RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÔES DE ESCLARECIMENTO 09/07/2013

Em atendimento ao disposto no item 4.1 do Edital 01/2013, a Comissão Especial de Licitação,
constituída pelo Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, através da Portaria nº 30 , de 22
de maio de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de maio de 2013, disponibiliza as
manifestações de esclarecimento e suas respectivas respostas, sem a identificação do
interessado. As manifestações de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, são
partes integrantes do Edital, conforme previsto em seu item 4.5.

SEDUR/SMSL/01.2013-92
1- Item 1.3.3.do Edital: Considerando a possibilidade de ocorrência de atraso no
procedimento licitatório, existe a possibilidade de que a assunção da operação e
manutenção dos TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS pela CONCESSIONÁRIA
tenha que se dar muito próxima a 22/10/2013 ou até mesmo após essa data. Ainda,
considerando que de acordo com o próprio edital, 60 dias parece ser um prazo mínimo
razoável para que ocorra essa assunção, entendemos que na hipótese de ocorrer
atraso por qualquer razão na licitação, a assunção da operação e manutenção dos
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS pela CONCESISONÁRIA deverá ocorrer
após 60 dias da data de início da vigência do contrato. Está correto o nosso
entendimento?
RESPOSTA: A CONCESSIONÁRIA deverá assumir a operação e manutenção dos
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS cedidos a partir do dia 22 de outubro
de 2013 ou após 60 (sessenta) dias da data de início da vigência do CONTRATO, o que
ocorrer primeiro, independentemente de ocorrer atraso na licitação.
SEDUR/SMSL/01.2013-93
2- Item 4.7.12 do Edital: Considerando o disposto no art. 129, 6° da Lei n°. 6.015/1973
(Lei de Registro Público), que exige que os documentos de procedência estrangeira,
acompanhados das respectivas traduções, sejam registrados no Registro de Títulos e
Documentos para produzirem efeitos em repartições dos Estados, entendemos que os
documentos em língua estrangeira, somente serão considerados válidos se
devidamente traduzidos ao português por tradutor público juramentado, com a
confirmação de autenticidade emitida pela Representação Diplomática ou Consular do
Brasil no país de origem do documento e registrados no Registro de Títulos e
Documentos.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento.
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SEDUR/SMSL/01.2013-94
3- Item 8.1.4 do edital: Considerando que os poderes para assumir obrigações e assinar
documentos, dentre os quais contratos, devem ser exercidos pelo representante legal
da Concorrente, o qual poderá ser pessoa distinta do Representante Credenciado
escolhido, entendemos que o represente credenciado deve ser obrigado a assinar
somente as declarações necessárias à participação na licitação. Está correto o nosso
entendimento?
RESPOSTA: Não, o entendimento não está correto. Segundo a definição do Edital,
por REPRESENTANTES CREDENCIADOS entende-se as pessoas autorizadas a
representar as CONCORRENTES em todos os atos relacionados à Licitação, exceto nos
atos praticados junto à BM&FBOVESPA e nos atos praticados durante a SESSÃO
PÚBLICA DO LEILÃO. Assim, nos termos do item 8.1.4., os REPRESENTANTES
CREDENCIADOS deverão ter poderes para firmar todas as declarações e documentos
referidos no EDITAL, inclusive o contrato de intermediação entre a CORRETORA
CREDENCIADA e a CONCORRENTE. Nada obsta, entretanto, que o outorgante exerça
as atribuições do outorgado (REPRESENTANTE CREDENCIADO).
SEDUR/SMSL/01.2013-95
4- Item 9.2.13 do Edital: Entendemos que a desclassificação por fato superveniente não
pode ensejar a execução da garantia, sob pena de bis in idem. De tal modo,
entendemos que a execução da garantia apenas dar-se-á no caso de eventual
inadimplência do CONCORRENTE VENCEDOR. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: Não, o entendimento não está correto. Considerando que por
desclassificação superveniente entende-se, por exemplo, o descumprimento das
condições para assinatura do CONTRATO previstas no item 16.4 do Edital, o
inadimplemento total ou parcial dessas obrigações dará causa à execução da
GARANTIA DA PROPOSTA, mediante notificação, pelo CONCEDENTE, à
CONCORRENTE inadimplente, sem prejuízo das demais penalidades previstas no
EDITAL ou na legislação aplicável.
SEDUR/SMSL/01.2013-96
5- Item 10.1.3 do edital: Tendo em vista a inexistência de modelo de carta de instituição
financeira para atendimento da obrigação constante do Item 10.1.3, entendemos que
esta Carta poderá seguir modelo próprio redigido pela Licitante desde que reflita as
exigências do Item 10.1.3. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.
Entendemos que o prazo de validade da carta deve ser o mesmo da proposta
econômica, portanto, de 180 (cento e oitenta) dias. Está correto nosso entendimento.
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.
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SEDUR/SMSL/01.2013-97
6- Item 10.1.4 do Edital: Entendemos que a afirmação de que “em nenhuma hipótese
haverá alteração do Fluxo de Desembolso de Parcelas do APORTE DE RECURSOS,
constante do Anexo 7 da Minuta do CONTRATO”, exclui expressamente todos os casos
de reconhecido desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Está correto nosso
entendimento?
RESPOSTA Sim, o entendimento está correto.
SEDUR/SMSL/01.2013-98
7-

