
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ.

Assunto: Irregularidades perpretadas em 
contratações destinadas à construção da 
obra denominada Acquário Ceará.

O Movimento Quem Dera Ser um Peixe que questiona a obra do Acquario, 
vem,  respeitosamente,  perante  V.  Exa.,  com fulcro  no artigo  160,  da  Constituição do 
Estado do Ceará de 1989, no artigo 113, § 1°, da Lei 8.666/1993, no artigo 56 da  Lei 
Estadual  12.509/1995  (Lei  Orgânica  do  TCE),  e  no  Regimento  Interno  dessa  Corte, 
apresentar

DENÚNCIA

em face de irregularidades perpretadas em contratações destinadas à construção da obra 
denominada Acquário Ceará.

I – DO CABIMENTO DA PRESENTE DENÚNCIA

No art. 5o,  inc. XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988 está 
assegurado o direito de peticionamento como meio de postulação junto ao Judiciário e 
aos  órgãos  administrativos,  sabendo-se,  então,  que  são  a  todos  assegurados,  
independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos  
em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Neste  prumo,  notadamente,  quanto  à  fiscalização  externa  dos  órgãos 
administrativos, o artigo  160 da Constituição do Estado do Ceará de 1989  assegurou a 
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato a legitimidade de denunciar  
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado.

Art. 160. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma e prazo 
previstos em lei,  poderá obter informações a respeito da execução de contratos ou 
convênios  firmados  por  órgãos  ou  entidades  integrantes  da  administração  direta, 
indireta e fundacional do Estado, para a execução de obras ou serviços, podendo, 
ainda,  denunciar  quaisquer  irregularidades  ou  ilegalidades  perante  o  Tribunal  de 
Contas do Estado ou a Assembléia Legislativa.

Essas  garantias  constitucionais  também  encontram  amparo  na  legislação 
federal,  especialmente na Lei  8.666/1993, que regula os procedimentos licitatórios em 
geral. A Lei das Licitações, em seu Art. 113, § 1°, concedeu tanto ao cidadão como às 
pessoas jurídicas a legitimidade para denunciar, aos Tribunais de Contas, irregularidades 
na sua aplicação.



§ 1° Qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao 
Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

Com efeito, em se tratando de licitações e contratações, os editais e contratos 
sedimentam a intenção discricionária da Administração, uma vez que estará vinculada a 
seus  termos.  A desconformidade  desses  instrumentos  com a  legislação  que  os  rege 
obriga a Administração a refazer os atos administrativos por eles exarados.

A Denúncia aqui apresentada versa sobre matéria afeta à competência dessa 
Corte, eis que o Denunciado –  o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do 
Turismo (Setur) –  é unidade administrativa do Poder Executivo do Estado do Ceará e 
solidificou mácula no seio administrativo, à revelia das disposições legais atinentes às 
contratações destinadas a implantar a obra denominada Acquário Ceará.

II – DO DESCUMPRIMENTO DA REGRA CONSTITUCIONAL DE LICITAR

A regra constitucional é clara quanto à necessidade de licitação para 
contratação de obras e serviços com a Administração, conforme art. 37, inc. XXI, verbis:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

Dessa forma, observa-se que, para fugir a essa regra, é necessário que o caso 
concreto esteja inserido em uma hipótese prevista na legislação infraconstitucional. Na 
doutrina, há basicamente duas hipóteses de exceção à regra constitucional de licitar: a 
inexigibilidade e a dispensa de licitação. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a 
diferença básica é que “na dispensa, há possibilidade de competição que justifique a 
licitação; de modo que a lei faculta a dispensa”, enquanto que, na inexigibilidade, “não há 
possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda as 
necessidades da Administração”  (DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. 21. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 345 p.). Na inexigibilidade, portanto, a licitação seria inviável.

Ocorre que, em 26/5/2011, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o 
extrato  de  inexigibilidade  de  licitação  da  contratação  direta  da  empresa  Internacional 
Concept Management (ICM) para  a construção do Acquário Ceará. De acordo com o 
extrato, o valor da contratação foi de R$ 244.335.000,00 (duzentos e quarenta e quatro 
milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), equivalente a US$ 150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de dólares americanos). A inexigibilidade foi enquadrada no Inc. II do  
Art. 25 da Lei 8.666/1993 com a justificativa de objeto singular e notória especialização 
(Anexo 1).

O problema é que há várias empresas que constroem aquários no mundo: de 
acordo  com  informações  extraídas  do  “Blog”  do  aquário 
(http://aquarioceara.blogspot.com.br/2011/05/acquario-ceara-parceria-e-formalizada.html), 
dos 250 maiores aquários do mundo, 215 foram construídos pela empresa. Ou seja, o 
próprio  governo do estado admite  que há outras  empresas,  além da contratada,  que 
constroem aquários (Anexo 2).

Essa  informação  é  confirmada  no  formulário  criado  na  internet  para  tirar 
dúvidas sobre o aquário (http://www.formspring.me/acquarioceara). Segundo a página da 
internet, “só existem duas empresas no Mundo que têm capacidade de fazer uma obra 
dessas. Uma que produz o acrílico, e a outra, a ICM Reynolds, que tem a capacidade 
superlativa  de  entregar,  coordenadamente,  todo  o  Acquario”  (Anexo  3).  Verifica-se, 

http://aquarioceara.blogspot.com.br/2011/05/acquario-ceara-parceria-e-formalizada.html
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portanto,  que  as  próprias  fontes  oficiais  sobre  o  aquário  admitem a  possibilidade  de 
competição.

Contudo,  em  pesquisa  à  internet,  nota-se  que  há  várias  outras  grandes 
empresas que fabricam aquários no mundo: Hidrosight (http://www.hydrosight.com/), que 
fabricou os aquários da Malásia, Tailândia e França e trabalha também com aquários em 
acrílico;  e  a  AAT  (http://www.advanced-aquariums.com/),  que  fabricou  aquários  na 
Dinamarca,  Turquia  e  Sigapura,  dentre  outros  países;  e  a  monodzukuri  
(http://www.jmf.or.jp/monodzukuri/english/world/01.html), que fabricou o aquário do Japão, 
também em acrílico.

Do  exposto,  conclui-se  que  não  é  cabível  a  utilização  do  instituto  da 
inexigibilidade para a contratação da empresa ICM, pois a licitação para a realização da 
obra é obrigatória tendo em vista a possibilidade de competição. Ademais, se obras bem 
mais complexas que um aquário, como usinas hidrelétricas e aeroportos, são contratadas 
mediante licitação, não se entende o porquê da inexigibilidade de licitação para fazer um 
aquário.

