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TERMO DE AUTORIZAÇÃO SEINFRA Nº 01/2019 

 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada 
proposta pela Empresa Acquamarina Santo André 
Empreendimentos Ltda. ao Estado da Bahia, por 
intermédio da Secretaria de Infraestrutura - 
SEINFRA. 

 
O ESTADO DO BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
neste ato representada pelo seu Titular, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
disposto no art. 7º, do Decreto Estadual nº 16.522, de 30 de dezembro de 2015, alterado 
pelo Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de junho de 2016, e 
 
Considerando o Decreto Estadual nº 16.522, de 30 de dezembro de 2015, alterado pelo 
Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de junho de 2016, que dispõe sobre a Estruturação de 
Projetos no âmbito da Administração Pública, a Manifestação do Interesse da Iniciativa 
Privada e o Procedimento de Manifestação de Interesse; 
 
Considerando a Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP proposta ao Estado 
da Bahia pela Empresa ACQUAMARINA SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTOS 
LTDA., para apresentação de estudos técnicos, contendo investigações, levantamentos, 
projetos, estudos de engenharia e afins, que subsidiem a modelagem do edital de concessão 
para a construção, operação, manutenção, administração e exploração comercial do Novo 
Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento, em área localizada na região da Costa 
do Descobrimento, Estado da Bahia, a avaliação do valor do sítio atual e a concessão 
transitória de operação, manutenção, administração e exploração comercial do Atual 
Aeroporto de Porto Seguro; 
 
Considerando a Resolução nº 03/19, do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-
Privadas do Estado da Bahia – CGP, devidamente homologada pelo Governador do 
Estado, conforme Despacho publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019, 
e o constante do Processo nº 0900190000282, 
 
                                                      

RESOLVE 
 

Art. 1º - Conceder AUTORIZAÇÃO à Empresa ACQUAMARINA SANTO 
ANDRÉ EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Angelim, nº 5, Loja 04, Rio 
Jardim, Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália, Bahia, Brasil, CEP: 45.807-000, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 10.509.154/0001-67, autora da Manifestação de Interesse Privado, 
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para apresentar, por sua conta e risco, estudos técnicos, contendo investigações, 
levantamentos, projetos, estudos de engenharia e afins, que subsidiem a modelagem do 
edital de concessão para a construção, operação, manutenção, administração e 
exploração comercial do Novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento, em 
área localizada na região da Costa do Descobrimento, Estado da Bahia, a avaliação do 
valor do sítio atual e a concessão transitória de operação, manutenção, administração e 
exploração comercial do Atual Aeroporto de Porto Seguro. 

 
Art. 2º - Fica concedido o prazo de 120 dias, contado a partir da data da 

publicação deste Termo no Diário Oficial do Estado, para a conclusão e entrega dos 
estudos e projetos, podendo ser prorrogado, mediante solicitação devidamente 
justificada pela Empresa e aceita pela SEINFRA. 

 
Art. 3º - No prazo de 10 dias, contados da publicação do aviso da presente 

autorização, a Empresa deve firmar com a SEINFRA, por meio de seu representante 
legal, Termo de Compromisso, pelo qual concorda com as regras expressas neste 
Instrumento e no Decreto Estadual nº 16.522, de 30 de dezembro de 2015, alterado pelo 
Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de junho de 2016. 

    
Art. 4º - A não apresentação dos projetos e estudos nos prazos determinados 

implicará declaração de abandono e consequente anulação desta autorização. 
 

Art. 5º - Em caso de deliberação pela abertura do Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI, a Empresa poderá participar, em igualdade de 
condições com os demais interessados, consoante §5º, do art.8º do Decreto Estadual nº 
16.522, de 30 de dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de 
junho de 2016. 

 
Art. 6º - A aprovação dos estudos objeto desta autorização e seu aproveitamento 

pela Administração Pública não enseja qualquer direito de exclusividade ou preferência 
para contratação, acaso seja licitado.  

 
Art. 7º - A presente autorização não gera qualquer obrigação de ressarcimento, 

indenização ou reembolso de custos incorridos na elaboração dos estudos a que se refere 
o art. 1o deste instrumento, apenas o compromisso de, na hipótese de aprovação e 
seleção dos mesmos pelo Estado, que o edital da licitação que eventualmente venha a ser 
deflagrada e o contrato que venha a ser celebrado com o vencedor do certame 
estabelecerão as condições para o ressarcimento dos valores previamente aprovados, 
conforme parágrafo único, do art. 13 do Decreto Estadual nº 16.522, de 30 de dezembro 
de 2015, alterado pelo Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de junho de 2016. 

 
Art. 8º - Ressalvadas as limitações previstas em lei, a propriedade intelectual 

sobre os estudos produzidos serão cedidos pela Empresa ao Estado da Bahia. 
 
Art. 9º - Fica definido o prazo de até 45 dias, contados da publicação deste 

Termo, para eventuais interessados apresentarem, mediante protocolo na SEINFRA, 
Manifestações de Interesse de Iniciativa Privada, sobre o mesmo objeto e no mesmo 
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prazo, que tramitará conforme o disposto no Decreto Estadual nº 16.522, de 30 de 
dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de junho de 2016. 

 
Art. 10 - Observado o disposto no art. 7º, do Decreto Estadual nº 16.522, de 30 

de dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Estadual nº 16.760, de 07 de junho de 2016, 
o extrato deste Termo será publicado no Diário Oficial do Estado. 

 
 

Salvador, 14 de maio de 2019. 
 
 

 
MARCUS CAVALCANTI 

Secretário 


