
 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Salvador, 17 de novembro de 2022. 

 

À Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR). 

Comissão especial de licitação 

 

Att. Sra. Isa Behrens. 

MD. Presidente da Comissão especial de Licitação da SETUR. 

 

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

GURUPES LTDA, empresa inscrita no CNPJ com o número 11.864.978/001-18, sediada 

nesta capital desde o ano de 2010, tendo em vista o edital e anexos, publicados através da 

Portaria número 011/2022, de 27 de outubro de 2022 e ainda os documentos divulgados 

através de consulta pública realizada previamente por esta SETUR, atentos ao 

desenvolvimento da economia e turismo náutico da Baia de Todos os Santos e do correto 

e melhor uso dos recursos públicos aplicados neste programa e ainda no sentido de 

esclarecer e contribuir com o processo de concessão onerosa das bases náuticas da 

nossa Baia de Todos os Santos, faz inicialmente as seguintes solicitações de 

esclarecimentos, relativos ao EDITAL de concorrência pública número 01/2022: 

 

No da 
Questão 

ITEM OU CLAUSULA ESCLARESCIMENTO SOLICITADO 

1 4.3. O VALOR ANUAL 
DA OUTORGA DE 
REFERÊNCIA é de R$ 
751.316,06 

Esclarecer quais trabalhos técnicos subsidiaram a 
definição do valor estabelecido para a OUTORGA 
ONEROSA dos ativos objeto desta concessão, da 
publicidade e local de sua publicação? 
Informar, pelo menos, quais foram as receitas e 
despesas projetadas na operação dos ativos ao 
longo dos 20 anos previstos para a concessão. 
Chamo a atenção que o valor pretendido 
corresponde a mais que o dobro do valor 
originalmente publicado na consulta pública e que 
aparentemente inviabiliza a correta operação das 



 

mesmas. 
 

2 5.1 O VALOR 
ESTIMADO DOS 
INVESTIMENTOS 

Solicito esclarecer e dar publicidade à relação de 
investimentos estimados neste item. 
 

3 7.4.2. .... 
recomposição do 
equilíbrio financeiro. 

Solicito esclarecer qual fundamento e/ou 
arcabouço legal permite à concedente assegurar a 
legalidade e superveniência desta clausula em 
contraposição a jurisprudência mais robusta? 
 

4 11. DA VISITA 
TECNICA E DA 
DECLARAÇÃO DE 
PLENO 
CONHECIMENTO 

Solicito esclarecer por qual razão, para cessão dos 
ativos, não está sendo considerada a perfeita 
execução dos projetos contratados pelo Governo 
do Estado da Bahia e consequentemente 
esclarecer por qual razão os ativos devem ser 
entregues ao concessionário no estado em que se 
encontram já que podem conter vícios de 
construção e não conformidades ainda sobre a 
GARANTIA das empresas responsáveis pela sua 
construção? 
 

5 16.5 DA 
DOCUMENTAÇÃO 
RELATIVA À 
QUALIFICAÇÃO 
TECNICA 

Esclarecer, para o bem do interesse público, por 
qual razão, a partir dos dados divulgados na 
consulta pública e em contraste ao item 16.5.1.a) 
deste edital, houve redução na experiencia 
requerida no ramo de administrações de Marinas, 
antes equivalente a 100% das vagas para apenas 
5% das mesmas e ainda de 10 anos de 
experiencia para apenas 1 ano de experiencia? 
Esclarecer qual objetivo pretendido com a baixa 
qualificação dos licitantes e qual benefício 
pretendido para a sociedade, para o 
desenvolvimento turístico e especialmente para os 
usuários da BTS? 

 

Estamos diante da cessão onerosa de 4 ativos construídos pelo Governo do Estado da 

Bahia de forma inédita e com imenso impacto para o desenvolvimento da náutica, geração 

de atividade turística e consequentemente de emprego e renda para os baianos. Nossa 

solicitação de esclarecimentos visa contribuir para que o processo de contratação da 

operação destes ativos cumpra com o propósito de levar qualidade ao serviço a ser 

prestado. 

Entre a fase de consulta pública e o edital efetivamente publicado verificamos o aumento 

significativo do valor da outorga, a supressão de atividades complementares ligadas ao 



 

desenvolvimento turístico e realização de eventos, maior fragilidade jurídica e 

desqualificação técnica solicitada aos concorrentes. 

Concluo chamando a atenção que este processo de concessão por período de 20 anos é 

fundamental para a náutica baiana, reforçando o cuidado na sua condução e a 

responsabilidade a ele associado, preocupa-nos que o edital passou a privilegiar a 

capacidade financeira em detrimento da qualificação técnica dos operadores. 

