
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
Comissão Especial de Outorga 

CONCORRÊNCIA Nº 022/2018 
OBJETO: Delegação, por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, para a Operação, 
Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA-052, e a Construção de Ponte-Travessia sobre o Rio São Francisco entre 
os municípios de Xique-Xique e Barra. 

 

   1 
 

3º RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS 
QUESTÃO 

FORMULADA 
ITEM DO EDITAL TEOR DA QUESTÃO RESPOSTA 

1 13.4.6 do Edital O item 13.4.6 do Edital tem a seguinte redação: 
“Os atestados, as certidões ou as declarações 
para fins de comprovação do requisito indicado 
no item 13.4.1 poderão ser apresentadas em 
nome da Concorrente, de sua Afiliada, ou de 
empresa a ser Subcontratada previamente 
indicada, desde que o vínculo com a Concorrente 
(de sociedade controlada, controladora, coligada 
e/ou empresas sob controle comum, direta ou 
indiretamente) seja devidamente comprovado e 
vigore desde data anterior à da publicação do 
presente Edital”. 
 
Entendemos que o trecho “vigore desde a data 
anterior à da publicação do presente Edital” 
somente é aplicável à comprovação de vínculo 
societário entre a Concorrente e sua Afiliada; se a 
Concorrente optar por cumprir o  requisito 
indicado no item 13.4.1 por meio de 
Subcontratrada, essa subcontratação não 
necessita ser prévia à publicação do Edital, 
bastando que exista na data do leilão. Nosso 
entendimento está correto?".  

Sim, o entendimento está correto. A expressão "... vigore desde a data 
anterior à da publicação do presente Edital” é aplicável à comprovação 
de vínculo societário entre a Concorrente e sua Afiliada. A 
comprovação de vínculo da Concorrente com Subcontratada por ela 
indicada deverá ser feita nos termos do item 13.4.6.1 do Edital, isto é, 
por meio da apresentação de "... carta, firmada por representante legal 
da Subcontratada indicada, em que ela aceite a apresentação de seu 
atestado na proposta da Concorrente e se comprometa a executar os 
serviços caso a Concorrente venha sagrar-se vencedor", sendo que essa 
carta poderá ter sido emitida pela Subcontratada após a data de 
publicação do edital, mas antes da data da sessão pública de 
recebimento dos envelopes. 
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Salvador, 04 de junho de 2018 
 
 
Maria Amélia Pompeu do Amaral                                              Alexinaldo Negreiros da Silva    Mateus da Cunha Dias 
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