III – DO ENQUADRAMENTO INDEVIDO NO INC. II DO ART. 25 DA LEI 8.666/1993

Conforme já  citado,  a  inexigibilidade  para  contratação  da  empresa  ICM foi  
enquadrada no inc. II do art. 25 da Lei 8.666/1993 com a justificativa de objeto singular e  
notória especialização (Anexo 1). Esse dispositivo prevê o seguinte:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: (...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Conforme se percebe, somente podem ser enquadrados nesse dispositivo os 
serviços técnicos constantes do art. 13 da Lei da Licitações:

Art.  13.  Para  os  fins  desta  Lei,  consideram-se  serviços  técnicos  profissionais 
especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Não há, nessa lista, nada que se assemelhe à construção de um aquário, pelo 
simples fato de que uma obra não pode ser considerada como um serviço técnico 
profissional especializado. No máximo, a ICM poderia ser contratada para gerenciar a 
obra do aquário ou para fazer o projeto, mas os materiais e os serviços necessários para 
sua construção deveriam ser obrigatoriamente licitados em função do que prevê o inc. IV 
do art. 15 da Lei 8.666/1993:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

(...)

IV  -  ser  subdivididas  em  tantas  parcelas  quantas  necessárias  para  aproveitar  as 
peculiaridades do mercado, visando economicidade;
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Observe-se que a lista prevista no art. 13 precitado é uma lista exaustiva, isto 
é, não pode ser ampliada. Isso porque o inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal 
determina que somente os casos especificados na legislação podem ser contratados sem 
licitação.

Em matéria de interpretação dos dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, o 
Tribunal de Contas da União tem se manifestado acerca da inexigibilidade de licitação em 
seus julgados, não se verificando, na jurisprudência daquele Corte de Contas, nenhuma 
tentativa de  enquadrar uma obra no dispositivo utilizado pela Setur para contratar 
diretamente o aquário. Ao contrário, ali se vê que o importante na contratação do serviço 
técnico profissional especializado é a pessoa física que possui a notória especialização, o 
profissional que detém conhecimentos técnicos específicos e próprios. Por essa razão é 
que a contratação com base nesse dispositivo seria inexigível, tendo em vista que o 
julgamento seria impregnado de subjetividade, por mais elaborados que fossem os 
critérios de avaliação. Abaixo, trechos de acórdãos que demonstram esse ponto de vista: 

(…) Os serviços técnicos profissionais  especializados,  assim considerados aqueles 
realizados por profissionais detentores de técnicas específicas e próprias, em ramos 
de  atividades  diferenciados,  exigem conhecimentos  técnico-científicos  de  particular 
importância. 

Ademais,  o  critério  de  avaliação  na  licitação,  por  mais  elaborado  que  sejam  os 
quesitos, levará indubitavelmente a um julgamento impregnado de fatores subjetivos.

(…)  9.  No  tocante  à  contratação  de  serviços  advocatícios  sem  licitação,  faz-se 
importante ressaltar que a doutrina e a jurisprudência atual inclinam-se pela exigência 
da licitação para contratar  serviços advocatícios,  mesmo preenchidos os requisitos 
atinentes  à  singularidade  e  à  notória  especialização,  se  houver  viabilidade  de 
competição.  Nada  obstante,  parece-me  mais  adequado  à  hipótese  dos  autos 
encaminhar determinação ao COB para que se abstenha de prorrogar os contratos 
para  a  prestação  de  serviços  jurídicos,  por  inexigibilidade  de  licitação,  sem  que 
estejam caracterizadas a  inviabilidade  de competição  e  a  singularidade  do objeto, 
promovendo, ato contínuo, o devido processo licitatório. (Acórdão 7.502/2010 – TCU – 
Segunda Câmara)

(…) Nos serviços técnicos profissionais especializados, há grande relevo na atuação 
da pessoa física. Tal como visto acima, a prestação do serviço exige que o prestador 
seja  titular  de  habilitação  específica  excepcional.  Nesses  casos,  a  seleção  será 
orientada pelo  currículo  pessoal  apresentado pelo  particular  ou pelo  corpo técnico 
dele. Quando isso se verificar,  será obrigatória a execução dos serviços pessoal e 
diretamente por  aquelas pessoas físicas cuja qualificação foi  causa da seleção do 
particular pela Administração. (Acórdão 2.369/2006 – TCU – Plenário)

A jurisprudência do TCU é farta em demonstrar as condições que tornam 
possível a contratação por inexigibilidade de licitação com base no inc. II do art. 25 da Lei 
8.666/1993. Verifica-se, a partir dela, que não é possível a contratação de uma obra com 
base no retrocitado dispositivo. A esse respeito, ver também os seguintes acórdãos: 
2.511/2011, 212/2001, 5347/2011 e 888/2005, os dois primeiros do Plenário do TCU e os 
dois últimos,  da Primeira Câmara.

Dessa forma, conclui-se que, mesmo que fosse possível a contratação do 
aquário por inexigibilidade, o que se admite apenas em tese, o enquadramento no inc. II 
do art. 25 da Lei 8.666/1993 para a contratação direta está incorreto.

IV – DA CONTRATAÇÃO SEM A PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Na Lei 8.666/1993, o legislador preocupou-se em definir que nenhuma compra 
poderia ser feita sem a definição dos recursos necessários para pagá-la. É o que se pode 
inferir dos dispositivos abaixo transcritos:



Art.  7o  As  licitações  para  a  execução  de  obras  e  para  a  prestação  de  serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

(...)

III  -  houver  previsão de recursos orçamentários  que assegurem o pagamento  das 
obrigações  decorrentes  de  obras  ou  serviços  a  serem  executadas  no  exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

(…)

§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa 
e de inexigibilidade de licitação.

(...)

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e 
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do 
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Ou seja, os recursos em dinheiro para executar uma obra devem estar 
previstos na lei orçamentária do exercício financeiro em que a obra será executada. Por 
força do art. 57 da Lei 8.666/1993, os contratos, via de regra, devem durar enquanto 
vigentes os respectivos créditos orçamentários. Uma exceção a essa regra refere-se “aos 
projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual [PPA], os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração 
e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório”, conforme dispõe o inc. I do 
precitado artigo. Verifica-se que no PPA de 2008-2011 está prevista a construção da 
primeira etapa da obra. O PPA 2012-2015 ainda não foi aprovado. 

Vê-se que o contrato com a ICM deveria ter sido prorrogado, mas não há, até 
agora, nenhum aditivo a este contrato, publicado no DOE, que indique que isto foi feito 
(anexo 6). Trata-se de mais uma falha na condução do processo de contratação da ICM. 
Por outro lado, embora a obra do aquário ultrapasse um exercício financeiro, cabe 
ressaltar que, conforme os dispositivos precitados, os recursos deveriam estar previstos e 
indicados de forma a assegurar o cumprimento das obrigações. Em matéria orçamentária, 
previsão significa expectativa de entrada de recursos, na medida em que é factível que a 
receita de impostos, por exemplo, irá ser arrecadada. No caso de um empréstimo, 
considera-se que a expectativa de entrada do recurso se dá a partir da assinatura do 
contrato de empréstimo.

Essa preocupação em procurar assegurar a entrada dos recursos encontra 
fundamento na necessidade de se garantir que a obra contratada não restará inacabada. 
Contudo, conforme amplamente noticiado, a obra do aquário foi iniciada (anexo 4) sem 
que o empréstimo internacional  de US$ 105 milhões a ser contratado junto ao Ex-Im 
Bank, autorizado pelo artigo primeiro da Lei Estadual 14.937, de 22 de junho de 2011,  
fosse formalizado (anexo 5). Tal informação é corroborada por pesquisa no DOE do Ceará 
para  os  anos de  2011 e  2012,  na  qual  somente  se  encontra  uma referência  para  a 
expressão “bank export import”, exatamente a da lei retromencionada (anexo 7).