Item 11.5.2.1.2 do Edital: O Item 11.5.2.1.2 dispõe que “A comprovação de que trata o
item 9.3.2.1 poderá ser apresentada por qualquer uma das empresas integrantes do
CONSÓRCIO ou de suas AFILIADAS”. Entendemos que houve erro de digitação ao se
referir ao item 9.3.2.1 e a referência correta seria ao Item 11.5.2.1 do Edital. Está
correto nosso entendimento?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. No item 11.5.2.1.2., onde se lê
“9.3.2.1”, leia-se “11.5.2.1”.

SEDUR/SMSL/01.2013-99
8- Item 11.6.1 do Edital: Entendemos que as sociedades empresárias estão dispensadas
de cumprir esse requisito. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Não, o entendimento não está correto.
SEDUR/SMSL/01.2013-100
9- Item 16.5 do Edital: O item 16.5 estabelece que uma das condições para a assinatura
do Contrato é a constituição da Garantia do Concedente, prevista na Cláusula 29 da
Minuta do Contrato.
Solicitamos seja esclarecido o que será considerada como “constituição da Garantia do
Concedente”, para fins de reputar cumprida a condição para a assinatura do Contrato.
Entendemos que o ato que pode configurar essa constituição, para tal fim, é a
aceitação da referida garantia pelo financiador principal do projeto.
Está correto esse entendimento?
RESPOSTA: Não, o entendimento não está correto. Por “constituição da Garantia do
CONCEDENTE” entenda-se a efetivação dos atos referidos nas cláusulas 29.2 e 29.2.2.
do Contrato, quais sejam: (i) a constituição e aprovação do estatuto e regulamento
do Fundo Garantidor Baiano de Parceiras (FGBP); e (ii) a formalização, pelo FGBP, da
caução, do penhor de títulos da dívida pública federal ou do penhor de cotas de
Fundo de Investimento Financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA, nos termos
previstos no CONTRATO.
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SEDUR/SMSL/01.2013-101
10- Item 16.5 do Edital: O item 16.5 estabelece que uma das condições para a assinatura
do Contrato é a celebração, pelo Concedente, do instrumento necessário para a
transferência de recursos do PAC OU, alternativamente, a celebração, pelo
Concedente, de Contrato de Financiamento cujo objeto é a obtenção de recursos
financeiros para o pagamento do Aporte de Recursos.
Considerando a referida condição expressa no Edital, solicitamos seja esclarecido se o
valor oriundo do PAC indicado no Anexo I da Portaria nº 185/2012 (1 bilhão de reais)
será destinado na sua integralidade à PPP ora em apreço.
RESPOSTA: Sim, o valor de R$ 1 bilhão de reais será destinado à PPP em apreço.
Ressalte-se que as fontes do Aporte de Recursos estão indicadas no Termo de
Retificação n. 3, divulgado no Comunicado Relevante nº 5, de 13.06.13.
SEDUR/SMSL/01.2013-102
11- Item 16.5 do Edital e Anexo 7 do Contrato: O item 16.5 estabelece que uma das
condições para a assinatura do Contrato é a celebração, pelo Concedente, do
instrumento necessário para a transferência de recursos do PAC OU, alternativamente,
a celebração, pelo Concedente, de Contrato de Financiamento cujo objeto é a
obtenção de recursos financeiros para o pagamento do Aporte de Recursos.
Assim, solicitamos seja esclarecido:
(i)
se o valor referente ao mencionado financiamento é aquele indicado no Anexo
I da Portaria nº 185/2012 (600 milhões de reais);
RESPOSTA: As fontes do Aporte de Recursos estão devidamente indicadas, com os
respectivos valores, no Termo de Retificação n. 3, divulgado no Comunicado Relevante
nº 5, de 13.06.13.
(ii)

