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CONTEXTUALIZAÇÃO

Este  termo  de  referência  tem  a  finalidade  de  apresentar  as  diretrizes  e

requisitos exigidos para a elaboração das propostas relativas ao processo licitatório da

concorrência  pública  para  concessão  de  uso, a  título  oneroso,  para  exploração,

operação e promoção do Centro de Eventos Balneário Camboriú – CEBC, bem como a

exploração de receitas acessórias na estrutura física. 

Neste documento constam os objetivos pretendidos pelo órgão concedente a

partir da implementação de um modelo de gestão profissional que fomente o turismo de

eventos  em  Balneário  Camboriú  e  região.  As  premissas  aqui  estipuladas  foram

baseadas no estudo de Rossac et al (2018) e na sua revisão e atualização elaborada

pelo departamento técnico da SC Participações e Parcerias S.A. - SCPar.

As referências de valores mínimos de outorga, assim como os parâmetros de

operação que devem ser considerados pelo licitante na elaboração da Proposta de

Preço, não impedem a propositura de conceitos e soluções mais amplos do que as

bases estipuladas neste termo. 

As informações,  estudos,  pesquisas,  investigações,  levantamentos,  projetos,

planilhas  e  demais  documentos  ou  dados  disponibilizados  pelo  órgão  concedente

foram  realizados  e  obtidos  para  fins  exclusivos  de  referência  da  concessão,  não

apresentando  nenhum  caráter  vinculativo  ou  qualquer  efeito  do  ponto  de  vista  da

responsabilidade  do  Governo  do  Estado  perante  os  licitantes  ou  perante  a  futura

concessionária.

OBJETO

Concessão de uso, a título oneroso, para exploração, operação e promoção do

Centro de Eventos Balneário Camboriú – CEBC e exploração de receitas acessórias na

estrutura física. 
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JUSTIFICATIVA 

Em Santa Catarina, existem 12 regiões turísticas que compõem o Mapa do

Turismo Brasileiro, sendo que Balneário Camboriú faz parte da região Costa Verde &

Mar, composta também pelos municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú,

Ilhota,  Itajaí,  Itapema,  Navegantes,  Penha e  Porto  Belo.  O Município  de  Balneário

Camboriú  é classificado como categoria  “A”  dentro do Mapa de Regionalização do

Turismo do Ministério do Turismo (MTUR). Possui, segundo o censo do IBGE de 2010,

uma população de 108.089 (cento e oito mil  e oitenta e nove) habitantes, sendo o

décimo primeiro município mais populoso do estado e o segundo menor em área total.

Além de sua população fixa,  há um revezamento de aproximadamente 04 (quatro)

milhões de turistas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

Balneário Camboriú é destino indutor da região turística Costa Verde & Mar e

um dos principais pólos turísticos do Sul  do Brasil,  recebendo turistas de todas as

regiões do país e do exterior. Eventos como a Exposição de Carros Antigos, a Copa

Internacional  de  Downhill  e  as  datas  festivas  de  Ano  Novo  e  Carnaval  geram um

impacto relevante no fluxo turístico. A cidade possui aproximadamente 18 mil  leitos

divididos  entre  hotéis,  pousadas,  campings,  casas  de  veraneio  e  resorts,  sendo

conhecida,  também,  por  sua  vida  noturna  agitada  e  uma  ampla  gama  de  opções

gastronômicas. 

O  turismo  representa  cerca  de  15%  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  de

Balneário Camboriú, de acordo com os dados do IBGE, sendo sua principal fonte de

renda. A cidade possui um teleférico na barra sul que agrega o Complexo Turístico

UNIPRAIAS, ligando a praia central à praia de laranjeiras e às demais praias da região

sul de Balneário Camboriú: Taquaras, Taquarinhas, Pinho - primeira praia oficial de

nudismo  do  Brasil  -  Estaleiro  e  Estaleirinho.  Balneário  Camboriú  possui  ainda  o

complexo turístico Cristo Luz, localizado em um dos pontos mais altos de Balneário

Camboriú, com 150 metros de altura. 