Verifica-se que o recurso que permitiria a execução da obra do aquário ainda 
não foi assegurado e, portanto, corre-se o risco de a obra não ser concluída.  Registre-se 
que o Ex-Im Bank, via de regra, não empresta, mas faz a intermediação de empréstimos 
junto a outros bancos americanos, o que põe em dúvida a validade da sobredita lei, 
conforme se verá no próximo tópico. Além disso, esse empréstimo ainda não teria sido 
autorizado pelo Senado Federal, conforme prevê o inc. V do art. 52 da Constituição 
Federal.



Conclui-se que houve mais uma falha na contratação direta da ICM, tendo em 
vista que o empréstimo que garantiria a execução da obra do aquário ainda não foi 
assinado.

V – DO VERDADEIRO MOTIVO PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

Em pesquisa na internet, observa-se que o Ex-Im Bank é uma agência oficial 
dos Estados Unidos da América (EUA) que tem por objetivo facilitar o financiamento de 
exportações de produtos e serviços daquele país (http://www.exim.gov). Para que seja 
obtido o financiamento, pelo menos 50% dos produtos a serem exportados devem ser 
produzidos nos EUA (http://globalcn.com.br/BR/exim-bank.php). Trata-se, portanto, de 
uma agência de fomento às exportações norte-americanas.

Em documento obtido na página de uma empresa de advocacia na internet, 
(http://www.golgo.com.br/PDFs/Slides-EXIM.pdf), verifica-se que o “Ex-Im Bank 
proporciona cobertura de risco com o propósito de encorajar os bancos financiadores a 
proporcionar longos prazos de pagamentos e juros atraentes a importadores”. Segundo o 
documento, o “Ex-Im Bank não compete com os bancos comerciais americanos e não 
concede recursos às operações”, mas “assegura o financiamento concedido por um 
banco privado” (anexo 8).

Dessa forma, vê-se que o Ex-Im Bank não é um banco no sentido estrito da 
palavra, tendo em vista que ele não empresta dinheiro, mas faz a intermediação para a 
obtenção de empréstimos junto a bancos privados norte-americanos. Nesse sentido, o 
artigo  primeiro  da  Lei  Estadual  14.937,  de  22  de  junho  de  2011,  que  autorizou  a 
contratação do empréstimo internacional de US$ 105 milhões junto ao Ex-Im Bank, pode 
não ter nenhuma validade (anexo 9). A não ser que haja uma exceção e o empréstimo 
saia efetivamente dos cofres da agência.

Ocorre que, como já mencionado, para que seja obtido o financiamento, pelo 
menos 50% dos produtos a serem adquiridos devem ser produzidos nos EUA. Eis o 
verdadeiro motivo para  a contratação direta da ICM, pois se for feita a licitação, essa 
condição não poderá ser garantida. Isso porque a Lei das Licitações proíbe que sejam 
incluídas condições que estabeleçam preferências em função da sede ou domicílio das 
licitantes, conforme prevê o art. 3o, parágrafo primeiro, inc. I:

§1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 
de outubro de 1991; (sem grifos no original)

Conclui-se, portanto, que caso fosse feita a licitação, não seria possível garantir 
que  50%  dos  produtos  fossem  adquiridos  nos  EUA e,  dessa  forma,  o  empréstimo 
pretendido  não  seria  efetuado.  Ocorre  que  o  mandamento  constitucional  é  claro  ao 
estabelecer  que  somente  para  os  casos  previstos  na  legislação  é  que  pode  ser 
dispensada ou não exigida a licitação,  e  este não é um desses casos. Dessa forma,  
embora  se  considere  que  a  intenção  do  governo  é  a  construção  de  uma  obra  que 
desenvolva o turismo no Ceará, o aquário não pode ser contratado por inexigibilidade, 
nem por  dispensa,  por  absoluta  falta  de  previsão jurídica  para  tanto.  Como se vê,  a 
operação com o Ex-Im Bank é típica do setor privado, o qual pode tudo o que a lei não 
veda, ao contrário do setor público, que somente pode o que a Lei prevê.
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VI – DA POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO

Para a realização do aquário, o governo do estado dividiu o objeto em várias 
parcelas de modo a aproveitar as peculiaridades do mercado. Isso vai ao encontro do que 
diz  a legislação,  conforme o inc. IV do art.  15 da Lei  8.666/1993,  retrocitado.  Fora o 
contrato com a ICM, já mencionado, foram assinados também os seguintes termos (anexo 
11): 

a) um contrato com a empresa CG Construções (CNPJ: 41.333.691/0001-22), 
no valor de R$16.900.524,00 para construção da estrutura  de concreto da edificação 
principal  do  Acquário  Ceará  e  Praça  das  Águas,  empresa  escolhida  por  licitação  na 
modalidade concorrência – DOE de 25/10/2010;

b) um contrato com a empresa Arcelormital Projects América do Sul Comércio, 
Exportação e Importação Ltda. (CNPJ: Não informado), no valor de R$ 3.143.729,60 para 
aquisição de pranchas metálicas para uso na obra de contenção no terreno onde será 
construído  o  prédio  principal  do  Acquário  Ceará,  empresa  escolhida  por  licitação  na 
modalidade pregão presencial – DOE de 27/1/2012;

Já  foram  pagos  R$  876.000,00  para  a  empresa  norte-americana  ICM, 
contratada por inexigibilidade, conforme publicado no DOE de 16/6/2011, onde se lê que o 
número do documento do contrato assinado é o 17/2011. O processo de contratação da 
ICM ainda  não  foi  disponibilizado  pela  Setur,  nem pelo  Governo  do  Estado.  Não  foi 
informado também o CNPJ da contratada, a International Concept Management -  INC, 
também chamada ICM, ICM-Reynolds ou Internacional Management Inc (Anexos 1, 11 e 
12).

Não se  entende  qual  a  obrigação  que foi  liquidada e  paga com esses R$ 
876.000,00. Na descrição da despesa na nota de empenho, informa-se que se refere a 
dois produtos entregues e aprovados. Segundo o documento, a despesa foi paga ainda 
em 2011, no dia 13/12, mas a liquidação somente se dará em 12/11/2012 (Anexos 11).  
Trata-se, provavelmente, de um erro de sistema, já que a data de liquidação não pode ser  
maior que a data de pagamento, pois a legislação pátria não permite a realização de 
pagamentos antecipados:

Lei 4.320/1964

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 
liquidação.

Art.  63.  A liquidação  da despesa  consiste  na verificação  do  direito  adquirido  pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

 I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Em relação a essa despesa, fica a dúvida de qual foi o direito adquirido pelo 
credor,  visto  que  não  se  sabe  qual  a  necessidade  desses  dois  produtos  que  foram 
entregues,  se  é  que  foram  entregues.  Como  o  processo  de  contratação  não  foi  
publicizado, não é possível ver a que item da planilha de custos unitários do aquário (art.  
7°, § 2°, inc. II, da Lei 8.666/1993) a despesa se refere. 