Considerando o disposto no Item 2.1 e 2.2 do Anexo 7 do Contrato, dos quais
se depreende que o APORTE DE RECURSOS será adimplido com recursos
oriundos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO no montante total de 1 bilhão de
reais, solicitamos esclarecimentos acerca da origem do valor remanescente
(400 milhões de reais).

RESPOSTA: O referido montante (R$ 400 milhões de reais) é fruto de negociação com
o Governo Federal e sua portaria está em vias de publicação.
(iii)

se existe autorização legislativa para a obtenção desse financiamento (em
caso positivo, solicitamos a respectiva disponibilização). Solicitamos ainda que
seja disponibilizada correspondência oficial de instituição financiadora que
demonstre eventual encaminhamento do referido financiamento, para maior
transparência e segurança jurídica da licitação.

RESPOSTA: O referido financiamento encontra respaldo na Lei Estadual n.
12.812/2013. Vale ressaltar que, nos termos do mesmo item do Edital, a celebração,
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pelo CONCEDENTE, do CONTRATO DE FINANCIAMENTO que tem por objeto a
obtenção de recursos financeiros para pagamento das parcelas de APORTE DE
RECURSOS é condição para assinatura do CONTRATO de PPP.
SEDUR/SMSL/01.2013-103
12- Anexo VI (Minuta do Contrato): A Portaria nº 139, de 26 de maio de 2010, da
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, estabelece, em seu art. 4º, que
“Anteriormente à celebração de qualquer Contrato de PPP, o Estado da Bahia, por
meio da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, observará o montante de Recursos
Apartados do FPE não comprometido em pagamentos das Obrigações contraídas em
Contratos de PPP, de modo que esses recursos sejam suficientes para honrar todas as
Obrigações assumidas”.
Solicitamos seja esclarecido o atendimento ao supratranscrito dispositivo, no âmbito
do Contrato de PPP ora em apreço.
RESPOSTA: Todas as disposições constantes da Portaria nº 139, de 26 de maio de
2010, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, bem como das demais normas
Estaduais e Federais referentes à contratação em apreço, estão sendo integralmente
observadas pelo CONCEDENTE.
SEDUR/SMSL/01.2013-104
13- Anexo VI (Minuta do Contrato) Subcláusula 23.6: A Subcláusula 23.6, ao tratar “Da
Contraprestação Efetiva”, apenas faz menção ao Anexo 9 (Contrato de Nomeação de
Agente de Pagamento e Administração de Contas) e à Lei estadual nº 11.477/09, mas
não dispõe expressamente sobre a transferência de recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para fins de pagamentos das contraprestações
previstas no Contrato de PPP.
Entretanto, a Portaria nº 139, de 26 de maio de 2010, da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia, estabelece, em seu art. 3º, § 1º, que “A transferência dos Recursos
Apartados do FPE e o subsequente débito para pagamento das contraprestações
públicas nos Contratos de PPP e da remuneração do Agente de Pagamento e da
Desenbahia deverão ser expressamente previstos nos respectivos Contratos de PPP”.
Solicitamos seja esclarecido de que forma a exigência supratranscrita da Portaria nº
139/10 está atendida na Minuta do Contrato ora em apreço.
RESPOSTA: Para todos os efeitos legais e contratuais, o Anexo 9 é considerado parte
do Contrato de PPP, e nele encontra-se regulada a transferência de recursos do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) para pagamento das contraprestações
públicas devidas à Concessionária.