Assim, o Centro de Eventos será uma oportunidade para expandir as opções

para o público, estimulando a maior circulação pela região, atraindo eventos e festas

para além da temporada de verão, aumentando a rentabilidade para hotéis e pousadas
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do entorno da cidade, nas mais variadas épocas do ano e, desta forma, contribuindo

para o desenvolvimento sustentável do turismo. Neste sentido, após ações do Governo

do  Estado  de  Santa  Catarina  frente  ao  Ministério  do  Turismo,  foram captados  R$

55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais) para a construção de um centro de

eventos  e  pavilhão de exposições na cidade de Balneário  Camboriú,  no  intuito  de

dinamizar e oportunizar a atração de negócios e eventos que, até então, não tinham

infraestrutura  receptiva  necessária  para  aportarem no  Estado.  O  Estado  de  Santa

Catarina  complementou  uma  parcela  de  R$  14.812.066,92  (quatorze  milhões

oitocentos e doze mil sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) e o município de

Balneário  Camboriú  contribuiu  com  outra  parcela  de  R$  19.835.338,88  (dezenove

milhões oitocentos e trinta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito

centavos), que somados totalizam um investimento inicial de R$ 89.647.405,80 (oitenta

e nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta

centavos), que somados aos aditivos de valores somam R$ 110.511.502,24 (cento e

dez milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e dois reais e vinte e quatro centavos).

Junto a esses valores, soma-se o reajustamento de contrato atualizado até esta data

no valor de R$ 12.454.944,48 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil

novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Investimentos em

equipamentos  de  R$  16.214.987,25  (dezesseis  milhões  duzentos  e  quatorze  mil

novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Totalizando um valor de R$

139.181.433,97 (cento e trinta e nove milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e

trinta e três reais e noventa e sete centavos).

O empreendimento carece de uma gestão arrojada na captação de eventos e

na  manutenção adequada de sua estrutura, elementos essenciais para que o Centro

de Eventos fomente o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo de negócios

que  promova  um  impacto  econômico  positivo  e  gere  oportunidades  de  empregos

diretos e indiretos na região. Assim, a estratégia definida pelo Governo do Estado de

Santa Catarina consiste em não operar diretamente o empreendimento, adotando o

modelo de concessão a título oneroso à iniciativa privada, por meio de empresa(s) com

capacidade e expertise devidamente comprovadas. 

A  concessão  à  iniciativa  privada,  para  gestão  profissional  do  Centro  de

Eventos, preza pela eficácia ao adotar critérios para a melhor utilização dos recursos,

desonerando o erário, melhor gerenciamento do patrimônio público e possibilitando o
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bem estar econômico e social em seu entorno. Como prevê a Lei de Concessões, o

concessionário  assume  os  investimentos  necessários  à  execução  da  atividade  e

assume  todos  os  riscos  inerentes  ao  negócio,  com  liberdade  de  gestão  e

responsabilidade  integral  pelos  seus  resultados.  Desta  forma,  a  escolha  pela

concessão visa aumentar a competitividade do Centro de Eventos Balneário Camboriú

no mercado de congressos e eventos, usualmente denominado por MICE - Meetings,

Incentives, Congress and Events - implementando maior operacionalidade e dinamismo

do mercado de turismo.

A remuneração ao Estado de Santa Catarina pelo investimento se dará na

forma  de  contraprestações  financeiras  fixa  e  variável,  calculadas  com  base  em

percentual sobre a receita bruta auferida com a exploração do empreendimento. 

Por  fim,  entende-se  que  a  solução  escolhida  de  processo  licitatório  na

modalidade de concorrência pública para a concessão do Centro de Eventos Balneário

Camboriú a uma empresa privada, compreende a alternativa mais apropriada capaz de

gerar os benefícios esperados pela comunidade.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A modalidade de licitação será CONCORRÊNCIA POR  MAIOR OFERTA DE

VALOR DA OUTORGA INICIAL. Com este procedimento visa-se obter a oferta mais

vantajosa para a administração entre empresas tecnicamente capazes de executar o

serviço  tendo  como  parâmetro  o  valor  mínimo  definido  por  meio  dos  estudos  de

viabilidade. 