No  contrato  assinado  entre  o  Governo  do  Estado  e  a  ICM,  disponível  na 
internet, vê que não há uma cláusula com o título “objeto”, logo ao começo do contrato,  
especificando o que vai ser adquirido, como é usual. Na cláusula 1.1.1, a empresa ICM, 
cujo  CNPJ  não  foi  indicado  no  contrato,  compromete-se  a  fornecer  todos  os  bens, 



serviços  e  materiais  para  os  equipamentos  e  a  construção  do  Acquário  Ceará,  com 
exceção de alguns itens enumerados nessa cláusula (Anexo 15). Ora, se nem a estrutura 
do aquário foi construída, entende-se que tal pagamento constitui uma antecipação, o que 
é irregularidade grave e vedado expressamente na Lei 4.320/1964, como já se viu, e na 
Lei 8.666/1993 em vários dispositivos (art. 40, XIV, “a”, art. 65, inc II, “c”; e art. 55, inc. III).

Além disso, a cláusula 5.1.1 define que a vigência do contrato será iniciada 
após a ocorrência de 3 eventos, dentre os quais a assinatura do contrato de empréstimo 
com o Ex-Im Bank (Anexo 18). Como este evento ainda não ocorreu, tal despesa sequer  
poderia ser executada e paga, pois o contrato não estava em vigor. Lembre-se que é nulo 
e de nenhum efeito os contratos verbais,  conforme parágrafo único do art.  60 da Lei  
8.666/1993.

Nesse  contrato,  há  uma  cláusula  que  parece  sugerir  que  é  possível  o 
pagamento de taxas para “assegurar tratamento especial”, seja lá o que isso significa, 
pois não registro oficial  desse tipo de taxa no sistema tributário brasileiro (Anexo 16). 
Também há uma seção que fala que é permitida a subcontratação de outras empresas 
pela ICM, sugerindo que o objeto é parcelável, ou seja, que poderiam ser feitas várias 
licitações para a construção desse aquário (Anexo 17). Ressalte-se que o parcelamento é 
obrigatório, caso seja viável, conforme impõe o inc. IV do art. 15 da Lei 8.666/1993.

Segundo noticiado na imprensa, as pranchas metálicas ou estacas já foram 
entregues pela Arcelormital, de onde se deduz que a despesa ou já foi ou está em vias de 
ser paga e mais um gasto foi efetivado, desta feita no montante de R$3.143.729,60. Tal  
valor  não  foi  encontrado  no  Portal  da  Transparência  (http://transparencia.ce.gov.br), 
porque o governo ainda não colocou os dados referentes a 2012 no portal, novamente 
descumprindo uma Lei Federal, a Lei Complementar  101/2000, também conhecida como 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme seus artigos 48 e 48-A:

Art.  48.  São  instrumentos  de transparência  da gestão  fiscal,  aos  quais  será  dada 
ampla  divulgação,  inclusive  em  meios  eletrônicos  de  acesso  público:  os  planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio;  o Relatório  Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório  de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. (...)

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (...)

II  – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público; (...)

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os 
entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a 
informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima 
dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o 
caso, ao procedimento licitatório realizado;   (...)  

Além dessas despesas já efetivadas, houve um gasto de pelo menos  R$ 
69.386,95  em  diárias,  ajudas  de  custo  e  passagens  para  os  EUA em  viagens  de 
representantes do governo para tratar  de assuntos referentes ao aquário  (Anexo 10). 
Tudo isto aponta para um gasto de R$4.089.116,55 até agora, sem a certeza de que o 
aquário pode realmente ser adquirido da forma como o governo pretende. 

Está previsto um gasto total em R$264.448.640,55 a partir dos contratos que 
foram identificados em pesquisa no DOE. Há ainda um gasto de desapropriação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2


terreno, conforme citado no DOE de 23/12/2010 (Anexo 11), que não está incluído nesse 
número. Haverá também o gasto com fornecimento dos animais para o aquário, pois tal 
serviço não está coberto pelo contrato com a ICM (Anexo 15).  Diante da materialidade 
desse valor, entende-se que a obra deve ser suspensa até que sejam apresentadas 
respostas para os questionamentos apontados. 

Embora já iniciada a obra pela empresa CG, acredita-se que a empresa ainda 
não foi  paga,  ainda que haja registro fotográfico de que pelo menos 5 estacas foram 
fincadas (anexo 13). Contudo, percebe-se que o embargo está em vias de ser levantado e 
a obra deve continuar, o que pode resultar em grande prejuízo ao erário, se o contrato 
principal não se efetivar, em função das inúmeras irregularidades constatadas. Por esse 
motivo, desde já solicita-se ao Tribunal que fixe prazo para que a Setur mande sustar a 
execução do contrato em tela, conforme prevê o art. 49 de sua Lei Orgânica:

Art. 49 – Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal assinará prazo para 
que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei, 
fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º - No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:

I – sustará a execução do ato impugnado;

É necessário ainda que seja esclarecida a relação entre a empresa Imagic e 
seu  proprietário,  Leonardo  Fontenele  (http://www.imagicbrasil.com.br/index.php?
pg=diretorexecutivo) e o Governo do Estado, tendo em vista  que não há registros de 
contratos  entre  as  partes  no  DOE,  mas  esse  senhor  apareceu  reiteradas  vezes  na 
imprensa  falando  em  nome  do  Governo  e  sobre  o  aquário  (por  exemplo,  em 
http://www.youtube.com/watch?v=HhKEKlHfNJ8). Inclusive, na página da empresa, ela se 
apresenta como líder da equipe que vai construir o Acquário (Anexo 14). 

VII – DO PEDIDO

Feitas  estas  considerações,  e  tendo  em  vista  a  possibilidade  dos  gastos 
continuarem mesmo diante de patentes ilegalidades, por todo o exposto, vem-se, cordial e 
respeitosamente, perante Vossa Excelência,  requerer a bem do princípio da busca da 
supremacia do interesse púbico o seguinte:

1. conhecer  da  presente  Denúncia,  uma  vez  preenchidos  os  requisitos  de 
admissibilidade previstos no art. 113, § 1°, da Lei Federal 8.666/93 e também no art. 57  
da Lei Estadual 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado);

2. sejam concedidas medidas liminares,  inaudita  altera pars,  até  decisão final, 
conforme artigo  16  do  Regimento  Interno  dessa  Corte  e  artigo  113,  §  1°,  da  Lei  de 
Licitações, para que sejam suspensas as execuções das obras previstas nos contratos 
com as empresas CG Construções e International  Concept  Management  (ICM) até  a 
análise de mérito de todas as irregularidades constatadas na condução dos processos de 
contratação da obra Acquário Ceará;

3. sejam remetidas cópias  dos autos  ao Ministério  Público  Estadual,  para,  se 
necessário for, ajuizar as ações cabíveis;

4. sejam intimados os responsáveis pela condução do processo de construção da 
obra  denominada  Acquário  Ceará,  para,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  apresentarem 
razões de justificativa acerca das ilegalidades e irregularidades;

