
 

 

 
O presente Perguntas Frequentes - Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019 não substitui ou antecipa o 
conteúdo do Edital de Licitação ou de seus adendos, a serem divulgados futuramente, bem como não altera ou substitui 
os termos da Convocação de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019. Em caso de divergência, sempre 
prevalecerá o conteúdo do Edital de Licitação ou de seus adendos ou os termos da Convocação de Pré-Qualificação 
ARRENDAMENTO G&E 001/2019. 

   

Perguntas Frequentes - Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019 

—  

 

1- Qual é o conceito de um contrato de arrendamento? 

Resposta: Contrato pelo qual uma pessoa ou instituição, dona de bens imóveis, assegura a outrem, mediante 
remuneração fixa ou reajustável a prazo certo, o uso e gozo desses bens. Em outras palavras, a Petrobras 
manterá a propriedade imobiliária dos ativos que fazem parte da transação, concedendo a posse provisória de 
tais ativos para outra empresa mediante pagamento. Durante o período do arrendamento, a arrendatária terá 
liberdade para decidir sobre o melhor uso dos ativos, desde que respeitadas as condições contratuais, 
regulatórias e legais. 

2- Qual é o objeto do arrendamento contemplado pela Convocação de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO 
G&E 001/2019 – PETROBRAS? 

Resposta: O arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e de seu gasoduto 
integrante, conforme definido na Cláusula Segunda do Termo de Compromisso de Cessação de Prática 
SEI/CADE 0634895 (“TCC”), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”) e o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) em 08/07/2019. O navio regaseificador ou FSRU (Floating Storage 
and Regasification Unit) não faz parte do objeto do arrendamento, assim como a aquisição de cargas de GNL e 
seu frete serão de responsabilidade da Arrendatária. 

3- Qual é o prazo para inscrição no processo pré-qualificação para participação em licitação futura restrita 
aos pré-qualificados? 

Resposta: O processo de pré-qualificação é contínuo e permanentemente aberto. Contudo, para que uma 
empresa ou consórcio possa participar de um determinado processo licitatório restrito aos pré-qualificados, é 
necessário que sejam observados os prazos para conclusão do pedido de pré-qualificação, a serem divulgados 
através de Aviso de Licitação publicado em Diário Oficial, com a devida antecedência. 

4- Que requisitos devem ser comprovados para pré-qualificação no processo? 

Resposta: A pré-qualificação irá avaliar apenas o critério técnico cujos requisitos estão contidos no Adendo C da 
Convocação de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019 – PETROBRAS, que são: 

 Comprovar participação no Mercado de Gás Natural ou GNL, nacional ou internacional, com 
comprovação de movimentação de volume diário mínimo de 1.500.000 m3 de gás natural; ou  

 Comprovar experiência como Operadora de plantas de gás natural, no Brasil ou no mundo. 

Adicionalmente, deverão ser apresentados os documentos requeridos no Item 4 da Convocação de Pré-
Qualificação, visando a identificação da empresa/consórcio e de seu representante legal. 
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5- É possível comprovar os requisitos técnicos de pré-qualificação através de atestados emitidos em nome 
de empresas do mesmo grupo econômico? 

Resposta: Conforme Adendo C da Convocação de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019 – 
PETROBRAS, “serão aceitos atestados em nome da Matriz ou Filial, e de empresas do mesmo grupo econômico, 
desde que comprovada a relação entre elas, o que poderá ser feito através de documentos de constituição das 
empresas, tais como Contrato Social, Certidão da Junta Comercial, Annual Report, ou informações presentes nos 
portais eletrônicos oficiais das empresas.”. 

6- É possível participar do processo licitatório sem participar da etapa de pré-qualificação? 

Resposta: Somente será possível a participação de empresas e consórcios que tiverem sido pré-qualificadas 
com êxito até a data limite, a ser informada através de Aviso de Licitação, publicado em Diário Oficial. 

7- Qual é o canal oficial para acompanhamento do processo de pré-qualificação? 