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS ENVELOPES

Local
Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR

CNPJ: 34.014.413/0001-47

Rua Eduardo Gonçalves D’Ávila, 303, Bairro Itacorubi, CEP: 88034-496

Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 
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Prazo
Até 60 dias a contar da publicação do Edital.

OUTORGA

Valor  mínimo da outorga inicial  será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de

reais), a serem pagos ao PODER CONCEDENTE como condição prévia à assinatura

do contrato.

A  outorga  variável  deverá  ser  de  5  %  do  valor  do  faturamento  bruto  da

concessionária, sendo que os pagamentos iniciam a partir do primeiro mês da vigência

do  contrato,  devendo  ocorrer  mensalmente  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês

subsequente ao mês de apuração. Para a apuração do valor da outorga variável, será

adotado o regime de caixa.

No  último  ano  contratual,  caso  existam obrigações  de  outorga  variável  em

prazo inferior  a um mês, esta deverá ser quitada previamente ao encerramento do

contrato e estimada proporcionalmente utilizando como base o valor de faturamento

bruto constante do último demonstrativo oficialmente publicado.

Os atrasos de pagamentos implicarão em: 

a) Multa por atraso: 2% (dois por cento) do valor da obrigação; 

b) Juros de 1% (um por cento) ao mês; 

c) Atualização financeira: IPCA-E. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação

exigidas na licitação; 

b) Assumir integral responsabilidade, caso ocorram danos causados ao Governo

do Estado ou a terceiros, na prestação dos serviços contratados; 

c) Arcar  com  todos  os  investimentos,  despesas  decorrentes  e  necessárias  à

execução dos serviços, respeitando as previsões do caderno de encargos, bem como

todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços, que vierem a incidir

sobre o objeto da licitação;
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d) O  Centro  de  Eventos  Balneário  Camboriú  –  CEBC  será  entregue  pela

contratante,  de acordo com seu Edital  de Licitação,  e  a contratada reconhece que

quaisquer investimentos adicionais aos já previstos no certame retro mencionado, será

de sua responsabilidade e deverá passar pelo aval do Poder Concedente; 

e) Garantir, durante toda vigência do contrato, a disponibilidade do bem concedido

conforme seu OBJETO; 

f) Comparecer, quando requisitado, na sede da contratante; 

g) Submeter  o  Centro  de  Eventos  a  uma  vistoria  anual  de  um  engenheiro

independente,  a  ser  contratado  pela  CONCESSIONÁRIA,  aprovado  pelo  PODER

CONCEDENTE,  para  verificação  do  estado  de  conservação  da  infraestrutura  do

empreendimento, com emissão de laudo de vistoria que deverá ser acompanhado de

um plano de manutenção preventiva e/ou corretiva e compatível com o relatório de

vistoria. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Fornecer todas as informações necessárias para a plena execução do objeto

desta licitação; 

b) Cumprir todos os compromissos assumidos com a Contratada; 

c) Garantir  o acesso da equipe da contratada a toda informação disponível que

seja necessária para o desenvolvimento dos trabalhos;

d) Fiscalizar o contrato estabelecido entre as partes.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A  gestão  do  contrato  será  efetuada  pela  Agência  de  Desenvolvimento  do

Turismo de Santa  Catarina -  SANTUR, que terá poderes para  acompanhamento  e

fiscalização.

Vigência do contrato

O contrato tem prazo de vigência de 20 (vinte) anos.
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Valor do contrato

Estima-se um valor  de contrato de R$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e

quatro milhões de reais), com base na projeção das receitas advindas da concessão

pelo prazo de 20 (vinte anos).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

A VENCEDORA comprovará ao PODER CONCEDENTE o pagamento do valor

da outorga inicial na ASSINATURA DO CONTRATO, bem como a comprovação da

GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO.