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SEDUR/SMSL/01.2013-105
14- Anexo VI (Minuta do Contrato) Subcláusula 24: A Subcláusula 24 prevê o Aporte de
Recursos por parte do Concedente, referentes a investimentos realizados pela
Concessionária.
Entretanto, a Lei estadual 9.290, de 27 de dezembro de 2004, dispõe, em seu art. 11, §
5º, que “Em se tratando de contrato de Parceria Público-Privada que importe na
execução de obra pública, fica vedado à Administração Pública realizar aporte de
capital até a sua completa implantação e disponibilização para uso, salvo os bens
imóveis e semoventes de propriedade do Estado”.
Em face desse dispositivo legal, que está em vigor, entendemos que a lei estadual
deverá ser alterada a fim legitimar a possibilidade de a Administração Pública realizar
aporte de capital nos moldes estabelecidos pelo contrato, de modo a não afetar a
segurança jurídica da contratação. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Não, o entendimento não está correto. O aporte de recursos previsto na
Lei Federal de Parceria Público-Privada não corresponde ao aporte de capital
previsto na lei estadual, ademais, entendemos que o dispositivo federal que trata do
aporte de recursos é de norma de caráter geral.
SEDUR/SMSL/01.2013-106
15- Anexo VI (Minuta do Contrato) Subcláusula 29.2: A Subcláusula 29.2 dispõe que o fiel
adimplemento das obrigações pecuniárias do Concedente será garantido “com cotas
do FGBP [Fundo Garantidor Baiano de Parcerias]”, nos termos da Lei estadual nº
12.610, de 27 de dezembro de 2012.
Depreende-se desse dispositivo que as cotas do referido FGBP consistirão na garantia
do parceiro público. Entretanto, o Anexo 9 – “Garantia do Poder Concedente” referese ao Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas,
tratando da transferência de recursos do FPE.
Portanto, solicitamos seja esclarecido como serão utilizados, efetivamente, os recursos
oriundos do FPE e as cotas do FGBP, especificando quais se destinarão diretamente ao
pagamento das contraprestações e quais se constituirão em garantia do adimplemento
de obrigações pecuniárias em geral.
RESPOSTA: Os recursos oriundos do FPE serão utilizados para pagamento das
contraprestações devidas pelo CONCEDENTE à Concessionária, na forma da
subcláusula 29.1 do Contrato. Os recursos do FGBP serão utilizados como garantia do
adimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pelo CONCEDENTE no Contrato
de PPP, nos termos das subcláusulas 29.2 e seguintes do Contrato.
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SEDUR/SMSL/01.2013-107
16- Anexo VI (Minuta do Contrato) Subcláusula 29.2.2: A Subcláusula 29.2.2 prevê que a
garantia a ser prestada pelo Concedente “será constituída pelo FGBP mediante caução
em dinheiro, penhor de títulos da dívida pública federal ou penhor de cotas de Fundo
de Investimento Financeiro”.
Solicitamos seja esclarecido qual o fundamento jurídico de tal previsão, tendo em vista
que tais modalidades de garantia não estão expressamente previstas na Lei estadual
nº 12.610/12, que disciplina o FGBP.
RESPOSTA: O fundamento é a própria Lei Estadual 12.610/2012, cujo rol não é
taxativo, bem como o artigo 8º da Lei nº 11.079/04, que autoriza as modalidades de
constituição de garantia previstas na subcláusula 29.2.2.. Adicionalmente,
esclarecemos que não há vedação legal ou constitucional para que o FGBP constitua
a garantia através das modalidades previstas na csubláusula 29.2.2. do Contrato.