5. seja determinado que a Secretaria do Turismo do Governo do Estado do Ceará 
torne  disponível,  em  meio  eletrônico  de  acesso  público,  todas  as  informações  e 
documentos referentes à obra denominada Acquário Ceará, em especial, o processo de 
contratação da International Concept Management (ICM), as  relações do Governo do 

http://www.youtube.com/watch?v=HhKEKlHfNJ8
http://www.imagicbrasil.com.br/index.php?pg=diretorexecutivo
http://www.imagicbrasil.com.br/index.php?pg=diretorexecutivo


Estado com a empresa Imagic e os dados das despesas efetuadas em 2012 no Portal da 
Transparência,  conforme  determina  os  artigos  48  e  48-A  da  Lei  Complementar  no 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

6. requer, finalmente, que na apreciação do MÉRITO, seja fixado prazo para que 
o Governo do Estado, por intermédio de sua Secretaria do Turismo, adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da Lei, conforme prevê  o artigo 49 da Lei Estadual 
12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), anulando o contrato com a 
International Concept Management (ICM) e atos posteriores à assinatura do mesmo, e 
promovendo a licitação para a construção do Acquário Ceará, em atendimento ao que 
exige o inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal.

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Fortaleza/CE, 7 de abril de 2012.



ANEXO 6 – Ausência de aditivo para “internacional manegement” no DOE (em 11/04/12)



ANEXO 7 – Ausência de referência para empréstimo do Ex-Im Bank no DOE (em 5/4/12)

O link desta tela refere-se à aprovação do empréstimo pela Assembléia Legislativa do Ceará,  
como apontado no texto (ver anexo 9). Não há referência do poder executivo no DOE nessa 
busca.



ANEXO 8 – Sobre o Ex-Im Bank



ANEXO 9 – Lei Estadual de autorização do empréstimo



ANEXO 10 – Diárias e ajudas de custo (fonte DOE)

EM 24/5/2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE AUTORIZAR o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado
Chefe do Gabinete do Governador IVO FERREIRA GOMES, matrícula -
169382.1-1, a viajar às cidades de Grand Junction (Colorado), Nova Iorque
(Nova Iorque), Newark (Nova Jersey) e Washington D.C (Washington), no
período de 25 a 29 de maio do ano em curso, com a finalidade de assessorar o
Chefe do Poder Executivo, em viagem destinada à assinatura de contratos
com os fornecedores do Acquário Ceará, e demais assuntos de interesse do
Governo do Estado do Ceará, importando em 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias,
totalizando em R$1.210,27 (hum mil, duzentos e dez reais e vinte e sete
centavos), mais 04 (quatro) ajudas de custo no valor total de 919,32
(novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), cálculos efetuados
com base no valor do dólar de R$1,63 (hum real e sessenta e três centavos),
referente à cotação do dia 23/05/11, perfazendo um total geral de R$2.129,59
(dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), de acordo
com art.1º, alínea “b” e “d”, do §1º do art.3º, art.6º; art.9º, §2º, do art.15;
art.16; combinados com grupo H, classe I, do anexo II, do Decreto nº26.478,
de 21 de dezembro de 2001, devendo a despesa correr à conta da dotação
orçamentária do Gabinete do Governador. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de maio de 2011.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** *** ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor VALDIR FERNANDES DA SILVA,
Assessor Especial do Governador, símbolo SS-1, matrícula - 169392-1-8, a
viajar às cidades de Grand Junction (Colorado), Nova Iorque (Nova Iorque),
Newark (Nova Jersey) e Washington D.C (Washington), no período de 25 de
maio a 01 de junho do ano em curso, com a finalidade de assessorar o Chefe do
Poder Executivo em viagem destinada à assinatura de contratos com os
fornecedores do Acquário Ceará, visita ao Porto Seco em Nova Iorque, e
reunião no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington,
importando em 7 e 1/2 (sete e meia diárias) totalizando em R$2.017,12 (dois
mil e dezessete reais e doze centavos), mais 04 (quatro) ajudas de custo no valor
total de R$919,32 (novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos),
cálculos efetuados com base no valor do dólar de R$1,63 (hum real e sessenta e
três centavos), referente à cotação do dia 23/05/11, perfazendo um total geral
de R$2.936,44 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro
centavos), de acordo com o art.1º; alínea “b” e “d”, do §1º do art.3º; art.6º;
art.9º; art.10º; §2º,do art.15; art.16; grupo H, classe I, do Anexo II, do Decreto
nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, devendo a despesa correr à conta da
dotação orçamentária do Gabinete do Governador. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de maio de 2011.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ivo Ferreira Gomes
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO
GABINETE DO GOVERNADOR

PORTARIA GG Nº165/2011 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO
GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE
AUTORIZAR o pagamento de diárias e ajuda de custo, correspondentes
à viagem do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, CID
FERREIRA GOMES, aos Estados Unidos da América, onde visitará as cidades
de Grand Junction (Colorado), Nova Iorque (Nova Iorque), Newark (Nova
Jersey) e Washington D.C (Washington), no período de 25 de maio a 01 de
junho do ano em curso, com a finalidade de assinar contratos com os fornecedores
do Acquário Ceará, bem assim visitar o Porto Seco em Nova Iorque, reunião no
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington. Dessa



forma, serão concedidas 7 e 1/2 (sete e meia diárias), totalizando em R$2.017,12
(dois mil e dezessete reais e doze centavos), mais 04 (quatro) ajudas de custo no
valor total de R$919,32 (novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos),
cálculos efetuados com base no valor do dólar de R$1,63 (hum real e sessenta e
três centavos), referente à cotação do dia 23/05/11, perfazendo um total geral
de R$2.936,44 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro
centavos), de acordo com o art.1º; alínea “b” e “d”, do §1º do art.3º; art.6º;
art.9º; §2º, do art.15; art.16; combinados com grupo H, classe I, do Anexo II, do
Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, devendo a despesa correr à
conta da dotação orçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DO
GOVERNADOR, em Fortaleza, 20 de maio de 2011.
Ivo Ferreira Gomes
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO
GABINETE DO GOVERNADOR

