
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. 
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6º RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS 
QUESTÃO 

FORMULADA 
ITEM DO EDITAL TEOR DA QUESTÃO RESPOSTA 

1 13.4.1 Entendemos que “A demonstração da 
qualificação técnica da Concorrente consistirá na 
apresentação de documentos que comprovem a 
aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da 
Concorrência, por meio da apresentação de 
atestados, certidões ou declarações, fornecidas 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, na restauração e 
manutenção de rodovias com volume de tráfego 
médio diário anual (VDMA) bidirecional superior 
a 1300 (mil e trezentos) veículos e extensão de, 
pelo menos, 100 km (cem quilômetros)”, de que 
trata o item 13.4.1 do Edital, possa ser realizada 
por meio da apresentação de atestado(s) de 
responsabilidade técnica de profissional(is) 
qualificado(s) indicado(s) pela Concorrente, nos 
termos das demais cláusulas do item 13.4 (leia-se 
Concorrente, Afiliada ou Subcontratada), 
conforme tem sido a prática nas licitações para 
concessões de rodovias no Brasil, a exemplo 
daquelas realizadas pelo Governo Federal, 
Governos dos Estados de São Paulo, Minas Gerais 
e Mato Grosso ao longo dos últimos anos. 

A comprovação de qualificação técnica poderá ser feita mediante a 
apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica do(s) 
profissional(is) qualificado(s) indicado(s) pela Concorrente ou, 
alternativamente, por certidão(ões) de aptidão, estes em nome da 
própria Concorrente. 
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Salvador, 18 de junho de 2018 
 
 
 
Maria Amélia Pompeu do Amaral                                              Alexinaldo Negreiros da Silva    Mateus da Cunha Dias 
Coordenadora do Grupo de Trabalho Intersetorial                Presidente da Comissão Especial de Outorga                                                    Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial 
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