Agradeço o tempo a ser dispensado no esclarecimento das questões enviadas e todas 

aquelas informações que possam ser compartilhadas com todos os participantes, para que 

ao fim possamos avançar com segurança jurídica, viabilidade econômica e qualidade na 

prestação do serviço. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________ 

Márcio Mendonça Cruz 

Sócio- Diretor 

Cel.: 71 988420000 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE TURISMO - SETUR 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032.2292.2022.0007989-71 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 
OBJETO: Concessão onerosa de uso dos imóveis das instalações náuticas Marina de 
Itaparica, Marina Penha, Marina de Salinas e Marina de Cacha - Pregos, para gestão, 
operacionalização, administração e manutenção de empreendimento náutico de guarda de 
embarcações e serviços que lhe são complementares no curso do CONTRATO, conforme 
edital e anexos.  
INTERESSADO: Gurupés Ltda. 
 
 
 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 
 
 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES, designada Portaria nº 
022/2021, publicada no DOE do dia 09.09.2022, no uso das atribuições que lhe são 
estabelecidas por lei, passa a responder aos questionamentos formulados pela empresa 
GURUPÉS LTDA, doravante designada como interessado, nos termos que se segue. 

 
 

 
I – Da Tempestividade 
 
Sabe-se que o prazo para solicitação de esclarecimentos do Edital é até o 5º (quinto) dia útil 
anterior à data marcada para a abertura dos envelopes da licitação. 
 
A Sessão Pública do Pregão está marcada para o próximo dia 01/12/2022. A petição foi 
apresentada pela empresa interessada em 17/11/2022, logo é de se reconhecer a sua 
evidente tempestividade. 
 
Ademais, ainda que apresentada de forma intempestiva, caso a administração entenda por 
pertinente e esclarecedora aos demais interessados, cabe responder aos questionamentos 
formulados. 
 

II - Dos questionamentos formulados 

 

No da ITEM OU CLAUSULA ESCLARESCIMENTO SOLICITADO 



 
 

2 

 

 

 Questão 

1 4.3. O VALOR ANUAL 
DA OUTORGA DE 
REFERÊNCIA é de R$ 
751.316,06 

Esclarecer quais trabalhos técnicos subsidiaram a 
definição do valor estabelecido para a OUTORGA 
ONEROSA dos ativos objeto desta concessão, da 
publicidade e local de sua publicação? 
Informar, pelo menos, quais foram as receitas e 
despesas projetadas na operação dos ativos ao 
longo dos 20 anos previstos para a concessão. 
Chamo a atenção que o valor pretendido 
corresponde a mais que o dobro do valor 
originalmente publicado na consulta pública e que 
aparentemente inviabiliza a correta operação das 
mesmas. 
 

2 5.1 O VALOR 
ESTIMADO DOS 
INVESTIMENTOS 

Solicito esclarecer e dar publicidade à relação de 
investimentos estimados neste item. 
 

3 7.4.2. .... recomposição 
do equilíbrio financeiro. 

Solicito esclarecer qual fundamento e/ou arcabouço 
legal permite à concedente assegurar a legalidadee 
superveniência desta clausula em contraposição a 
jurisprudência mais robusta? 
 

4 11. DA VISITA 
TECNICA E DA 
DECLARAÇÃO DE 
PLENO 
CONHECIMENTO 

Solicito esclarecer por qual razão, para cessão dos 
ativos, não está sendo considerada a perfeita 
execução dos projetos contratados pelo Governo do 
Estado da Bahia e consequentemente esclarecer 
por qual razão os ativos devem ser entregues ao 
concessionário no estado em que se encontram já 
que podem conter vícios de construção e não 
conformidades ainda sobre a GARANTIA das 
empresas responsáveis pela sua construção? 
 

5 16.5 DA 
DOCUMENTAÇÃO 
RELATIVA À 
QUALIFICAÇÃO 
TECNICA 

Esclarecer, para o bem do interesse público, por 
qual razão, a partir dos dados divulgados na 
consulta pública e em contraste ao item 16.5.1.a) 
deste edital, houve redução na experiencia 
requerida no ramo de administrações de Marinas, 
antes equivalente a 100% das vagas para apenas 
5% das mesmas e ainda de 10 anos de experiencia 
para apenas 1 ano de experiencia? 
Esclarecer qual objetivo pretendido com a baixa 
qualificação dos licitantes e qual benefício 
pretendido para a sociedade, para o 
desenvolvimento turístico e especialmente para os 
usuários da BTS? 