Resposta: Todos os atos relativos ao processo serão noticiados através da página 
http://www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/. Toda a comunicação relativa ao 
processo deve ser realizada exclusivamente através do e-mail arrendamentotrba@petrobras.com.br. 

8- Qual a duração do contrato de arrendamento? 

Resposta: Este marco foi estabelecido no Termo de Compromisso de Cessação de Prática SEI/CADE 0634895 
(“TCC”), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”) e o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (“CADE”) em 08/07/2019, sendo 31/12/2023 a data prevista para encerramento do arrendamento das 
instalações do TR-BA. 

9- Qual a data prevista para publicação do processo licitatório? 

Resposta: O calendário do processo licitatório será definido posteriormente, na ocasião da publicação do Aviso 
de Licitação em Diário Oficial. Foi estabelecido, no Termo de Compromisso de Cessação de Prática SEI/CADE 
0634895 (“TCC”), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRAS”) e o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (“CADE”), em 08/07/2019, o prazo de setembro de 2020 para publicação do Edital do processo 
competitivo. 

10- Qual a data prevista para apresentação das propostas para processo licitatório? Qual a forma de 
apresentação das propostas? Quais serão os critérios para avaliação das propostas? 

Resposta: O calendário do processo licitatório, bem como a forma de apresentação e os critérios de avaliação 
das propostas das empresas que desejarem manifestar, de forma vinculante, seu interesse no arrendamento 
serão definidos posteriormente, com previsão expressa no Edital de Licitação. 

11- Quem será o operador do TR-BA e do gasoduto integrante? O terminal será sujeito ao regime de livre 
acesso? De quem será a titularidade das licenças e autorizações necessárias para operação das 
instalações durante o período de arrendamento? 

Resposta: As informações relativas aos direitos e obrigações da arrendatária, bem como os aspectos regulatórios 
e legais que regem o processo de arrendamento serão esclarecidas posteriormente, com previsão expressa no 
Edital de Licitação. 

http://www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/
mailto:arrendamentotrba@petrobras.com.br
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12- Haverá reserva de capacidade de transporte proporcional à capacidade de regaseificação do TR-BA a ser 
cedida para a Arrendatária?  

Resposta: Não. São apresentados a seguir esclarecimentos sobre o transporte: 
 
Em razão dos compromissos assumidos no âmbito do retromencionado TCC, celebrado entre a Petrobras e o 
CADE, notadamente conforme disposto em seu item 2.2, a Petrobras declinou do exercício do direito de 
exclusividade ainda remanescente nos gasodutos de transporte e realizou a indicação, nos sistemas de transporte 
da NTS e da TAG, dos volumes de injeção e retirada máxima em cada ponto de recebimento e zona de entrega 
necessários para atendimento a seus compromissos já estabelecidos, visando eliminar o congestionamento 
contratual e as flexibilidades de volumes previstas nos contratos então vigentes.  
 
Uma vez concluída a avaliação pelas Transportadoras quanto ao atendimento das alocações realizadas pela 
Petrobras e à capacidade remanescente em cada sistema de transporte, a Petrobras iniciará negociação com as 
respectivas transportadoras visando a adequação dos contratos de transporte ora vigentes para fins de limitar as 
flexibilidades e de modo que as Transportadoras, sob a supervisão da ANP, possam ofertar a capacidade 
remanescente ao mercado no modelo entrada e saída.  
 
Nesse contexto, entendemos que a arrendatária do TR-BA poderá negociar a contratação de capacidade de 
entrada diretamente junto à Transportadora TAG, que deixará de ser contratada pela Petrobras em relação ao 
volume correspondente à capacidade de regaseificação do TR-BA, observando o disposto na respectiva 
regulação aplicável ao caso concreto.  

13- (REVISADA) Quanto da capacidade de regaseificação do TR-BA poderá ser efetivamente utilizada pela 
Arrendatária?  