EM 20/6/2011

PORTARIA GG Nº165/2011 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE
DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE AUTORIZAR o pagamento de diárias, ajuda de custo e
passagens aéreas, correspondentes à viagem do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Ceará, CID FERREIRA GOMES, aos Estados
Unidos da América, onde visitará as cidades de Grand Junction (Colorado),
Nova Iorque (Nova Iorque), Newark (Nova Jersey), Washington D.C
(Washington) no período de 25 de maio a 01 de junho do ano em curso,
com a finalidade de assinar contratos com os fornecedores do Acquário
Ceará, visita ao Porto Seco em Nova Iorque, e reunião no Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, importando
em 7 e 1/2 (sete e meia diárias) totalizando em R$2.017,12 (dois mil
e dezessete reais e doze centavos), mais 04 (quatro) ajudas de custo
no valor total de R$919,32 (novecentos e dezenove reais e trinta e
dois centavos), cálculos efetuados com base no valor do dólar de
R$1,63 (hum real e sessenta e três centavos), referente à cotação do
dia 23/05/11, mais passagens aéreas para os trechos RIO DE
JANEIRO/HOUSTON/NOVA IORQUE/WASHINGTON/SÃO
PAULO, no valor de R$21.168,06 (vinte e um mil cento e sessenta
e oito reais e seis centavos), perfazendo um total geral de R$24.104,50
(vinte e quatro mil cento e quatro reais e cinquenta centavos), de
acordo com o art.1º; alínea “b” e “d”, do §1º e §3º do art.3º; art.6º;
art.9º; §2º, do art.15; art.16; combinados com o grupo H, classe I, do
Anexo II, do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, devendo
a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete do
Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 01 de
junho de 2011.
Ivo Ferreira Gomes
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO
GABINETE DO GOVERNADOR
Republicada por incorreção.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ARIALDO DE MELLO
PINHO, ocupante do cargo de SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE
DA CASA CIVIL, matrícula nº547168-1-8, a viajar às cidades de Grand
Junction (Colorado), Nova Iorque (Nova Iorque), Newark (nova Jersey)
e Washington D.C (Washington), no período de 25 de maio a 01 de
junho do ano em curso, com a finalidade de assessorar o Chefe do Poder
Executivo em viagem destinada à assinatura de contratos com os
fornecedores do Acquário Ceará, visita ao Porto Seco em Nova Iorque,
e reunião no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em
Washington, concedendo-lhe passagens aéreas para os trechos RIO DE
JANEIRO/HOUSTON/NOVA IORQUE/WASHINGTON/SÃO PAULO,
no valor de R$19.264,09 (dezenove mil, duzentos e sessenta e quatro
reais e nove centavos), de acordo com o §3º do art.3º e art.9º, do
Decreto 26.478, de 21 de dezembro de 2001, devendo a despesa correr
à conta da dotação orçamentária da Casa Civil. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de maio de 2011.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



EM 22/6/2011

PORTARIA GG Nº173/2011 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO
GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais e
fundamentado na Lei nº13.515/2004, regulamentada pelo Decreto nº27.561/
2004, DESIGNA, o Secretário BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO
MAIA, da Secretaria do Turismo, para, na qualidade de integrante de comitiva
oficial, acompanhar o Chefe do Poder Executivo em viagem destinada à
assinatura de contratos com os fornecedores do Acquário Ceará, visita ao
Porto Seco em Nova Iorque, e reunião no Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), em Washington, no período de 25 de maio a 01 de
junho do ano em curso. O deslocamento dar-se-á no trecho: Rio de Janeiro/
Houston/Nova Iorque/Washington/São Paulo. As despesas serão cobertas nos
termos do art.1º da Lei nº13.515/2004 e §1º do art.3º do Decreto nº27.561/
2004. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 25 de maio de 2011.
Ivo Ferreira Gomes
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO
GABINETE DO GOVERNADOR

EM 28/7/2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE AUTORIZAR o Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado Chefe do Gabinete do Governador IVO FERREIRA GOMES,
matrícula - 169382.1-1, a viajar às cidades de Grand Junction 
(Colorado), Nova Iorque (Nova Iorque), Newark (Nova Jersey) e
Washington D.C (Washington), no período de 25 a 29 de maio do ano
em curso, com a finalidade de assessorar o Chefe do Poder Executivo,
em viagem destinada à assinatura de contratos com os fornecedores do
Acquário Ceará, e demais assuntos de interesse do Governo do Estado do
Ceará, concedendo-lhe passagens aérea para os trechos RIO DE JANEIRO
/ HOUSTON / GRAN JUNCTION / CHICAGO / MIAMI / FORTALEZA,
no valor de R$20.148,00 (vinte mil, cento e quarenta e oito reais) de
acordo com §3º do art.3º e art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro
de 2001, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do
Gabinete do Governador. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 20 de maio de 2011.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

EM 23/2/2012

PORTARIA Nº20/2012 - O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DO
TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE AUTORIZAR o servidor SALVIANO MEDEIROS FILHO,
ocupante do cargo Coordenador, simbolo DNS 2, matrícula nº790.056.1-
4, desta Secretaria do Turismo, a viajar à cidade de Cariacica - ES, no
período de 05 a 07 de fevereiro de 2012, a fim de participar de reunião,
para tratar do contrato nº08/2012, aquisição de pranchas metálicas para
contenção do terreno, onde será construído o prédio principal do Acquário
Ceará, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e meia, no valor unitário de
R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos),
acrescidos de 30% (trinta por cento), no valor total de R$615,08
(seiscentos e quinze reais e oito centavos), mais ajuda de custo no valor
de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos),
totalizando R$804,33 (oitocentos e quatro reais e trinta e três centavos),
de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10,
classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,
devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da
SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ. SECRETARIA
DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de fevereiro
de 2012.
Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia
SECRETÁRIO DO TURISMO



ANEXO 11 – Contratos assinados (fonte DOE)

EM 23/7/2009

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
ORIGEM SETUR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº004/2009
OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, DESTINADA À
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO
PRINCIPAL DO ACQUÁRIO CEARÁ, E PRAÇA DAS ÁGUAS EM
FORTALEZA-CE. A Comissão Central de Concorrências, em
cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos
licitantes e demais interessados na referida Concorrência que após análise
dos documentos de habilitação a Comissão declarou INABILITADAS as
EMPRESAS/CONSÓRCIOS: CONSÓRCIO FUJITA – MERCURIUS
(FUJITA ENGENHARIA LTDA e MERCURIUS ENGENHARIA LTDA),
CG CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA CHC LTDA, TRANA
CONSTRUÇÕES LTDA e KREIMER ENGENHARIA LTDA, pelas razões
expostas na Ata datada de 20/07/2009 disponível no site:
www.pge.ce.gov.br. e HABILITADAS as EMPRESAS/CONSÓRCIOS:
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, CONSÓRCIO - SEMENGE/DP
BARROS (SEMENGE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS e
DP BARROS ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO), CONSTRUTORA
CELI LTDA, CONSTRUTORA GRANITO LTDA, CONSTRUTORA
MARQUISE S/A, CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA, ENGEXATA
ENGENHARIA LTDA e LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 20 de julho de
2009.
Maria Betânia Saboia Costa
VICE-PRESIDENTE DA CCC