 

 

III - Respostas aos questionamentos 

 

1) Esclarecer quais trabalhos técnicos subsidiaram a definição do valor estabelecido para a 
OUTORGA ONEROSA dos ativos objeto desta concessão, da publicidade e local de sua 
publicação? 
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 Informar, pelo menos, quais foram as receitas e despesas projetadas na operação dos 
ativos ao longo dos 20 anos previstos para a concessão. 
Chamo a atenção que o valor pretendido corresponde a mais que o dobro do valor 
originalmente publicado na consulta pública e que aparentemente inviabiliza a correta 
operação das mesmas. 
 

Resposta: A SETUR realizou um estudo referencial da viabilidade técnica e econômico-
financeira dos equipamentos objeto da licitação de concessão de uso. Tais estudos estão 
balizados nas melhores práticas de mercado, considerando a modelagem proposta, bem 
como, foram realizadas por consultoria contratada e corpo técnico interno do Estado. Ainda, 
toda a estruturação está instruída em processos administrativos internos. Os valores 
relativos à composição das receitas e despesas projetadas para composição do valor 
mínimo de outorga fixa não foram divulgados, pois assim, estaríamos interferindo na 
concorrência. Entretanto, foram divulgadas as diretrizes do Plano de Negócios, bem como 
todas as informações pertinentes aos equipamentos, que também foram base para o estudo 
referencial do Estado. O valor da Outorga Fixa mínima divulgado na Consulta Pública, difere 
do Edital publicado, pois 2 equipamentos foram retirados e o projeto foi atualizado. 
 
 
2) Solicito esclarecer e dar publicidade à relação de investimentos estimados neste item. 
 
Resposta: Os investimentos estimados no projeto referencial do Estado não são 
obrigatórios, por isso não foram divulgados, assim, cada licitante interessado poderá estimá-
los à luz da sua eficiência e expertise na composição do lance para disputa do certame. 
 
 
3) Solicito esclarecer qual fundamento e/ou arcabouço legal permite à concedente assegurar 
a legalidade e superveniência desta clausula em contraposição a jurisprudência mais 
robusta? 
 
Resposta: A Lei Estadual de Licitações, nº 9.433/2005, a Lei Estadual de Concessões, nº 
14.312/2021 e,subsidiariamente, a Lei Estadual de PPP, nº 9.290/2004. 
 
 
4) Solicito esclarecer por qual razão, para cessão dos ativos, não está sendo considerada a 
perfeita execução dos projetos contratados pelo Governo do Estado da Bahia e 
consequentemente esclarecer por qual razão os ativos devem ser entregues ao 
concessionário no estado em que se encontram já que podem conter vícios de construção e 
não conformidades ainda sobre a GARANTIA das empresas responsáveis pela sua 
construção? 
 
Resposta: Será de responsabilidade da SETUR a entrega dos ativos em perfeito estado de 
uso. Sendo eventualmente identificado algum vício de construção no momento da entrega, o 
concessionário deverá notificar a SETUR que irá providenciar o que deve ser corrigido, não 
sendo responsabilidade da concessionária. 
 
 
5) Esclarecer, para o bem do interesse público, por qual razão, a partir dos dados 
divulgados na consulta pública e em contraste ao item 16.5.1.a) deste edital, houve redução 
na experiencia requerida no ramo de administrações de Marinas, antes equivalente a 100% 
das vagas para apenas 5% das mesmas e ainda de 10 anos de experiencia para apenas 1 
ano de experiencia? 
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 Esclarecer qual objetivo pretendido com a baixa qualificação dos licitantes e qual benefício 
pretendido para a sociedade, para o desenvolvimento turístico e especialmente para os 
usuários da BTS? 
 
Resposta: A consulta pública, como bem dito, não possui caráter vinculativo, bem como os 
próprios questionamentos, críticas e sugestões apontados por eventuais interessados 
quando da sua realização, os quais podem ou não ser acatados pela administração pública. 
Notadamente, no que tange as exigências de qualificação técnica, sobretudo de atestados, 
após a realização da consulta pública, a SETUR entendeu por ampliar ao máximo possível a 
competitividade do certame, se, contudo, resguardar o mínimo de comprovação de 
experiência na atividade a ser executada pela empresa vencedora do certame. 
 
IV - Da Conclusão 

 
Do exposto, os questionamentos formulados pela empresa GURUPÉS LTDA, com espeque 
nos argumentos acima articulados, apesar de tempestivos, restam inalteradas as 
condicionantes do edital, bem assim, data e hora da sessão. 

 
Esta decisão será publicada na íntegra no endereço eletrônico www.setur.ba.gov.br, bem 

como remetida ao licitante que formulou o questionamento ao referido edital por mensagem 

eletrônica. 

 
 

                               Salvador, 25 de novembro de 2022. 

 

 

ISA BEHRENS                                             
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO     

http://www.santoantonioddejesus.ba.io.org.br/

