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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA 
PREMAR II – PROJETO BANCO MUNDIAL: 8580 BR 
Data: 18/01/2018. Hora: 14h30min 
Local: Auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - situado na 4ª Avenida, 440, 
subsolo, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador-Bahia. 
OBJETO: Parceria Público Privada – PPP para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário 
BA-052 e Construção de Ponte – Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios baianos de 
Xique-Xique e Barra.   

 
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito às 14h30min, no local acima indicado, foi 
realizada a Audiência nº 001/2017, referente ao Processo Administrativo sob nº 0900170050070 
e apensos, conforme Aviso de Audiência Pública publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, 
do dia 28/12/2017, página 49. A mestre de cerimônia Srª Fatima Ribeiro Brito, convidou para 
compor a mesa: Sr. João Leão – Vice Governador do Estado da Bahia, Sr. Tomas Anker – Oficial de 
Investimentos e Representante da IFC (International Finance Corporation) e Membro do Banco 
Mundial, Sr. Marcus Benício Foltz Cavalcanti – Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia,  
Sra. Maria Amélia Pompeu do Amaral – Coordenadora do programa PREMAR II, Sr. Kaká Leão – 
Deputado Federal, Sr. Antonio Henrique – Deputado Estadual do Estado da Bahia. A sessão foi 
aberta pelo Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Sr. Marcus Benício Foltz Cavalcanti, 
saudando a todos os presentes no evento em curso, e em seguida explanou os propósitos da 
mesma que é de caráter consultivo e tem como objetivo esclarecer dúvidas e recolher sugestões 
para o processo licitatório, na modalidade de Concorrência, para seleção de melhor proposta 
para celebração de contrato de Parceria Público Privada – PPP, na modalidade de concessão 
patrocinada para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário da BA-052 e 
Construção de Ponte – Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios baianos de Xique-
Xique e Barra. O secretário passou a palavra para o Vice-Governador Sr. João Leão, que saudou a 
todos presentes, trazendo o cumprimento do Governador Sr. Rui Costa, que não pôde estar 
presente. O vice-governador destacou sua passagem como Secretário de Infraestrutura da Bahia, 
trazendo a realização das obras feitas em sua gestão, bem como da atual gestão do Governo do 
Estado da Bahia, como a obra do Metrô e todo o investimento que o Governo do Estado fez para 
a concretização de tal. Sr. João Leão falou dos benefícios que terão os municípios de Xique-Xique 
a Barra – BA. 052, apresentando os projetos envolvidos na realização de tais obras, além daquelas 
que estão a iniciar e em curso em toda região. Sr. João Leão encerra sua fala, passando a palavra 
para Sr. Marcus Cavalcanti que sauda o diretor executivo  da AGERBA, Sr. Eduardo Pessoa, 
presente na sessão, passando a palavra ao Sr. Kaká Leão, deputado federal que sauda a todos os 
presentes e que em sua fala, relata as etapas que o processo licitatório passará e os devidos 
benefícios que trará para a região da BA.052. O Sr. Kaká Leão, fala ainda da disputa licitatória que 
este processo terá, desejando que seja salutar, com uma disputa saudável entre os partipantes, 
vencendo o melhor, com o melhor preço para o erário público.  Foi desfeita a primeira 
composição da mesa, onde a Sra. Fátima Brito, chamou para compor a segunda mesa o Sr. 
Mateus da Cunha Dias – Diretor de Intermodalismo da SEINFRA e moderador dos debates desta 
audiência Pública, Sra. Maria Amélia Pompeu do Amaral – Coordenadora do Programa PREMAR II, 
Sr. Aníbal Coelho da Costa – Consultor do PREMAR II, Sra. Maíra de Souza Queiroz – Procuradora 
do Estado da Bahia e Representante da PGE, Sr. Rogério Princhak – Secretário Executivo da 
Unidade do Programa de Parceria Público Privado do Estado da Bahia / SEFAZ,  Sr. Tomas Anker – 
Oficial de Investimentos e Representante da IFC (International Finance Corporation) e Membro 
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do Banco Mundial, Sr. Ozires Nogueira Beverinotti – Engenheiro e consultor da LOGIT.  Em 
seguida, foi passada a palavra para o moderador da audiência pública, o Sr. Mateus da Cunha 
Dias, que fez a leitura do regulamento da audiência pública em comento. A Sra. Fátima Brito 
passa a palavra para o Sr. Tomas Anker, que relata a parceria da IFC com o Governo do Estado da 
Bahia, e informa que a sua participação na audiência será baseada em questões técnicas, 
relatando as características das Parcerias Público Privadas existentes em todo território nacional. 
Sr. Tomas traz em mídia, todos as obras estaduais que tiveram PPP, como a exemplo do Hospital 
do Subúrbio, Hospital Couto Maia, Metrô de Salvador e Lauro de Freitas e outros em andamento, 
como o VLT e a BA. 052. Sr. Tomas fala das áreas de influência direta, trazendo uma análise 
Socioeconômica da Densidade demográfica dos munícipios da região da BA.052. Dando 
continuidade, fala do histórico do sistema Ba. 052, bem como da avaliação do Sistema Viário 
atual da rodovia , conhecida como “Rota do Feijão”. Sr. Tomas falou da importância do PREMAR II 
(Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias no Estado da Bahia),  desde a assinatura 
do contrato de empréstimo com o Banco Mundial em 2016. Sr. Tomas ressalta a necessidade da 
redução dos custos dos projetos, para trazer um melhor Custo-Beneficio para o erário Público. Sr. 
