
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOII – GLOSSÁRIO 

  



 
1. DEFINIÇÕES 

 
ParafinsdapresenteLICITAÇÃO,todosostermoseexpressões 
empregadosemletrasmaiúsculas,tantonaformasingularquantonoplural,terãoosignificadoatribuíd

oneste ANEXO,semprejuízode outrasdefiniçõesestabelecidasnoEDITALeemseus ANEXOS. 

 

1.1. ADJUDICATÁRIA: LICITANTE à qual tenha sido adjudicado o objeto 

daLICITAÇÃO, quedeverá constituir aSPE; 

1.2. AFILIADA: pessoa jurídica relacionada a outra pessoa jurídica como coligada, 
por CONTROLE societário direto ou indireto, seja como CONTROLADA ou 
CONTROLADORA, direta ou indiretamente, ou ainda por se sujeitarem ao CONTROLE 

comum de outra pessoa, física ou jurídica; 

1.3. ANEXO: cada um dos documentos anexos ao EDITAL ou ao CONTRATO,que 

destes são partes integrantes, seguidoda suadenominação; 

1.4. ÁREADACONCESSÃO:asáreasindicadasnoANEXOA–CARACTERIZAÇÃO 
DO PARQUE E ENTORNOS, no âmbito dasquais deverão ser realizadas as atividades 

da CONCESSÃO, tais como realizados os 

INVESTIMENTOSOBRIGATÓRIOSeprestadososSERVIÇOSOBRIGATÓRIOSpelaCONC

ESSIONÁRIA,observadasasdisposiçõesdoEDITAL,CONTRATO,edeseusrespectivos 

ANEXOS,notadamenteoANEXOB–CADERNO DE ENCARGOS; 

1.5. ARREMATANTE:LICITANTEquetenhaseclassificadoemprimeirolugar,aofinald

aSESSÃOPÚBLICAouapósojulgamentoderecursos,aoterofertadoo maior valor em sua 
PROPOSTA ECONÔMICA, ou, caso tenha ocorrido etapa de lances àviva-voz,tenha 

ofertadoo maior lance; 

1.6. B3:B3S.A.–Brasil,BolsaeBalcão,situadanoMunicípiodeSãoPaulo,Estado de 
São Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 275, responsável pela prestação 

deserviçosespecializadosdeassessoriatécnicaeapoiooperacionalrelativosaosprocedimento

snecessáriosàrealização do certame; 

1.7. BENS REVERSÍVEIS: todos os bens móveis e imóveis cedidos pelo 

PODERCONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA ou por essa adquiridos, indispensáveis 
àcontinuidadedaprestaçãodosSERVIÇOS,equereverterãoaoPODERCONCEDENTEaotér

minodoprazodaCONCESSÃO,conformeprevistoem cláusulasespecíficasnoCONTRATO; 

1.8. CASOFORTUITOouFORÇAMAIOR:acontecimento extraordinário, 



 
superveniente, imprevisível no momento da celebração do CONTRATO, exterior à 

vontade das PARTES e inteiramente irresistível, que afete a execução do CONTRATO; 

1.9. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO: 
comissão permanente, multidisciplinar, a ser constituída pelo PODER CONCEDENTE, 

com a atribuição de fiscalizar, monitorar e avaliar o CONTRATO; 

1.10. COMISSÃOESPECIALDELICITAÇÃO ouCOMISSÃO:comissãoinstituídapela 

Portaria Conjunta SEMA/INEMA nº 07, de 27 dejunho de 2022, publicada no Diário 

Oficial do Estado da Bahia – DOE em 28 de junho de 2022, e que seráresponsável por 
receber, examinar e julgar todos os documentos e conduzir todos 

osprocedimentosrelativos àLICITAÇÃO; 

1.11. COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ou COMITÊ: comitê a ser 
constituído por evento, pelas PARTES, para solucionar eventuais divergências ou 

conflitos de interesses de natureza técnica ou econômico-financeiros pertinentes à 

execução do CONTRATO, e que poderá ser instituído durante todo o PRAZOda 

CONCESSÃO; 

1.12. CONCEDENTE ou PODERCONCEDENTE: o Estado da Bahia, por 

intermédio da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA; 

1.13. CONCESSÃO:relação jurídica formada pela delegação das atividades objeto 
do CONTRATO, pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, nos termos, prazo e 

condições estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS; 