SEDUR/SMSL/01.2013-108
17- Anexo VI (Minuta do Contrato) Subcláusula 29.2.2.1: A Subcláusula 29.2.2.1 prevê a
manutenção de saldo mínimo da garantia a ser prestada pelo Concedente, o qual
também está previsto no art. 13, § 1º, da Lei estadual nº 12.610/12.
Note-se que a referida Lei estadual, em seu art. 13, § 3º, dispõe que o contrato
deverá indicar o mecanismo de reposição.
Em esclarecimentos prestados em 1º de julho de 2013, a Comissão informa a
reposição se dará com recursos do FPE. No entanto, a Lei estadual supracitada não
prevê essa origem de recursos para o FGBP, razão pela qual solicitamos seja
esclarecido o fundamento legal desse mecanismo.
Solicitamos, ainda, que seja incluído expressamente na Cláusula 29 da Minuta do
Contrato o mecanismo de reposição, em cumprimento ao referido dispositivo legal.
RESPOSTA: Vide resposta ao questionamento nº SEDUR/SMSL/01.2013-37Rerratificado.

SEDUR/SMSL/01.2013-109
18- Anexo VI (Minuta do Contrato) Subcláusula 29.2.2.2 : A Subcláusula 29.2.2.2 prevê o
valor máximo, referente aos aportes de recursos, cujo adimplemento estará
assegurado pela garantia a ser prestada pelo Concedente.
Solicitamos seja esclarecido se os valores referentes a aportes que ultrapassem a
quantia prevista na referida Subcláusula não estarão garantidos pelo Concedente.
Caso não estejam, solicitamos seja esclarecido quais medidas serão previstas, pelo
Concedente, para mitigar o risco de não pagamento dos aportes não cobertos pela
garantia a ser prestada.
RESPOSTA: Vide resposta ao questionamento nº SEDUR/SMSL/01.2013-37Rerratificado.
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SEDUR/SMSL/01.2013-110
19- Anexo VI (Minuta do Contrato) Cláusula 29: A Cláusula 29 prevê a prestação de
garantia, pelo Concedente, por meio de cotas do FGBP.
A Lei estadual nº 12.610/12, que trata do referido FGBP, faz referência, em seus arts.
2º e 3º, ao estatuto e ao regulamento de tal Fundo.
Solicitamos seja esclarecido onde está disponibilizado aos licitantes e interessados em
gerais os citados estatuto e regulamento, cujo conhecimento é da maior relevância
para a segurança jurídica da celebração do Contrato de PPP ora em apreço.
RESPOSTA: O estatuto e o regulamento do FGBP serão disponibilizados no endereço
www.sedur.ba.gov.be/metro.

SEDUR/SMSL/01.2013-111
20- Anexo VI (Minuta do Contrato) Cláusula 29: A Cláusula 29 prevê a prestação de
garantia, pelo Concedente, por meio de cotas do FGBP.
A Lei estadual nº 12.610/12, que trata do referido FGBP, em seu art. 3º, § 1º, dispõe
que “A garantia será prestada na forma aprovada pela assembleia dos cotistas”, entre
as modalidades previstas.
Solicitamos seja esclarecido onde está disponibilizada aos licitantes e interessados em
gerais a aprovação, pela assembleia dos cotistas, da garantia prevista para o Contrato
de PPP ora em apreço.
Na hipótese de ainda não ter havido essa aprovação na assembleia de cotistas,
solicitamos seja esclarecido como será assegurado aos licitantes e ao futuro
contratado que tal requisito será cumprido a tempo de ser constituída a garantia
prevista no Edital e na Minuta do Contrato.
RESPOSTA: Vide resposta SEDUR/SMSL/01.2013-37 Rerratificado. Ademais,
considerar que a constituição do mecanismo de garantia previsto na cláusula 29ª do
Contrato é condição para assinatura do Contrato de PPP, nos termos do item 16.5 do
Edital.

SEDUR/SMSL/01.2013-112
21- Anexo VI (Minuta do Contrato) Cláusula 29: A Cláusula 29 prevê a prestação de
garantia, pelo Concedente, por meio de cotas do FGBP.
Todavia, não está previsto em tal Cláusula, o mecanismo de execução de tal FGBP,
quando aplicável.
Solicitamos seja esclarecido se deverá ser observado o mecanismo de execução
previsto na Lei estadual nº 12.610/12.
RESPOSTA: A constituição do mecanismo de garantia previsto na cláusula 29ª do
Contrato é condição para assinatura do Contrato de PPP, nos termos do item 16.5 do
Edital. O estatuto e o regulamento do FGBP serão disponibilizados no endereço
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www.sedur.ba.gov.be/metro. Em qualquer caso, deverão ser observadas as
disposições da Lei Estadual nº 12.610/12 e demais normas vigente, notadamente o
Código Civil e o Código de Processo Civil.

SEDUR/SMSL/01.2013-113
22- Anexo IX (Garantia do Poder Concedente): O Considerando 4 do Contrato de
Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas faz referência à
transferência de 12% de recursos do FPE para fins de adimplemento de obrigações da
Administração Pública estadual em contratos de PPPs.
A Lei estadual nº 11.477/09, em seu art. 1º, prevê que tal percentual é de 18%.
Entendemos que deverá ser considerado, no Contrato de Nomeação de Agente de
Pagamento e Administração de Contas que vier a ser efetivamente celebrado, o
percentual de 18%, tal como previsto na referida Lei.
Está correto esse entendimento?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. O Contrato de Nomeação de Agente
de Pagamento e Administração de Contas está sendo aditado nesse sentido.