Tomas traz a definição da PPP, bem como o seu funcionamento, regulação, tipologia, 
experiências no Brasil e no mundo e os devidos benefícios de tal parceria. Explana sobre a 
parceria na obra em comento, explicando as intervenções propostas para a BA.052. Sr. Tomas 
fala das condições de participação das empresas na concorrência, além de explanar as exigências 
para efetivar a habilitação das empresas e/ou Consórcios, bem como as obrigações,  fiscalização 
da concessão, riscos alocados à Concessionária, Reequilibrio Econômico Financeiro, cronograma 
dos Fluxos, sistemas de garantias, e a devida necessidade da contagem do tráfego, com o Volume 
Diário Médio Anual (VDMA). O Sr. Tomas encerra sua fala, falando do prazo para públicação do 
Edital da presente Obra, prevista para fevereiro de 2018, passando a palavra para o Sr. Mateus 
Cunha, mediador da presente audiência, que faz a leitura da pergunta registrada por escrito, do 
representante da empresa BZ Partiners / BC-2 Construtora, Sr. Damião Moreno: “No estudo de 
tráfego foi considerado impedância frente a tarifa de R$15,00?”, sendo passada a palavra ao Sr. 
Tomas que responde  que os estudos foram feitos sim, ao menos no eixo da BA. 052 e 160, no 
lado da margem, uma rede de transportes que sugeriria ser uma rota de fuga, em que a 
elasticidade poderia mudar a impulsão quanto a preço e migrar para uma outra rota de fuga. Foi 
dito também que foi feito um estudo de valor de tempo realizados em campo, com 14 pontos de 
contagens e amostras significativas de dados. O moderador fez a leitura da segunda pergunta: 
“Em sendo uma cobrança de pedágio na implantação de uma nova ponte, caracterizada como um 
projeto “GREENFIELD”, não seria recomendado um sistema de Banda para a demanda?”, 
responde o Sr. Tomas que não há estudos e metodologias precisas para computar nesse tráfego a 
indução, que neste caso teria que ter premissas muito profundas e modelos fechados a 
considerar a indução, como por exemplo o polo eólico. Em uma estimativa mais conservadora, o 
modelo financeiro traz uma contraprestação com tráfego não induzido, sem considerar o 
induzido,  a tendência é que essa contraprestação seja mais conservadora. Se os privados 
reconhecem uma indução no seu tráfego, eventualmente a receita tarifária que os privados vão 
fazer com seus modelos podem ser até maiores que a nossa indução, e do que a nossa receita 
tarifária. O Sr. Rogério Princhak, acrescenta que  a equipe estuda a possibilidade de colocar uma 
faixa de demanda para reequilíbrio do contrato, apesar de não ter sido colocado como pauta 
nessa audiência pública, conforme reunião técnica realizada no dia de hoje pela manhã, passando 
a palavra para o Sr. Mateus, que passou a mediar as perguntas dos participantes presentes na 
sessão. O Sr. Juvenal Garcia, do Tribunal de Justiça e natural da região supramecionada,  registrou 
protesto em relação ao fato de estar  prevista a cobrança de taxa para acesso à ponte, indicando 
que deveria ser uma obra pública e sem cobrança de taxa. Após, foi passada a palavra para o Sr. 
Leonardo que perguntou sobre a distribuição tarifária, no tocante ao valor da balsa, se seguirá os 
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valores tabelados praticados hoje na travessia ou se terão novos valores referênciais, cobrando a 
tarifa por tipo de veículo. O Sr. Tomas, diz que a idéia é que seja cobrada a tarifa por tipo de 
veículo e que efetivamente há um multiplicador por eixo partindo de carro até chegar o limite 
que hoje é praticado na ponte, seguindo a categoria de veículo. O Sr. Leonado perguntou 
também sobre a questão do reequilíbrio discutido anteriormente, se existe a possibilidade de 
implementação do aumento da carga de tráfego, sem passar pelo pedágio, gerando um custo 
sem receita social . O Sr. Rogério, responde que justamente é por isso que está sendo discutido 
tecnicamente esse estudo de se considerar uma faixa de demanda, justamente para avaliar o 
volume de tráfego, sendo o cálculo considerado a partir de duas variáveis, que é a possibilidade 
de aumento de receita e também a de manutenção de uma rodovia segura.  Sr. Leonardo afirma 
que a BA 160, não possui acostamento e pergunta se está previsto um estudo do alargamento 
dessa rodovia e da plataforma que se encontra no limite do acostamento. O Sr. Aníbal responde 
que futuramente, caso seja necessário, fará um estudo para o alargamento desse acostamento. O 
Sr. Leonardo, pergunta sobre as obras de ampliação de capacidade, pois no contrato não há 
previsão de obra para ampliação de capacidade de tráfego e se isso também estaria previsto no 
reequilíbrio, caso haja necessidade ou a criação de uma nova praça de pedágio ou outras formas 
de receitas mais atuais. O Sr. Mateus, responde que é exatamente isso, que caso o volume de 
tráfego ultrapasse a Banda de capacidade máxima, será feito o reequilíbrio de contrato e os 
investimentos necessários para adequação dessa capacidade. O Sr. Mateus, pergunta aos 
presentes se tem mais alguém que queira se manifestar com perguntas e dá um limite de três 
minutos, não havendo mais nenhuma manisfestação por parte dos presentes, o mesmo encerra a 
fase de perguntas e passa a palavra para a Sra. Maria Amélia, que  informa que todos os 
documentos e arquivos jurídicos, bem como a ata com as perguntas e respostas, estarão 
disponiveis no site da SEINFRA, para posterior consulta, convidando aos interessados e presentes 
na sessão para participação na licitação prevista para ser divulgada em fevereiro de 2018. Nada 
mais havendo a tratar, a Sra. Maria Amélia agradeceu a participação de todos e encerrou a 
audiência às 16h:20 minutos, desfazendo-se neste momento a mesa. Salvador, 18/01/2018.  
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