1.14. CONCESSIONÁRIA: SPE signatária do CONTRATO, constituída pela 
ADJUDICATÁRIA de acordocom o disposto no EDITAL e seus ANEXOS, sob as leis 
brasileiras, com o fimexclusivo de exploração da CONCESSÃO e a exploração das 

RECEITAS e dasRECEITAS ACESSÓRIAS; 

1.15. CONSORCIADA:sociedade,fundoe/oupessoajurídicaintegrantedeCONSÓRCI

O; 

1.16. CONSÓRCIO: associação de sociedades, fundos e/ou entidades com o 
objetivodeparticiparconjuntamentedaLICITAÇÃO,eque,sagrando-

sevencedordaLICITAÇÃO, deveráconstituir-seemSPE, segundo as disposições 

constantes no EDITALe no CONTRATO; 

1.17. CONTRATO:oinstrumentojurídicocelebradoentreoPODERCONCEDENTEe 

aSPE, queestabeleceos termos da CONCESSÃO; 

1.18. CONTROLADA:qualquerpessoajurídicaoufundodeinvestimentocujoCONTROL



 
Esejaexercidoporoutrapessoa,físicaoujurídica,oufundodeinvestimento,direta ou 

indiretamente; 

1.19. CONTROLADORA: aquele que exerce o CONTROLE, na forma do art. 116 

da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;  

1.20. CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadaspor 
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente, (i)exercer, de 
modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nasdeliberações 

sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de 

outrapessoajurídica,fundodeinvestimentoouentidadedeprevidênciacomplementar, 
conformeocaso,e/ou(ii)efetivamentedirigirasatividadessocias 

eorientarofuncionamentodeórgãosdeoutrapessoajurídica,fundodeinvestimentoouentidade

deprevidência complementar; 

1.21. CORRETORACREDENCIADA:sociedadecorretorahabilitada 

peloBancoCentral doBrasilepela ComissãodeValoresMobiliários,devidamenteautorizada a 

operar na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), que deverá ser contratada pela(s)LICITANTE(S) 
para representá-la(s) em todos os atos relacionados à 

LICITAÇÃOjuntoàB3(Brasil,Bolsa,Balcão),conformeoANEXOIV–

MANUALDEPROCEDIMENTOSDA B3; 

1.22. DATA DE EFICÁCIA: data a partir da qual a CONCESSIONÁRIAassumirá a 
gestão da ÁREA DA CONCESSÃO, devendo iniciar a prestação dosSERVIÇOS 

OBRIGATÓRIOS, observadas as condições para sua implementaçãoprevistasno 

CONTRATO; 

1.23. DATADEENTREGADASPROPOSTAS:quando deverão ser entregues, 

naB3,os ENVELOPES contendo a GARANTIA 

DEPROPOSTA,osDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃOeaPROPOSTAECONÔMICAdasLICI

TANTES; 

1.24. DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO:conjuntodedocumentosarrolados no 

EDITAL, destinados a comprovar a habilitação jurídica, a regularidadefiscal e trabalhista, 

a qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica dasLICITANTES; 

1.25. EDITAL: o instrumento que instituiu as regras e condições necessárias 

àconduçãoda LICITAÇÃO, etodosos seus ANEXOS; 

1.26. ENCARGOS ACESSÓRIOS: ações e serviços de apoio à educação, 

comunicação e interpretação, integração com o entorno e fomento ao 



 
empreendedorismo, fortalecimento de desenvolvimentolocal, projetos de pesquisa, 

manejo para conservação e proteção, monitoramentoambiental e  programa de 

voluntariadoaseremcusteadaspelaCONCESSIONÁRIA,naformado CONTRATO; 

1.27. ENVELOPE Nº 1: invólucro contendo a GARANTIA DE 

PROPOSTAdasLICITANTES; 

1.28. ENVELOPENº2:invólucrocontendoaPROPOSTAECONÔMICAdasLICITANTE

S; 

1.29. ENVELOPENº3:invólucrocontendoosDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃOdasLI

CITANTES; 

1.30. ENVELOPES: em conjunto, o ENVELOPE Nº 1, ENVELOPE Nº 2 

eENVELOPENº3. 

