, em nenhum momento no instrumento convocatório ficou 

previsto que o CEASA ABC irá parar de funcionar. Do mesmo modo, a DB Estacionamentos 

Ltda. seguirá cobrando os preços pela utilização da área de estacionamento concessionada, 

não havendo motivos para irresignação. 
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    Por ora, não se verifica que haverá necessidade de novos funcionários 

físicos, impressão de tickets manuais, manutenções e seguros para os veículos guardados, 

não havendo a previsão de que o local ficará mais vulnerável e sujeito a acidentes. 

    Nada obstante, vejamos o que dispõe os itens 3 e 7 do “DOS DEVERES 

DA CONCESSIOÁRIA”, do Anexo I do Edital prevê: 

“3. Serão de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA 

todos os seguros, licenças e alvarás necessários, inclusive os 

relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual 

dos danos materiais ou pessoais causados a seus empregados 

ou a terceiros, bem como multas e/ou indenizações por 

danos ambientais e ao patrimônio histórico. 

(...) 

7. Os locais e equipamentos, bens e propriedades danificados 

em decorrência de obras e serviços executados, deverão ser 

imediatamente refeitos e construídos de acordo com as boas 

técnicas e normas vigentes, sem causar nenhum ônus ao 

PODER CONCEDENTE. “ (fls. 52 do Edital) 

    Como vemos, será de responsabilidade da licitante vencedora do 

certame os seguros necessários relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual 

dos danos materiais ou pessoais causados a terceiros, bem como os locais e equipamentos, 

bens e propriedades danificados em decorrência de obras e serviços executados, deverão ser 

imediatamente refeitos e construídos. 

   Por fim, certo é que, caso haja um desequilíbrio econômico-financeiro 

do CCOE nº 001/13, decorrente da Concessão nº 001/2020, poderá a DB Estacionamentos 
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Ltda., justificadamente, apresentar pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato nos autos do Processo nº 0258/13, Concorrência Pública nº 003/13. 

 

PERGUNTA: Considerando que os vigentes contratos da requerente possuem cláusulas que 

discorrem sobre períodos de vigência, de renovação e de não transferência contratual; 

considerando que o lançamento do edital 01/2020 sugere mudança de regras dos contratos 

citados pelos planos apresentados pela Craisa, fato concreto é que o planejamento financeiro 

da requerente projetado para o negócio tal como assumido (prazo de retorno de 

investimentos após os 10 primeiros anos de contrato, cálculo da oferta de repasse de 

percentual da receita, entre outros pontos), não se tem dúvidas que o projeto imputará 

seriamente o negócio a requerente. E nesse sentido, a CRAISA ponderou algum estudo direto 

sobre o negócio da requerente? 

RESPOSTA: 

    Primeiramente, transcreveremos o que dispõe a cláusula segunda do 

CCOE nº 001/13: 

“2.1. O prazo do CCOE será pelo período de 120 (Cento e 

Vinte) meses, podendo ser prorrogado, até o limite de 240 

meses, por exclusivo interesse da CRAISA. 

2.2. Para a prorrogação da concessão de uso, desde que haja 

interesse da CRAISA, deverá o Concessionário solicitá-lo 

formalmente (por escrito) com antecedência de 90 (noventa) 

dias no vencimento do prazo de vigência do CCOE.” 

    Como se nota, o prazo de vigência do CCOE nº 001/13 é de 120 (cento 

e vinte) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 240 (duzentos e quarenta meses), por 
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a exclusivo interesse da CRAISA, desde que haja requerimento formalmente formulado com 

antecedência de 90 (noventa) dias do vencimento do prazo de vigência do contrato 

supracitado. 

   A DB Estacionamentos Ltda. argumenta que “...não se tem dúvidas 

que o projeto imputará seriamente o negócio a requerente”. Entendeu-se ter sido expresso 

impactará. 

    Contudo tal afirmativa não se sustenta ante os termos editalícios. 

Vejamos o que prevê o Anexo I do instrumento convocatório no item “DA JUSTIFICATIVA”: 

“O empreendimento pretendido tem por estimativa a 

realização de cerca de 6.000 (seis mil) atendimentos diários, 

calculado com base na média dos últimos anos. 

Outrossim, o projeto pretendido pretende gerar cerca de 

4.000 (quatro mil) empregos diretos e 15.000 (quinze mil) 

indiretos, e que a receita atual da CRAISA seja dobrada.” (fls. 

44 dos autos) 

    Com o acréscimo de atividades sendo exercidas no complexo CRAISA, 

decorrentes do presente Edital de Concessão nº 001/2020, por certo haverá mais movimento 

nos estacionamentos, razão pela qual não se enxerga, “data máxima vênia”, quais seriam as 

imputações negativas nos negócios da DB Estacionamentos Ltda.  

    Pelo contrário, a expectativa é a de que, com a concretização da 

licitação de Concessão nº 001/2020, haja um aumento na procura por vagas de 

estacionamento do complexo, o que por certo repercutirá positivamente na renda auferida 

pela DB Estacionamentos Ltda. 
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    Por fim, certo é que, caso haja um desequilíbrio econômico-financeiro 

do CCOE nº 001/13, decorrente da Concessão nº 001/2020, poderá a DB Estacionamentos 

Ltda., apresentar pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato nos autos do Processo nº 0258/13, Concorrência Pública nº 003/13. 

