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5º RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS 
QUESTÃO 

FORMULADA 
ITEM DO EDITAL TEOR DA QUESTÃO RESPOSTA 

1 Item 4.7 do PER 

 

Ficou claro para nós as premissas utilizadas pelo 
Poder Concedente neste item de Gestão 
Ambiental e Social, conforme esclarecimento 
número 18 publicado, no entanto não 
conseguimos identificar no Relatório de CAPEX e 
OPEX Sumário, páginas 09 a 12, disponibilizado 
no site SEINFRA, em quais rubricas foram 
computados os valores correspondentes a estes 
custos. Mesmo não sendo vinculante o referido 
relatório, solicitamos a gentileza de indicarem as 
respectivas rubricas que tais custos foram 
considerados. 

O relatório “Sumário dos resultados dos estudos de engenharia”, não-
vinculativo, mencionado pelo pedido de esclarecimento, apresentou 
tão somente valores indicativos para as frentes de engenharia. Os 
valores representativos das frentes sócio-ambientais não constam 
deste relatório. 

Os principais custos sócio-ambientais indicativos constam da 
apresentação “Relatório de Modelagem”. 

2 Item 28.6 da 
Minuta do 
Contrato de 
Concessão 

Este item prevê a celebração de Contrato de Garantia 
entre o FGBP e a Concessionária. O Poder Concedente 
poderia divulgar a minuta do referido contrato para 
conhecimento dos licitantes? 

A referida cláusula da minuta do contrato indica que o FGBP assumirá a 
condição de fiador solidariamente responsável pelo cumprimento das 
obrigações dispostas na Cláusula 28.3, de acordo com a própria cláusula e com 
o contrato de garantia a ser celebrado.  
 
Não disponibilizar-se-á minuta prévia de contrato de garantia, vinculativo, haja 
visto que o mesmo deverá ser objeto de negociação direta entre o financiador 
- de livre escolha da concessionária - e a propria concessionária, tomadora de 
recursos de terceiros. 
 
A título meramente ilustrativo, sem qualquer caráter vinculativo, disponibiliza-
se junto à esse pedido de esclarecimento uma minuta de contrato de garantia 
firmado com a licitante vencedora do Contrato de Concessão Patrocinada do 
Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL (“Projeto de PPP do 
Metrô”).  
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3 
PER Item 4.2.2 - 
Obras de Artes 
Especiais. 

Este item prevê a requalificação das OAEs para TB-45. 
Solicitamos esclarecer se além dos reforços 
estruturais, também será necessário alargar as caixas 
das OAEs. 

Não está previsto alargamento nas OAEs. 

4 PER Item 4.4.2 - 
Melhorias 
Físicas e 
Operacionais 

 

Este item prevê a implantação de baias ao longo 
dos trechos da rodovia BA-160 onde não existe 
acostamento. Solicitamos informar qual deve ser 
o intervalo entre as baias a serem implantada. 

Está prevista a implantação de baias para paradas de emergência a 
cada quilômetro (intercaladas por sentido). 

5 

Arquivo em PDF 
Contrato 
Relatório de 
CAPEX e OPEX 
Sumário a 
disponibilizar, 
publicado no 
site SEINFRA, 
páginas 11 e 12. 

No arquivo Relatório de CAPEX e OPEX Sumário 
disponibilizado no site SEINFRA está previsto o 
valor de R$ 880,5 mil para a rubrica de Segurança 
Patrimonial para todos os 20 anos da concessão. 
Este montante corresponde a um valor anual de 
R$ 45,15 mil, ou seja, equivalente a um custo 
mensal de R$ 3,76 mil. Em nosso entendimento 
este valor é muito abaixo do que seria necessário 
para a efetiva segurança patrimonial da 
Concessionária em todos suas unidades de 
operação e administração. Apesar do aspecto de 
que os estudos do Poder Concedente não são 
vinculantes, solicitamos informarem que 
premissas foram utilizadas que correspondem a 
este montante previsto. 

A premissa é de que haverá segurança patrimonial (1 vigia) somente 
para o único Centro de Controle Operacional (CCO) previsto, que estará 
junto à praça de pedágio da ponte. 
 
Cada licitante terá a liberdade de definir o nível e a quantidade de 
unidades operacionais e administrativas que deseja implantar. 
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Salvador, 12 de junho de 2018 
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