1.31. FINANCIADOR:todaequalquerinstituiçãofinanceira,bancodefomentoouagência 
multilateraldecrédito,que concedaFINANCIAMENTOàCONCESSIONÁRIAparaa execução 

do objeto do CONTRATO; 

1.32. FINANCIAMENTO:todoequalquerfinanciamentoeventualmenteconcedido à 
CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida, para cumprimento das suasobrigaçõesnoâmbito 

do CONTRATO; 

1.33. GARANTIA DA PROPOSTA:garantia de cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATANTE em razão de sua participação na LICITAÇÃO, nos 

termos do EDITAL; 

1.34. GARANTIADEEXECUÇÃODOCONTRATO:agarantiadofielcumprimento das 
obrigações da CONCESSIONÁRIA, a ser prestada e mantida emfavordo PODER 

CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos noCONTRATO; 

1.35. INDICADORES DE DESEMPENHO: conjunto de metas e padrões 
paraavaliaçãodaqualidadedosSERVIÇOSprestadospelaCONCESSIONÁRIA,conformedis

postonoCONTRATO,emespecialnoSISTEMADEMENSURAÇÃODE DESEMPENHO; 

1.36. INGRESSOS: valores pagos pelos USUÁRIOS para acesso a uma oumais 
áreas dentro da ÁREA DA CONCESSÃO, por um único dia, a serem cobradospela 

CONCESSIONÁRIA, estando os valores, categorias de USUÁRIOS, regras 

dereajuste,delimitaçõesgeográficasedemaisparâmetrosestabelecidosnoCONTRATO; 

1.37. INTERVENÇÕES: sãotodasasobrascivis,reformas,construções,atividades de 

restauro, infraestrutura, montagem de estruturas ou qualquer outraformade intervenção 



 
físicapermanente naÁREADA CONCESSÃO. 

1.38. INVESTIMENTOSADICIONAIS:investimentosnãocompreendidoscomoINVES
TIMENTOSOBRIGATÓRIOSquepoderãoserpropostospelaCONCESSIONÁRIA,nos 

termos econdições estabelecidosno CONTRATO; 

1.39. INVESTIMENTOSOBRIGATÓRIOS:osinvestimentosqueconstituirão 
obrigações da futura CONCESSIONÁRIA, conforme delimitado peloANEXOB– 

CADERNO DE ENCARGOS; 

1.40. LICITAÇÃO: o certame, destinado à seleção da proposta mais vantajosaao 

PODERCONCEDENTE paracontratação da CONCESSÃO; 

1.41. LICITANTE:qualquerpessoajurídica,fundodeinvestimentoouCONSÓRCIOparti

cipante daLICITAÇÃO; 

1.42. MANEJO DE FAUNA SELVAGEM SILVESTRE/EXÓTICA – PARQUE 
ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS: documento constante do APÊNDICE AO ANEXO A 

– DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA,contendo, entre outras informações, especificações 
sobre o plantel de animais do PARQUE, característica de recintos e setores e logística de 

manejo e adaptação; 

1.43. MANUAL BÁSICO PARA CUIDADOS INICIAIS DE NEONATOS E FILHOTES 

DE MAMÍFEROS E AVES SILVESTRES: documento constante do APÊNDICE AO 
ANEXO A – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA, contendo as informações básicas do 

manejo correto de neonatos e filhotes de animais silvestres que sejam recebidos no 

PARQUE, no intuito de manter sua sobrevida desde sua recepção até a chegada ao local 

de destinação; 

1.44. OPERADORES: guias de turismo e prestadores de serviço no ramo noturismo 

que atuam no entorno e noPARQUE ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS, devidamente 
registrados perante a Secretaria de Turismo do 
Estado,noexercíciodesuasatividadesprofissionais,ecadastradosparaatuação noPARQUE 

ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS; 

1.45. OUTORGAFIXA:valordevidoaoPODERCONCEDENTE,emcontrapartidaàoutor

gadaCONCESSÃO,estabelecidonaPROPOSTAECONÔMICA da ADJUDICATÁRIA, 

observados os parâmetros mínimos e formadepagamentoestabelecidos no EDITAL 

eseusANEXOS; 

1.46. PARQUE ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS ou PARQUE: parque 

estadualregido pela Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, e pelo 



 
Decreto Estadual nº 17.461, de 15 de setembro de 1959; 

1.47. PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, 

quandoreferidosconjuntamente; 

1.48. PARTESRELACIONADAS:pessoajurídicaintegrantedomesmogrupoeconômico 

da CONCESSIONÁRIA, bem como aquelas assim consideradas pelas normas contábeis 
vigentes, e pessoa física que guarde parentesco até quartograu com qualquer dirigente 

da CONCESSIONÁRIA ou qualquer pessoa, física 

oujurídica,queexerçaoupossaexercer,dealgumaforma,influênciasignificativasobreaCONCE

SSIONÁRIAou vice-versa; 

1.49. PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL: documento elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, que contém o 
planejamento para a transição e a assunção do PARQUE pela CONCESSIONÁRIA, que 

deverá conter as medidas operacionais que as PARTES devem realizar, cronograma, 

regras para a CONCESSIONÁRIA acompanhar a operação pelo PODER CONCEDENTE 
e outras ações necessárias para serem realizadas previamente ao início da operação do 

PARQUE pela CONCESSIONÁRIA. 