EM 13/10/2009

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS
COMERCIAIS
ORIGEM SETUR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº004/2009
OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, DESTINADA À
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO
PRINCIPAL DO ACQUÁRIO CEARÁ, E PRAÇA DAS ÁGUAS EM
FORTALEZA-CE. A Comissão Central de Concorrências, em
cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos
licitantes e demais interessados na referida Concorrência que após análise
das Propostas Comerciais, a Comissão declarou o seguinte resultado:
Empresa vencedora: CG CONSTRUÇÕES LTDA. - VALOR
GLOBAL- R$16.900.524,00 - 2º LUGAR: CONSÓRCIO SEMENGE
S.A./DP BARROS - VALOR GLOBAL- R$16.955.732,66 - 3º LUGAR:
CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA. - VALOR GLOBALR$
17.198.821,65 - 4º LUGAR: LOTIL CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. - VALOR GLOBAL- R$17.366.083,38 - 5º
LUGAR: ENGEXATA ENGENHARIA LTDA. - VALOR GLOBALR$
17.798.007,94. Foram feitas correções de soma e multiplicação como
também as correções dos preços unitários diferentes para os mesmos
serviços das propostas das empresas CONSTRUTORA POTTENCIAL
LTDA. e CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA. Foram feitas as
correções de preços unitários diferentes para os mesmos serviços das
propostas das empresas CG CONSTRUÇÕES LTDA., CONSÓRCIO
SEMENGE S.A./DP BARROS, LOTIL CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA., ENGEXATA ENGENHARIA LTDA.,
KREIMER ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA CELI LTDA. e
CONSTRUTORA MARQUISE S.A. Foi desclassificada a proposta
comercial da CONSTRUTORA GRANITO LTDA. por ter descumprido
o subitem 6.3 do edital, conforme justificativa disposta no relatório de



análise expedido pelo corpo técnico da SETUR/DER. As propostas
comerciais das demais empresas habilitadas foram classificadas por ordem
de menor preço ofertado, por terem cumprido com as disposições do
edital. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 08 de outubro
de 2009.
Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC

EM 11/2/2010

AVISO DE REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE
PROPOSTAS
ORIGEM SETUR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20090004
A COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS, no uso de suas
atribuições legais, solicita as empresas participantes da Concorrência
Pública Nº20090004, originária da SETUR, que tem por objeto a
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DA
ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO
ACQUÁRIO CEARÁ, E PRAÇA DAS ÁGUAS EM FORTALEZA-CE, a
prorrogação e revalidação das propostas e garantias por mais 60
(sessenta) e 120 (cento e vinte) dias, até 21/04/2010 e 20/06/2010
respectivamente em decorrência da proximidade do vencimento das
mesmas, previsto para o dia 20/02/2010. A manifestação de prorrogação
e revalidação das propostas e garantias deverá ser enviada à Comissão
Central de Concorrências, situada na Central de Licitações do Estado do
Ceará, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, na Av. Dr. José
Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz até às 17 h do dia 22/02/2010.
Cabe salientar que a ausência da referida manifestação de prorrogação e
revalidação das propostas e garantias libera os licitantes dos compromissos
assumidos, resultando na exclusão do presente certame licitatório.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 09 de fevereiro
de 2010.
Maria Betânia Saboia Costa
VICE-PRESIDENTE DA CCC

EM 14/5/2010

AVISO DE REVOGAÇÃO
ORIGEM SETUR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20090007
OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
PARA GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE TECNOLÓ-
GICO E ASSESSORIA TÉCNICA À SETUR, PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ACQUÁRIO DE FORTALEZA –
CEARÁ. A Comissão Central de Concorrências, no uso de suas atribuições
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que por decisão
do Senhor Secretário de Estado do Turismo, disposta nos autos do Processo
nº09218544-4 está REVOGADA a licitação acima referenciada, com
esteio no Art.49 da Lei Federal Nº8.666/93, tornando sem efeito os atos
praticados, tendo em vista as razões expendidas no Parecer ASJUR/SETUR
nº137/2010 e Justificativa Técnica, conclusivos quanto à necessidade de se
proceder ajustes no edital. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em
Fortaleza, 10 de maio de 2010.
Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC

EM 12/7/2010

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SETUR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20090004
OBJETO:LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, DESTINADA À
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO
PRINCIPAL DO ACQUÁRIO CEARÁ, E PRAÇA DAS ÁGUAS EM
FORTALEZA-CE. A Comissão Central de Concorrências, em
cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos



licitantes e demais interessados na referida Concorrência o resultado do
julgamento do recurso interposto, na fase de propostas comerciais, pelo
CONSÓRCIO SEMENGE S.A.-DP BARROS, conhecido pela Comissão
Central de Concorrências, por ser tempestivo, mas com a manifestação
de sua improcedência, em conformidade com as razões e fundamentos
dispostos nas “Informações”, acatadas pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado do Ceará, encerrando na esfera administrativa o processamento
da presente licitação, com o envio à SETUR para homologação e
providências de estilo, mantendo-se a classificação da empresa CG
CONSTRUÇÕES LTDA. vencedora deste certame com o valor global
de R$16.900.524,00. (dezesseis milhões, novecentos mil,quinhentos e
vinte e quatro reais). Foram alijadas do presente certame por ausência
de revalidação de propostas e garantias as empresas CONSTRUTORA
CELI LTDA., CONSTRUTORA GRANITO LTDA., CONSTRUTORA
MARQUISE S/A. (somente garantia), CONSTRUTORA POTTENCIAL
LTDA., KREIMER ENGENHARIA LTDA. e LOTIL CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
em Fortaleza, 08 de julho de 2010.
Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC

EM 25/10/2010

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 31/2010
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO - SETUR,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na
Avenida Ministro José Américo, S/N, Edifício SEPLAG – Térreo - Cambeba,
Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº00.671.077/0001-93
CONTRATADA: CG CONSTRUÇÕES LTDA, com endereço à Rua
Gervásio Gurgel, nº35, Altos, Centro, Fortaleza - CE, CEP: 60.060-100,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº41.333.691/0001-22. OBJETO: Constitui
objeto deste contrato a contratação de empresa destinada à
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO ACQUÁRIO CEARÁ E PRAÇA DAS
ÁGUAS EM FORTALEZA-CE, deste Edital, em Regime de Empreitada
por Preço Unitário.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Contrato tem como fundamento a Lei Nº8.666/93 e suas alterações, a
Concorrência Pública nº20090004 – SETUR/CCC e seus ANEXOS,
devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte
integrante deste Termo, independente de transcrição. FORO:
FORTALEZA-CEARÁ. VIGÊNCIA: Os serviços, objeto deste Contrato,
deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 120 (cento e vinte)
dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo
ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.. VALOR
GLOBAL: R$16.900.524,00 (dezesseis milhões, novecentos mil, quinhentos
e vinte quatro) pagos em conformidade com este instrumento DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 36100003.23.695.034.12645.01.44905100.00.0.00;
36100003.23.695.034.12645.01.44905100.43.2.00. DATA DA
ASSINATURA: 19 de outubro de 2010 SIGNATÁRIOS: Bismarck Costa
Lima Pinheiro Maia (Secretário de Estado do Turismo), Eduardo Chaves
Barros de Oliveira (CG Construções Ltda) e Francisco César Pierre Barreto
Lima (Departamento de Edificações e Rodovias DER).
Ana Karine Moreira
ASSESSORA JURÍDICA