 

PERGUNTA: Considerando também que não foi apresentando um plano detalhado ou projeto 

executivo de como se darão as intervenções nas áreas de atuação da requerente, o que seria 

feito apenas pelo vencedor do certame, colocando portanto em risco o negócio da 

requerente, questiona-se se a Craisa se dispõe a rediscutir de forma mais apurada e objetiva 

estes e outros pontos contratuais que tocam a requerente, especialmente o que impacte em 

garantia de renovação dos contratos vigentes e já existentes, sem interferências de novos 

concessionários nos objeto. 

RESPOSTA: 

   Primeiramente, transcreveremos o que dispõe a cláusula segunda do 

CCOE nº 001/13: 

“2.1. O prazo do CCOE será pelo período de 120 (Cento e 

Vinte) meses, podendo ser prorrogado, até o limite de 240 

meses, por exclusivo interesse da CRAISA.” 

    Como se nota, o prazo de vigência do CCOE nº 001/13 é de 120 (cento 

e vinte) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 240 (duzentos e quarenta meses), a 

exclusivo interesse da CRAISA. 
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    Ainda que o poder discricionário da renovação caiba à CRAISA, fator 

preponderante é que na oportunidade a concessionária esteja plenamente em dias com suas 

obrigações e, portanto, no pleno cumprimento das obrigações assumidas no  

CCOE 001/13 e aditivos. Não havendo impedimento legal para a renovação, a questão será 

assim procedida, relevando-se além dos bons préstimos constatados e consolidados, também 

a primazia da preservação e manutenção dos idôneos concessionários prestadores de 

serviços junto à administração pública. Assim o ensejo será pela renovação dos contratos 

vigentes da empresa DB, exatamente como assegurado a todos os demais concessionários 

afetados pelo Projeto que está sendo idealizado para os espaços CRAISA e atingidos pelo 

edital publicado. 

 

    PERGUNTA: Também como o complexo será totalmente 

reconstruído, certamente todos os investimentos feitos pela requerente serão perdidos, 

inclusive rede de monitoramento, rede de fibra ótica subterrânea que interliga as portarias e 

viabiliza o controle de movimentação no pátio, iluminação, coberturas, indicações visuais, 

pinturas, entre tantos outros. Quem se responsabilizará em arcar com a refeitura dos 

sistemas, ou mesmo com a indenização dos prejuízos, considerando que todos os 

permissionários serão realocados para outras áreas sem custo, uma vez que no art. 18 anexo 

III iguala o concessionário de estacionamento com o mesmo direito dos demais 

permissionários? 

RESPOSTA: 

    Como vimos nas respostas acima, após o projeto pronto, e na vigência 

do CCOE nº 001/13, as áreas de estacionamentos serão exploradas pela DB Estacionamentos 

Ltda, preservando o contrato existente entre essa e a CRAISA. 
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    A licitante vencedora da Concorrência nº 001/2020 deverá entregar 

as áreas de estacionamento com toda a infraestrutura necessária para rede de 

monitoramento, para rede de fibra ótica, para o controle de movimentação no pátio, para 

iluminação, para coberturas, para indicações visuais e para pinturas, nos termos do 

instrumento convocatório. 

   No anexo I do Edital, o objeto prevê: 

“Não haverá custos adicionais de realocação para os 

concessionários atualmente alocados na CEASA- CRAISA, os 

quais serão realocados, com prioridade, de modo que os 

primeiros módulos construídos deverão ser a eles 

destinados, mediante critérios a serem definidos pela 

Concedente.  

A CONTRATADA DEVERÁ RESPEITAR AS NORMAS 

APLICÁVEIS AOS ATUAIS CONCESSIONÁRIOS DA CRAISA 

(CEASA) CONFORME ANEXO XIII DO PRESENTE EDITAL.” (fls. 

46 do Edital) 

   Todavia, não olvidemos do que dispõe a cláusula 1.2. do CCOE nº 

001/13: 

“1.2. Caso parte da área atual que constitui o espaço da Ceasa 

do Grande ABC e do Prédio da Administração da Craisa seja 

utilizado ou concessionado para outra finalidade ou projeto 

urbanístico/imobiliário na vigência do período de concessão, 

o CONCESSIONÁRIO deixará esta área e ficará com o novo 

espaço que será construído para a Ceasa, cabendo-lhe o ônus 

com a mudança e readequação dos equipamentos de 
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controle de acesso, sendo que todas as demais obras e 

infraestrutura, inclusive para o estacionamento caberá à 

Craisa diretamente ou através do CONCESSIONÁRIO do 

empreendimento.” 

    Como se denota da referida cláusula, é ônus da DB Estacionamentos 

Ltda., a mudança e readequação dos equipamentos de controle de acesso, sendo que todas 

as demais obras e infraestrutura serão realizadas pela vencedora do Edital da Concorrência 

nº 001/2020. 

    Portanto, a licitante vencedora da Concorrência nº 001/2020 deverá 

realizar toda a infraestrutura necessária para rede de monitoramento, para rede de fibra 

ótica, para o controle de movimentação no pátio, sua iluminação, suas coberturas, indicações 

visuais e para pinturas, nos termos do instrumento convocatório, sendo ônus da DB 

Estacionamentos Ltda., apenas a mudança e readequação dos equipamentos de controle de 

acesso, nos termos do CCOE nº 001/2020. 

Santo André, 03 de junho de 2020  
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