1.50. PROPOSTAECONÔMICA:propostaaserapresentadapelas 
LICITANTES,noâmbito dos ENVELOPESNº 2, de acordocom ostermos 
econdiçõesdoEDITALeseusANEXOS,emespecialoANEXOIII–MODELOSDALICITAÇÃO, 

e que deverá conter o VALOR DE OUTORGA FIXA ofertado pelasLICITANTES; 

1.51. RECEITAS ACESSÓRIAS: são aquelas provenientes da exploração 
deatividadeseconômicasrelacionadasaoobjetodoCONTRATO,excetuadaacobrançadoING

RESSOeaquelasdecorrentesdosSERVIÇOSOBRIGATÓRIOSeINVESTIMENTOSOBRIGA

TÓRIOS; 

1.52. RECEITAS: as receitas obtidas pela CONCESSIONÁRIA noâmbito da 

operação do PARQUE, incluindo a cobrança de INGRESSOS, a exploração 

dosSERVIÇOSOBRIGATÓRIOS,bemcomoasRECEITASACESSÓRIAS,nostermos,bases 

econdições descritos no CONTRATO; 

1.53. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA: revisão do CONTRATO na forma descrita na 

Cláusula 35 do CONTRATO; 

1.54. REVISÃO ORDINÁRIA: revisão do CONTRATO, a ser realizada na 

periodicidade e forma definidas na Cláusula 34 do CONTRATO; 

1.55. SERVIÇOS AMBIENTAIS INDIRETOS: são os serviços de conservação e 



 
preservação do meio-ambiente que podem ser transformados em receitas através de 

mecanismos que recompensam a preservação do meio ambiente mediante pagamento 
por aqueles que poluem ou são USUÁRIOS, tais como, pagamento por serviços 

ambientais e créditos de carbono; 

1.56. SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS: os serviços que constituirão 
obrigaçõesdaCONCESSIONÁRIAperanteoPODERCONCEDENTEeosUSUÁRIOS,indicad

osnoANEXO B–CADERNO DE ENCARGOS; 

1.57. SERVIÇOS:compreendemtantoosSERVIÇOSOBRIGATÓRIOS,quanto outras 
atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA relacionadas 

aosINVESTIMENTOSADICIONAISe/ouàexploraçãodeRECEITASASSESSÓRIAS, cuja 

qualidade será constante e permanentemente aferida por meiodo SISTEMA 

DEMENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

1.58. SESSÃOPÚBLICA:todasassessõesconvocadaspelaCOMISSÃOparaas etapas 

da LICITAÇÃO, incluindo a designada para a entrega dos 
ENVELOPEScontendoaGARANTIADEPROPOSTA,osDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO 
eaPROPOSTAECONÔMICAe,seforocaso,realizaçãodelancesàviva-voz,naformado 

EDITAL; 

1.59. SISTEMADEMENSURAÇÃODEDESEMPENHO:osistemadestinadoàpermane
nteeconstanteavaliaçãodaqualidadedosSERVIÇOSprestadospelaCONCESSIONÁRIA,por

intermédiodosINDICADORESDEDESEMPENHO,conformedispostonoANEXOC-

SISTEMADEMENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

1.60. SPE:SociedadedePropósitoEspecíficoconstituídapela 

ADJUDICATÁRIA,anteriormenteàassinaturadoCONTRATO,com a finalidade específica 

de prestar os serviços objeto da presente CONCESSÃO 

equefigurarácomoCONCESSIONÁRIA; 

1.61. USUÁRIOS:todose quaisquervisitantes doPARQUE; 

1.62. VERIFICADORINDEPENDENTE:pessoajurídicaquedeveráserselecionadaeco
ntratadapelaCONCESSIONÁRIAparasuporteaoacompanhamento e fiscalização da 

execução do CONTRATO com atribuições quepodem incluir a aferição dos 

INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas 
asprevisõesdoSISTEMADEMENSURAÇÃODEDESEMPENHO,bemcomooutrascompetên

ciasestabelecidas no CONTRATO. 

 