SEDUR/SMSL/01.2013-114
23- Anexo IX (Garantia do Poder Concedente): A Subcláusula 3.2.1 do Contrato de
Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas prevê que “A
transferência de recursos do FPE e o subsequente débito para pagamento das
contraprestações do Poder Concedente [...] deverá ser expressamente prevista nos
respectivos Contratos de PPPs assinados pelo Poder Concedente e pelas
Concessionárias”.
A Minuta de Contrato, no entanto, não traz qualquer dispositivo expresso nesse
sentido. Portanto, solicitamos seja esclarecido de que forma será atendida a exigência
constante do Anexo 9 em relação ao Contrato de PPP ora em apreço.
RESPOSTA: Para todos os efeitos legais e contratuais, o Anexo 9 é considerado parte
do Contrato de PPP, e nele encontra-se regulada a transferência de recursos do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) para pagamento das contraprestações
públicas devidas à Concessionária.

SEDUR/SMSL/01.2013-115
24- Anexo IX (Garantia do Poder Concedente): A Subcláusula 6.6 do Contrato de
Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas dispõe acerca da
hipótese de insuficiência dos recursos do FPE para o adimplemento das
contraprestações públicas de todos os Contratos de PPPs vigentes, devendo ser
observada a ordem cronológica dos contratos já firmados.
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Solicitamos seja esclarecida qual a atual situação dos recursos do FPE destinados ao
pagamento de contraprestações de PPPs, bem como quais os contratos de PPPs
atualmente vigentes que são também assegurados por esse mecanismo e suas
respectivas condições. Tais informações são da maior relevância para a segurança
jurídica da celebração do Contrato de PPP ora em apreço.

RESPOSTA: Os recursos do FPE e os contratos de PPP firmados pelo Estado da Bahia
estão demonstrados no quadro que segue:

DESCRIÇÃO
Contrato n° 30/2010 - Hospital do Subúrbio
Contrato n° 02/2010 - Arena Fonte Nova
Contrato n° 35/2013 - Instituto Couto Maia
TOTAL DAS PPP CONTRATADAS
FPE dos últimos 12 meses (jul/2012 a jun/2013)
18% do FPE (Art, 15 da Lei Estadual n. 12.610/2012)
SALDO

CONTRAPRESTAÇÃO
ANUAL VIGENTE (R$)
151.492.548,00
117.883.267,00
42.180.000,00
311.555.815,00
6.000.252.460,95
1.080.045.442,97
768.489.627,97

SEDUR/SMSL/01.2013-116
25- Item 9.2.5.1 do Edital: Entendemos que, para atendimento a este item, podemos
apresentar a apólice digital conforme padronização da SUSEP e aceito regularmente
pelo mercado, eis que a comprovação da assinatura é através de assinatura digital
garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Esse
entendimento está correto?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. Nesse caso, também será exigida a
comprovação dos poderes de representação dos respectivos administradores da
sociedade.
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SEDUR/SMSL/01.2013-117
26- Item 11.5.3.1 do Edital: Entendemos que o item em questão trata de atestado de
execução de obra que tenha exigido, por parte do licitante, desvios de tráfego em ruas
ou avenidas e remanejamentos de interferências, inclusive de redes de utilidades
públicas, por período de pelo menos 90 (noventa) dias corridos. Ou seja, os 90 dias são
referentes a desvio de tráfego. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto, conforme resposta da questão
SEDUR/SMSL/01.2013-58.
Além disso, entendemos que tal exigência (relativa aos desvios e remanejamento)
pode ser atendida em razão da execução dos trabalhos referidos em qualquer uma das
alíneas indicadas, e não em pelo menos duas.
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.
E com relação à alínea “a”, entendemos que as atividades ali referentes, por se
tratarem da parte final da obra, já pressupõem a realização de desvios de tráfego e
remanejamento de interferências, que foram necessariamente executadas em etapas
anteriores. Assim sendo, do atestado para comprovação da alínea “a” , não necessita
que conste que houve remanejamento de interferências e desvios de tráfego. Está
correto nosso entendimento?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.

