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DTA Engenharia

• Empresa fundada em 1998, 100% brasileira de engenharia 

independente;

• Focada em Engenharia Consultiva, Portuária, Ambiental e Dragagem.

Principais Atividades:

• Engenharia Portuária;

• Estudos e Licenciamentos Ambientais;

• EVTEAs;

• Dragagem Portuária;

• Desenvolvimento Portuário.

Clientes:
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 Bases de Distribuição de GLP:

 Apesar de estar localizada em área do porto, essa atividade não é de

caráter portuário, devendo ser entendida enquanto uma atividade

industrial / não operacional. A atividade portuária em si é realizada

por terceiros (Transpetro) e constitui em um custo para as bases de

distribuição de GLP instaladas nos portos.

Setor de GLP
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Setor de GLP

 A metodologia adotada para a estruturação das licitações de áreas e

instalações portuárias não se mostrava adequada para o caso em que o

objeto seja uma unidade industrial (Bases de Distribuição de GLP):

• impossibilidade de controle dos preços da operação portuária;

• impossibilidade de prestação de serviços para terceiros;

• rigidez na variação dos volumes movimentados;

• garantia dos parâmetros de desempenho (prancha)

• estruturação de SPEs (propriedade dos botijões/autorização ANP).

• publicação de Tabela de Preços Máximos;

• Reversibilidade Integral dos Bens;
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Setor de GLP

 Embalagens (recipientes) neste caso são retornáveis, sendo de propriedade

das distribuidoras e não passíveis de serem utilizadas por terceiros,

fazendo, pois, parte integrante da rede de atendimento ao consumidor final,

e parte integrante dos investimentos que impactam em uma unidade de

industrial.

 As condições impostas pela regulação desse setor restringe a prestação de

serviços de armazenagem e envasilhamento do produto para terceiros.

 Para manter o atual patamar de oferta desse produto para a população

atendida por esses empreendimentos, é necessário que os futuros

arrendatários dessas instalações apresentem condições de fornecer essa

quantidade de recipientes atualmente em circulação, de forma a evitar

eventuais prejuízos ao abastecimento da população da área de influência.
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Marco Regulatório – Setor Portuário

 Lei n° 8.630/93 – Lei de Modernização dos Portos

 Lei n° 12.815/13 – Nova Lei dos Portos

 Decreto n° 8.033/13 / n° 8.464/15 / n° 9.048/17 – Regulamentação da Lei 

12.815/15
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Marco Regulatório – Lei 12.815/13

 Consulta à ANP sempre que a licitação, ou autorização, envolver instalações

portuárias voltadas à movimentação de petróleo, gás natural, seus derivados e

biocombustíveis.

 Possibilidade de antecipação da renovação do contrato de arrendamento,

pós-1993, mediante realização de investimentos;

 Regularização, por parte da ANTAQ, dos contratos vigentes;

 Estruturação de SPE para participação nas licitações.
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Marco Regulatório – Decreto 8.033/13 e Decreto 8.464/15

Critérios para licitação:

• Maior capacidade de movimentação;

• Menor tarifa;

• Menor tempo de movimentação da carga;

• Maior valor de investimento;

• Menor contraprestação do poder concedente;

• Melhor proposta técnica.

• Maior Valor de Outorga

 Flexibilização dos critérios de adensamento de áreas contiguas: inviabilidade

técnica, econômica ou operacional;
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 Processo Licitatório – maior valor de outorga, com premissas fixadas pelo

edital de licitação (volume, investimentos, outorgas).

 Prazo – até 35 anos, prorrogável por sucessivas vezes, a critério do poder

concedente, até o limite máximo de setenta anos

 Reconhecimento da exploração direta ou indireta de áreas não afetas às

operações portuárias

Marco Regulatório – Decreto 9.048/17
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1° lote de licitação – 2013

Critérios de Julgamento:

• Maior capacidade de movimentação;

• Menor tarifa;

• Menor tempo de movimentação de carga;

 Dificuldade no enquadramento das proposições apontadas na Lei 12.815/13

em relação aos requisitos e características desse setor:

• preços praticados;

• investimentos;

• comprometimento com volumes movimentados / parâmetros de

desempenho dependência do operador portuário
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 Tratamento dos arrendamento de Bases de Distribuição de GLP

enquanto Não Operacionais;

 Não obrigatoriedade de parâmetros de desempenho: preço máximo,

volume mínimo, produtividade, etc.

 Critério de julgamento: maior valor de outorga;

 Comprovação de propriedade de recipientes para atendimento do

mercado relevante;

 Disponibilização da área em até 360 dias após a assinatura do contrato

de arrendamento.

Setor de GLP – Processo Licitatório Adequado
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 Qualificação Técnica dos Licitantes:

• Comprovação de autorização perante a ANP para a atividade de

distribuição do GLP;

• Prova, com atestação da ANP, de ser detentora de unidades de

recipientes suficientes;

• Prova, com atestação da ANP, de ser detentora de quantidade

excedente de recipientes (propriedade – quantidade mínima necessária

para atender seu mercado) em quantidade mínima de 20% do total de

recipientes necessários para atendimento do mercado da base a ser

licitada;

• Indicação dos equipamentos e da logística prevista para as instalações

a serem arrendadas;

• Reversibilidade dos Bens: somente obras civis;

Setor de GLP – Processo Licitatório Adequado
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Licitação 2018

Critério de Julgamento:

• Maior Valor de Outorga

 Desempenho Operacional:

• Não há necessidade de parâmetros de desempenho (não operacional)

 Prazo:

• 20 anos

 Propostas:

• Possibilidade de oferecer propostas para as 3 áreas
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Licitação 2018

 Habilitação:

• Não necessidade de ser autorizada pela ANP – possibilidade de

participação de instituições financeiras

 Desmobilização dos atuais arrendatários:

• Até 1 ano

 Reversibilidade dos ativos:

• Tanques, carrossel e equipamentos

 SPE:

• Somente no caso de formação de Consórcio
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Licitação 2018

 Valores de Outorga:

• R$ 80.000,00 a R$ 260.000,00 por mês.

 Projeção de Demanda:
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Licitação 2018

 Projeção de Demanda:
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Licitação 2018

 Capex:

• MIR01 – R$ 65 milhões

• BEL05 – R$ 50 milhões

• BEL06 – R$ 51 milhões

• Todos incluem R$ 11 milhões para aquisição de botijões

• Subdimenionamento do valor de investimentos em tanques

• Não foi considerado investimento para reposição de botijões
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Considerações Gerais

 Pontos de Atenção:

• Não necessidade de ser autorizado pela ANP

• Valores de Outorga acima dos patamares vigentes

• Reversibilidade dos ativos: tanques, carrossel e equipamentos

• Desmobilização imediata dos atuais arrendatários

• Valor de Outorga da Cessão Onerosa

• Comprovação de propriedade dos recipientes pelas licitantes

 Pontos Adequados:

• Tratamento das bases enquanto não operacionais

• SPE somente no caso de formação de Consórcio
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Considerações Gerais

 A dificuldade do enquadramento do setor de distribuição de GLP no marco

regulatório portuário tem levado a um elevado período (5 anos) de

indefinição e falta de segurança jurídica para os atuais arrendatários;

 Essa situação tem como consequência a criação de condições adversas

para a realização de novos investimentos, tanto de manutenção como de

expansão, levando ao sucateamento das instalações e aumento do risco

operacional e de abastecimento da população