EM 23/12/2010
DECRETO Nº30.402 de 23 de dezembro de 2010.
ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
O CRÉDITO SUPLEMENTAR DE
R$31.411.834,56 PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONSIGNADAS NO VIGENTE
ORÇAMENTO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso IV, do art.88, da Constituição
Estadual, combinado com os incisos II, III e IV do §1º, do art.43,
da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, com o arts.7º,
inciso I da Lei Estadual nº14.608, de 06 de janeiro de 2010,
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações
orçamentárias do Departamento de Edificações e Rodovias – DER,
entre projetos e atividades, para atender despesas com o



pagamento do INSS. CONSIDERANDO a necessidade de realocar
dotações orçamentárias da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, entre
projetos e atividades, para atender despesas com manutenção geral.
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações
orçamentárias da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, entre projetos e
atividades, para atender despesas com o pagamento de
desapropriação de imóvel para construção do Acquário do Ceará.
CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações
orçamentárias da Secretaria da Educação – SEDUC, entre projetos
e atividades, para atender despesas com melhorias da infraestrutura
das unidades do ensino médio e aquisição de equipamento
e material permanente para as escolas estaduais de ensino
profissional. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações
orçamentárias do Fundo Estadual da Cultura – FEC, entre projetos
e atividades, para atender despesas com o fomento a projetos de
grupos de arte e cultura cearense. CONSIDERANDO a necessidade
de realocar dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Saúde –
FUNDES, entre projetos e atividades, para atender despesas com
manutenção e funcionamento de TI. CONSIDERANDO a
necessidade de realocar dotações orçamentárias da Secretaria do
Esporte, entre projetos e atividades, para atender despesas com
manutenção geral desta secretaria. CONSIDERANDO a necessidade
de realocar dotações orçamentárias da Junta Comercial do Ceará
– JUCEC, entre projetos e atividades, para atender despesas com
projeto de digitalização.
Art.1º - Fica aberto aos órgãos relacionados na tabela abaixo
e na forma dos anexos II e IV constantes do presente Decreto, o
crédito suplementar de R$31.411.834,56 (TRINTA E UM
MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E
TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente
orçamento.
(...)

EM 16/6/2011
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 17/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO - SETUR, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na
Avenida Ministro José Américo, s/n, Edifício SEPLAG - Térreo, Cambeba, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº00.671.077/0001-93.
CONTRATADA: INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT - INC, sociedade devidamente constituída e existente sob as leis do Estado do
Colorado, Estado Unidos da América, com sede em 2530 East Foresight Circle, Grand Junction, CO 81505. OBJETO: Construção de um
Acquário Comercial na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.25 da Lei nº8.666/93 e suas alterações
posteriores. FORO: FORTALEZA-CE. VIGÊNCIA: O Prazo de Execução do serviços será de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data
de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$244.335.000,00 duzentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais pagos
em Conformidade com este instrumento DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 36100003.23.695.034.12645.01.445051.63.2,
36100003.23.695.034.12645.01.449051.00.0, 36100003.23.695.034.12645.01.449051.43.2, 36100003.23.695.034.12645.01.449052.00.0
e 36100003.23.695.034.12645.01.449052.63.2. DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2011 SIGNATÁRIOS: Bismarck Costa Lima Pinheiro
Maia (Secretaria de Estado do Turismo) e Roger R. Reynolds (Representante Legal).
Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia
SECRETÁRIO DO TURISMO

EM 27/6/2011

ORDEM DE PARALISAÇÃO
CONTRATO Nº31/2010 OBJETO: Construção da Estrutura de Concreto
da Edificação Principal do Acquário Ceará e Praça das Águas em Fortaleza-
Ce. Por decisão desta Secretaria do Turismo – SETUR – fica determinado
a partir deste data fica PARALISADO o contrato nº31/2010 firmado
com a Empresa CG CONSTRUÇÕES LTDA - Eduardo Chaves B. de
Oliveira - Representante legal - Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia -
Secretário do Turismo – SETUR. SECRETARIA DO TURISMO, em
Fortaleza 04 de março de 2011.
Ana Karine Moreira
ASSESSORA JURÍDICA

*** *** ***
ORDEM DE REINÍCIO
CONTRATO Nº31/2010 OBJETO: Construção da Estrutura de Concreto
da Edificação Principal do Acquário Ceará e Praça das Águas em
Fortaleza-Ce. Por decisão desta Secretaria do Turismo – SETUR – fica
determinado a partir deste data de REINÍCIO do contrato nº31/2010
firmado com a Empresa CG CONSTRUÇÕES LTDA – Eduardo
Chaves B. de Oliveira - Representante legal - Bismarck Costa Lima
Pinheiro Maia - Secretário do Turismo – SETUR. SECRETARIA DO



TURISMO, em Fortaleza 16 de junho de 2011.
Ana Karine Moreira
ASSESSORA JURÍDICA

EM 25/8/2011

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2010
TORNANDO SEM EFEITO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO, BISMARCK COSTA
LIMA PINHEIRO MAIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o 1º aditivo ao Contrato nº031/2010 cujo objeto é a Construção da
Estrutura de Concreto da Edificação Principal do Acquário Ceará e
Praça das Águas em Fortaleza, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO o 1º
aditivo ao Contrato nº031/2010 publicado no Diário Oficial do Estado
dia 20 de junho de 2011. Em Fortaleza, 18 de agosto de 2011.
Ana Karine Moreira
ASSESSORA JURÍDICA

EM 26/8/2011

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº17/2011
Apostilamento ao Contrato nº17/2011, 15 de junho de 2011, celebrado
entre Secretaria Estadual do Turismo – SETUR (CNPJ: 00.671.077/0001-93)
e a empresa INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT - INC, cujo
o objeto é a Construção de um Acquário Comercial na Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará. FUNDAMENTO: Artigo 25, Caput, da Lei nº8.666/93 e
suas alterações OBJETO: Incluir no Contrato que a empresa
INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT – INC., em cumprimento
ao disposto na cláusula 8.2.1 do contrato, abrirá uma conta na Caixa
Econômica Federal, segundo as regulamentações do Governo brasileiro.
Fortaleza, 23 de agosto de 2011, BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO
MAIA (Secretário de Estado do Turismo).
Ana Karine Moreira
ASSESSORA JURÍDICA

EM 19/12/2011

ORDEM DE REINÍCIO AO CONTRATO Nº031/2010
TORNANDO SEM EFEITO
O SECRETÁRIO DO TURISMO, BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO
MAIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Ordem de
Reinício ao Contrato nº031/2010 cujo objeto do Contrato é a Construção
da Estrutura de Concreto da Edificação Principal do Acquário Ceará e
Praça das Águas em Fortaleza-Ce, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO
a Ordem de Reinício ao Contrato nº031/2010, publicado no Diário
Oficial do Estado dia 27 de junho de 2011.
Sabrina Cardoso Barbosa
ASSESSORA JURÍDICA

EM 27/1/2012

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SETUR
PREGÃO PRESENCIAL Nº20110017
A SECRETARIA DO TURISMO, por intermédio do Pregoeiro e membros
da equipe de apoio designados conforme o caso, pelos Decretos Estaduais
nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e
nº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Presencial nº20110017
(Comprasnet nº760/2011), cujo objeto é a aquisição de pranchas metálicas
para uso na obra de contenção do terreno onde será construído o prédio
principal do Acquário Ceará, tendo como vencedora do item 1 a empresa
ARCELORMITAL PROJECTS AMÉRICA DO SUL COMÉRCIO,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor de R$3.143.729,60
(Três milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e
sessenta centavos). O processo licitatório foi adjudicado em 19/01/12, às
10h27min e homologado em 19/01/12, às 11h03min. PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de janeiro de 2012.
Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO
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