SEDUR/SMSL/01.2013-118
27- Item 11.6.1.3 do Edital: O edital exige a certidão negativa expedida pelo distribuidor
das varas cíveis apenas para as sociedades não empresariais e outras formas de
pessoas jurídicas.
Contudo, o Manual de Procedimentos da Licitação da BM&FBOVESPA (tem CONTEÚDO
DOS VOLUMES (documentos de Qualificação - VOLUME 3, p.9) solicita a apresentação
de tal documento, sem deixar claro que isso não se aplica às sociedades empresárias
ordinárias.
Entendemos que a exigência do referido Manual só se aplica para os casos de
sociedades não empresarias e outras formas de pessoas jurídicas não empresariais,
sendo desnecessário o atendimento por parte de sociedades empresárias. Está correto
nosso entendimento?
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. Deve ser obedecida a regra do item
11.6.1.3. do Edital.
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SEDUR/SMSL/01.2013-119
28- Item 11.9.3 do Edital: É prática comum em licitações internacionais a apresentação de
documento emitido pela respectiva embaixada ou consulado do país de origem da
empresa informando os documentos equivalentes no país de origem. Entendemos que
essa declaração de equivalência emitida pela embaixada ou consulado é suficiente
para cumprir o edital nesse tocante. Está coreto nosso entendimento?
RESPOSTA: Não há vedação para que a licitante apresente, anexo à declaração
exigida na alínea “i” do item 11.9.3. do Edital, documento emitido pela embaixada
ou consulado do país de origem da empresa informando os documentos
equivalentes no país de origem. Tal documento, no entanto, não dispensa ou supre a
necessidade de apresentação dos documentos e declarações exigidos no Edital.

SEDUR/SMSL/01.2013-120
29- Item 11.7.1 do Edital: O modelo nº 2 do Anexo I apresenta um modelo de declaração a
ser emitida pela Concorrente em seu próprio nome. Além disso, de acordo com o item
11.8.2, tal declaração deve ser emitida por todas as empresas consorciadas. Ou seja,
da conjunção desses dois dispositivo, chega-se à conclusão de que a declaração de
manutenção da estrutura administrativa, contábil e fiscal refere-se não ao Consórcio
como um todo, a fim de garantir que a futura SPE será fidedigna à estrutura do
Consórcio, mas, em sentido muito diverso, tem-se a impressão de que é exigido das
consorciadas a manutenção dessa estrutura. Mas essa última hipótese seria um
completo absurdo, pois as licitantes, muitas delas estrangeiras, têm diversas atividades
cuja estrutura administrativa, contábil e fiscal em nada pertine com as atividades a
serem eventualmente desempenhadas pela futura SPE. Entendemos, então, que :
(i)a declaração de que trata o item 11.7.1.3 pode ser emitida pela empresa líder em
nome do consórcio, e se refere, na verdade, à futura SPE; e
(ii) que é desnecessário que todas as consorciadas emitam a mesma declaração, ou ,
então, caso elas tenham de emiti-la, que ela se refere à estrutura da futura SPE, e não
de seus acionistas.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: De acordo com o item 11.8.2 do Edital, tal declaração deve ser emitida
por todas as empresas consorciadas, e refere-se, obviamente, à estrutura
administrativa, contábil e fiscal específica da futura SPE.
De todo modo, sugerimos alterar os itens editalícios e o modelo nº2 do Anexo I para
que não restem dúvidas sobre esse tema.
RESPOSTA: Não há necessidade de alteração de itens do Edital ou do modelo nº 2 do
Anexo I do Edital, pois o Edital foi claro ao exigir a apresentação da declaração por
todas as empresas integrantes do Consórcio (item 11.8.2.)
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SEDUR/SMSL/01.2013-121
30- Item 10.1.4 do Edital: É possível alterar a estrutura definida no Plano de Negócios de
modo a inserir novas rubricas que se fizerem necessárias para atender os requisitos do
edital?Entendemos que algumas mudanças são necessárias, sob pena de a planilha do
Plano de Negócios restar insuficiente para inclusão de todas as informações
pertinentes. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: É permitido à proponente vencedora adaptar os Quadros do Plano de
Negócios, mantendo necessariamente os itens mínimos contidos no modelo do
Plano de Negócios (Anexo V do Edital), e obedecendo aos princípios gerais de
contabilidade e às normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Além disso, nas planilhas, a referência ao ano (“1”) diz respeito ao intervalo de 12
meses ou ao ano do calendário (por exemplo, 2013)?
RESPOSTA: Refere-se ao período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do
Contrato de PPP (ano concessão).