Resposta: O TR-BA se interconecta à malha de transporte através dos Pontos de Recebimento de São Sebastião 
do Passé (no âmbito do Contrato de Transporte Gasene), com capacidade de 14 milhões de m³/dia, e de São 
Francisco do Conde (no âmbito do Contrato de Transporte Malha Nordeste), com capacidade de 6 milhões de 
m³/dia, cujas capacidades físicas atendem à capacidade integral atual do TR-BA. Desse modo, na visão da 
Petrobras, não há restrições logísticas que impeçam a utilização plena da capacidade de regaseificação do 
terminal.  
 
Entretanto, cabe ressaltar que caberá à TAG, sob supervisão e tutela regulatória da ANP, a definição das 
capacidades em cada ponto de entrega e recebimento de seus gasodutos sob o regime de entrada e saída.  
 
Adicionalmente, caso seja do interesse da futura Arrendatária, poderá ser implementada a ampliação do Ponto 
de Recebimento São Sebastião do Passé de 14 milhões m³/dia para 20 milhões de m³/dia, desde que esta assuma 
os custos correspondentes junto à TAG, mediante a celebração de instrumento específico.  

14- A Petrobras pretende coordenar chamadas públicas de capacidade de transporte em decorrência do 
processo de arrendamento do TR-BA? 

Resposta: Não. De acordo com a regulação vigente, o processo de chamada pública para oferta de capacidade 
disponível de transporte poderá ser realizado de forma direta (conduzido pela ANP) ou de maneira indireta 
(conduzido pelo Transportador, sob a supervisão da ANP), de modo que não cabe à Petrobras coordenar 
quaisquer chamadas públicas para contratação de capacidade de transporte para atendimento ao TR-BA, não 
possuindo, portanto, ingerência em relação a tal processo.  
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15- Caso a empresa interessada no arrendamento do TR-BA e de seu gasoduto integrante não atenda 
individualmente aos requisitos técnicos do Adendo C da Convocação de Pré-Qualificação 
ARRENDAMENTO G&E 001/2019 – PETROBRAS, quais são as alternativas possíveis? 

Resposta: Para participação em licitação futura restrita aos pré-qualificados, é necessário que a empresa 
ingresse no procedimento específico de pré-qualificação e apresente, em seu nome, evidências suficientes, 
dentre aquelas previstas no Adendo C da Convocação de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019 – 
PETROBRAS, que comprovem o requisito técnico. 
 
De toda forma, reiterando o teor da resposta apresentada na questão nº 5 do presente “Perguntas 
Frequentes”, também serão aceitos atestados em nome da Matriz ou da Filial e de outras empresas do mesmo 
grupo econômico, desde que a relação entre a empresa que busca pré-qualificação e as demais seja comprovada 
através de documentos de constituição das empresas, tais como Contrato Social, Certidão da Junta Comercial, 
Annual Report, ou informações presentes nos portais eletrônicos oficiais das empresas, conforme Nota 
apresentada no Adendo C. 
 
Alternativamente, conforme item 2.4(c) da Convocação, será admitido o somatório de experiências de empresas 
consorciadas para comprovação dos critérios técnicos apresentados no Adendo C, como, por exemplo, 
consórcios formados por: um ou mais Consumidores e um Operador, um ou mais Consumidores e um Importador 
de GNL ou quaisquer outras configurações que tenham participação de Agentes do Mercado de gás natural ou 
GNL cujas movimentações diárias somadas representem um volume superior a 1.500.000 m3 ou que tenham 
participação de um Operador de planta de gás natural (Armador de Embarcações de Regaseificação, Operador 
de Planta de Regaseificação, Operador de Planta de Processamento de Gás Natural, Operador de Planta de 
Liquefação). 

16- É possível uma empresa participar em mais de um consórcio ou isoladamente do procedimento de Pré-
Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019 – PETROBRAS, que visa pré-qualificar interessadas para 
futura licitação relativa ao arrendamento do TR-BA? 

Resposta: Sim. No âmbito deste procedimento de pré-qualificação, é possível que a mesma empresa busque 
sua pré-qualificação isoladamente e em consórcio. 
 