A  outorga  variável  deverá  ser  de  5%  do  valor  do  faturamento  bruto  da

concessionária,  sendo  que  os  pagamentos  iniciam  30  (trinta)  dias  da  assinatura,

devendo ocorrer mensalmente até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de

apuração. Para a apuração do valor da outorga variável, será adotado o regime de

caixa. 

No último ano contratual, caso existam obrigações de outorga variável em prazo

inferior a um mês, esta deverá ser quitada previamente ao encerramento do contrato e

estimada  proporcionalmente  utilizando  como  base  o  valor  de  faturamento  bruto

constante do último demonstrativo oficialmente publicado.

Os atrasos de pagamentos implicarão em:

a) Multa por atraso: 2% (dois por cento) do valor da obrigação;

b) Juros de 1% (um por cento) ao mês;

c) Atualização financeira: IPCA-E.
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INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS

A  CONCESSIONÁRIA  executará  os  INVESTIMENTOS  MÍNIMOS

OBRIGATÓRIOS  por  sua  conta  e  risco,  com  observância  dos  requisitos  e

especificações técnicas contidas no CADERNO DE ENCARGOS TÉCNICOS.  Caso

opte pelo aluguel ao final da CONCESSÃO, ou em caso de extinção antecipada, os

bens deverão ser adquiridos e revertidos.

São INVESTIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:

a) Pavimentação da área do estacionamento com paver de concreto, com área de

16.500 m2;

b) Instalação de 1 (um) grupo motor gerador para suprir demandas de emergência em

caso de falta de energia elétrica;

c) Execução da adequação do acesso ao Centro de Eventos Balneário Camboriú pela

via marginal da Rodovia BR-101; e

d) Mobiliário, equipamentos, sistemas de computador, e outros elementos necessários

para a operação da área administrativa, financeira e comercial da CONCESSIONÁRIA.

Manutenção E Operação Do Centro De Eventos

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em até 30 dias após a assinatura do

presente contrato, o PLANO DE GESTÃO, composto por PLANO DE OPERAÇÃO E

PLANO DE MANUTENÇÃO que deverá apresentar, no mínimo:

a) Os requisitos, procedimentos e atividades para a operação e manutenção do Centro

de Eventos Balneário Camboriú;

b)  Agenda  dos  eventos  agendados/planejados  com  descritivos  e  características

mínimas de cada um;

c) Estratégias de marketing e ações de promoção para a captação de eventos;

d)  Conjunto  de  atividades  requisitadas  para  manutenção  e  operação  de  cada

equipamento, nos diversos usos, assim como os funcionários envolvidos;
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e) Esquemas alternativos de trabalho e de contingência para situações emergenciais,

tais como falta de água, energia elétrica, gás, quebra de equipamentos, greves e outras

intercorrências, a fim de assegurar a plena operação do CEBC;

f)  Padrões  mínimos  de  infraestrutura  necessária  ao  funcionamento  do  Centro  de

Eventos Balneário Camboriú, garantindo a segurança do público;

g) Esquemas de atendimento a situações de emergência que envolvam os USUÁRIOS

ou colaboradores do Centro de Eventos Balneário Camboriú, observando-se todos os

normativos pertinentes ao setor, mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e

materiais preparados;

h) As medidas preventivas para preservar a segurança do público, dos colaboradores e

do patrimônio a fim de evitar casos de incêndio, manifestações, tumultos, explosão,

eventuais  danos  causados  por  eventos  climáticos,  desastres  naturais,  e  outras

intercorrências, e no caso de sua ocorrência, as medidas para o controle da situação e

evacuação segura, caso necessário;

h) Plano de vigilância e segurança patrimonial, de forma a garantir a segurança e

integridade do empreendimento e também dos colaboradores e usuários; e

i) Prever plano de reinvestimento; e

j) Demais especificações contidas no CADERNO DE ENCARGOS TÉCNICOS

UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PELO PODER CONCEDENTE
E DO CALENDÁRIO A SER ATENDIDO

O CEBC deverá ser disponibilizado para uso direto do PODER CONCEDENTE

em perfeitas condições, nos termos e condições deste Capítulo.