SEDUR/SMSL/01.2013-122
31- Item 8.2.4 do Edital: No Item 10.1.4 do edital informa que deverá ser elaborado o
Plano de Negócio de Acordo com o Anexo V e ser apresentado no Volume II - Proposta
Econômica Escrita.
No Anexo V - Item 2.4 informa que O Plano de Negócios deverá ser impresso, com
todas as folhas numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 0
(zero), com apresentação de índice e termo de início e de encerramento ao final,
declarando, obrigatoriamente, a quantidade de folhas que o compõe, contendo na
capa a titulação do conteúdo, o nome do concorrente, o número do edital e o objeto da
licitação. Deverá ser apresentado em encadernação adequada.
Sendo assim, estamos entendendo que o Plano deverá ter numeração contínua
independente da numeração dos demais documentos que compõem o Volume II, e o
Plano de Negócio deverá ser inserido como Anexo dentro do respectivo Volume, e
deveremos apenas citá-lo na divisória onde é requerido o documento. Favor confirmar
nosso entendimento.
RESPOSTA: O Termo de Retificação n. 01 excluiu a obrigação de apresentação, no
Volume II, de Plano de Negócio pelas proponentes em geral. Nos termos do item
16.4.8.4 do Edital, apenas a proponente vencedora deverá apresentar seu Plano de
Negócios antes da assinatura do contrato.
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SEDUR/SMSL/01.2013-123
32- Item 7.3 do Edital: Para atendimento do item 7.3 do edital, entende-se que pode ser
uma via com documentação original/autenticada e as outras duas vias com cópia
simples idênticas à primeira via. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Não, o entendimento não está correto. As demais vias deverão conter
documentos originais ou cópias autenticadas.

SEDUR/SMSL/01.2013-124
33- Cláusula 6.9.1.1 da minuta de contrato: “Conforme disposto na cláusula 6.9.1.1da
minuta de contrato, a aquisição do MATERIAL RODANTE poderá ser realizada
diretamente em nome do CONCEDENTE. Desta forma , perguntamos:


Caso o CONCEDENTE venha a importar trens completos ou suas partes e peças,
usufruirá ele benefícios de imunidade fiscal?



Em caso afirmativo quais os tributos incidentes nessa aquisição e quais as alíquotas a
serem consideradas?”
RESPOSTA: Não cabe ao Concedente indicar aos interessados qual a interpretação
que deverão dar a dispositivos legais ou regulamentares. Os interessados deverão
adotar a modelagem tributária que entenderem mais segura, uma vez que a Minuta
de Contrato deixa claro que constituem, dentre outros, riscos assumidos pela
Concessionária, eventual responsabilidade pela constatação superveniente de erros,
ou omissões na proposta econômica, no plano de negócios ou nos levantamentos
que as subsidiaram, inclusive aqueles necessários para aferir os dados e projetos
divulgados pelo Concedente.

SEDUR/SMSL/01.2013-125
34- Item 23.9.5.1 do Edital: O Edital prevê a possibilidade de a CONCESSIONÁRIA propor
“empreendimentos associados”. Quais os bens públicos (terras, imóveis etc) passiveis
de utilização através de concessão de direito real de uso, direito de superfície ou
outro instrumento congênere para implantação de "empreendimentos associados"?
RESPOSTA: Nos termos da subcláusula 23.9.5.1., fica facultada à CONCESSIONÁRIA,
na exploração de empreendimentos associados, apresentar projetos que se utilizem
de eventual concessão de direito real de uso ou de superfície dos imóveis contíguos
às estações. Nesses casos, nos termos da subcláusula 23.9.5., o projeto deverá ser
previamente autorizado pelo Poder Concedente.
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SEDUR/SMSL/01.2013-126
35- Item 23.9.5.1 do Edital: Os bens públicos estaduais afetados ao Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN e ao Complexo Rodoviário de Salvador poderão ser
utilizados no escopo da concessão? Se a resposta for positiva, mesmo que para apenas
um deles, solicita-se detalhamento sobre a forma, procedimentos e critérios para a
sua utilização.
RESPOSTA: Apenas para os imóveis contíguos às estações, consoante disposto na
subcláusula 23.9.5.1 do Contrato, está previamente autorizada a apresentação de
projetos de empreendimento associado.

Comissão Especial de Licitação:
Ana Cláudia Nascimento e Sousa - Presidente
Joseane Barbosa Ambrozi Nunes – Membro
Juvenal Rodrigues de Neiva – Membro
Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos - Membro
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