Porém, essa possibilidade não afasta a necessidade de observância das regras previstas no item 2.4 da 
Convocação de Pré-Qualificação, em especial a vedação prevista no item 2.4, “b”. Assim, mesmo que uma 
empresa seja pré-qualificada isoladamente e em consórcio, para participação em licitação futura deverá haver a 
opção por uma dessas alternativas. 
 
Além disso, em se tratando de pré-qualificação de consórcio: (i) somente poderão participar de futuras licitações 
restritas vinculadas a esta Pré-qualificação aqueles consórcios pré-qualificados que mantiverem a mesma 
formação do Termo de Constituição de Consórcio estabelecido na pré-qualificação, na forma do item 2.4, alínea 
“a” e (ii) qualquer alteração na composição ou estrutura de um consórcio pré-qualificado , bem como a falha em 
manter vigente o Compromisso de Constituição de Consórcio implicará a exclusão do consórcio e das empresas 
que o compõem da relação de pré-qualificados para esta modalidade de participação, ressalvando-se as 
empresas que compõem o consórcio que também tenham se pré-qualificado individualmente, hipótese em que 
apenas a sua pré-qualificação individual será preservada. 
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17- É possível uma empresa estrangeira participar isoladamente do procedimento de Pré-Qualificação 
ARRENDAMENTO G&E 001/2019 – PETROBRAS, que visa pré-qualificar interessadas para futura licitação 
relativa ao arrendamento do TR-BA? 

Resposta: De acordo com os termos da "CONVOCAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO ARRENDAMENTO G&E 
001/2019 – PETROBRAS" há a possibilidade de a empresa estrangeira se pré-qualificar individualmente e/ou em 
consórcio. Em qualquer hipótese cabe indicar que, pela legislação vigente, em especial os termos do Art. 44 da 
Lei do Gás e respectivo arcabouço regulatório das Resoluções 50/2011 e 52/2015 da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, a operação de Terminais de Regaseificação de GNL se dá 
exclusivamente por empresa ou consórcio de empresas constituídos sob as leis brasileiras, com sede e 
administração no País, o que será considerado no âmbito da licitação restrita, até por se tratarem de requisitos 
legais. 
 
Necessário, portanto, que a empresa estrangeira esteja ciente desta restrição regulatória, que será considerada 
para a futura licitação restrita, considerando que as normas aplicáveis estejam vigentes com mesmo teor. Assim, 
os interessados devem avaliar sua estratégia de negócios para participação nesta pré-qualificação observando 
as premissas legais aplicáveis. Apenas relembrando, há a possibilidade de pré-qualificação em consórcio com 
empresas nacionais e também das subsidiárias nacionais das empresas estrangeiras, devendo estas terem sido 
constituídas na forma da Legislação pertinente para serem consideradas empresas nacionais. 

18- É possível a participação de empresa com o CNPJ e a Inscrição Estadual inativos no processo de Pré-
Qualificação ARRENDAMENTO G&E 001/2019?  

Resposta: Sim. De acordo com os termos da "CONVOCAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO ARRENDAMENTO 
G&E 001/2019, é possível a participação da empresa no processo de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 
001/2019, apesar de estar com o CNPJ e a Inscrição Estadual inativos, devendo a sua inscrição ser efetuada até 
03/07/2020, conforme instruções presentes Aviso de Licitação 001, disponível no endereço eletrônico 
https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/. 
 
No curso do procedimento de pré-qualificação serão avaliados os documentos apresentados por tal empresa para 
verificar se cumprem os requisitos exigidos para a sua pré-qualificação, sendo que a comprovação da qualificação 
técnica deverá observar as regras estabelecidas no processo de Pré-Qualificação ARRENDAMENTO G&E 
001/2019 e seus Adendos, presentes no endereço eletrônico acima referido. 
 
Informa-se que a participação das empresas pré-qualificadas em procedimento licitatório futuro estará 
condicionada ao cumprimento de todas as exigências do Edital, inclusive, regularidade jurídica e fiscal. 

https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/