O PODER CONCEDENTE poderá exercer o direito de gratuidade na reserva e

uso do CEBC por até 10 (dez) dias anuais para realização de eventos de interesse

público. Entende-se por essa utilização a forma conjunta ou parcial de cada um dos

espaços locáveis do CEBC, até o limite de 10 (dez) dias para cada ano-calendário.

No exercício do direito a que se refere o item anterior é vedado ao PODER

CONCEDENTE intermediar, ou de qualquer forma, solicitar à CONCESSIONÁRIA que

o  CEBC  seja  disponibilizado  a  terceiros  nas  condições  aplicáveis  ao  PODER
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CONCEDENTE,  salvo  quando  o  terceiro  organizador  do  evento  for  parte  da

Administração Pública Estadual Direta ou Indireta.

O  PODER  CONCEDENTE  terá  prioridade  de  reserva  das  datas  solicitadas,

desde que a data não esteja contratada e que não choque com o planejamento de

eventos recorrentes no CEBC.

Quando da reserva  gratuita  para  o  PODER CONCEDENTE,  o agendamento

deverá ser realizado com pelo menos 2 (dois)  meses de antecedência.  Caso essa

antecedência não seja preservada, a reserva ocorrerá mediante a disponibilidade do

espaço. No ato de reserva, o PODER CONCEDENTE deverá apresentar, por meio de

carta  assinada  por  autoridade  competente,  as  seguintes  informações  à

CONCESSIONÁRIA:

a) Nome do organizador do evento;

b) Nome e breve descrição docevento;

c) Datas solicitadas; e

d) Espaços solicitados.

É responsabilidade do PODER CONCEDENTE arcar ou garantir o ressarcimento

de todos os custos de realização dos eventos de interesse público no CEBC, inclusive

quanto aos consumos de energia elétrica e água, excetuando-se exclusivamente os

custos de locação dos espaços.

Do Calendário A Ser Atendido

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA observar as datas de pré-reservas

realizadas  para  a  utilização  do  CEBC  em  eventos  futuros.  Tais  reservas  serão

confirmadas  pela  Agência  de  Desenvolvimento  do  Turismo  de  Santa  Catarina

(SANTUR) mediante pagamento pelo interessado diretamente ao Concessionário, nas

condições das políticas de preço e pagamento por este adotada.

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE

A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por

ações, nos termos das leis brasileiras, sediada no Estado de Santa Catarina, e objeto

específico compatível com a exploração do OBJETO da CONCESSÃO. 
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O capital social mínimo subscrito da SPE, por toda a duração do CONTRATO,

será de R$ 3.000.000 (três milhões de reais),  devendo ser  integralizados antes da

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. A SPE não poderá,  durante o prazo da

CONCESSÃO, reduzir o seu capital social abaixo do valor mínimo acima especificado,

sem prévia e expressa autorização, por escrito, do PODER CONCEDENTE..

O Estatuto Social da SPE deverá contemplar cláusula que vede alteração de seu

objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER CONCEDENTE.

O exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão com o

ano civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início com a data da publicação do

contrato, e ao último ano. 

A SPE deverá obedecer a padrões adequados de governança corporativa e de

contabilidade, e de elaborar suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal

no 6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Internacionais de Contabilidade. A

SPE  estará  vinculada,  durante  todo  o  prazo  da  CONCESSÃO,  ao  disposto  no

CONTRATO,  no  EDITAL,  na  documentação  por  ela  apresentada,  inclusive  na

PROPOSTA  DE  PREÇO,  bem  como  à  legislação  municipal,  estadual  e  federal.

Assinado o instrumento contratual, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante

toda  a  sua  execução,  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na

LICITAÇÃO.

Florianópolis, 19 de Julho de 2019.

__________________________ _______________________

Guilherme Custódio de Medeiros Maurício Euclides de Melo

Coordenador Técnico Coordenador de Negócios
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