
 
ANEXO X  

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  
  

Charqueadas, 12 de fevereiro de 2021. 

  

Ao  

CONVALE - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio 
Grande  

  
  

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2020 - Solicitação de Esclarecimentos  

Prezados Senhores,  

Urban Serviços e Transportes Ltda., por meio do seu representante legal abaixo, 

apresenta as seguintes solicitações de esclarecimentos relativas ao EDITAL.  

  
Número da 
questão 

formulada  

  
Item do EDITAL  

  
Esclarecimento Solicitado  

1  16. VISTORIA POR PARTE DA 
LICITANTE  
16.1. As LICITANTES procederão à 
visita técnica da área de 
CONCESSÃO, a fim de verificar as 
condições locais, com a finalidade 
de obter, às suas expensas e sob 
sua responsabilidade, as 
informações necessárias à 
preparação de suas PROPOSTAS, 
incluindo-se a quantidade e 
natureza dos trabalhos, materiais e 
equipamentos necessários à 
realização do OBJETO da 
CONCESSÃO, forma e condições 
de suprimento, meios de acesso ao 
local e para a obtenção de 
quaisquer outros dados que 
julgarem necessários à preparação 
da PROPOSTA. 

Em caso de consórcio, todas 
empresas participantes deverão 
realizar a visita individualmente, 
ou deverá apenas uma empresa 
participante do consórcio realizar 
a visita, ou ainda, deverá ser feito 
o termo de consórcio e depois a 
visita por uma das empresas 
mediante credenciamento do 
consórcio? 



 
2 17. ANÁLISE DA GARANTIA DA 

PROPOSTA – ENVELOPE 1  
17.1 A GARANTIA DA 
PROPOSTA deverá ser realizada 
no valor de R$12.736.268,56 
(doze milhões, setecentos e trinta 
e seis mil, duzentos e sessenta e 
oito reais e cinquenta e seis 
centavos), data base de agosto de 
2020, equivalente a 1% (um por 
cento) do valor estimado do 
CONTRATO, e poderá ser 
prestada por meio de caução em 
dinheiro, de títulos da dívida 
pública, de seguro-garantia ou de 
fiança bancária, ficando vedada 
qualquer modificação nos seus 
termos e condições, na forma 
prevista no Manual da B3 – 
ANEXO V do EDITAL. 

Em caso de consórcio, a garantia 
deverá ser feita por uma das 
empresas individualmente, ou 
deverá ser feita por todas 
empresas individualmente 
conforme percentual de 
participação no consórcio, ou 
ainda, deverá ser feito o termo de 
consórcio e depois a garantia por 
uma das empresas mediante 
credenciamento do consórcio? 

 
    
  

Atenciosamente,  
  
 
 
  

Urban Serviços e Transportes Ltda. 

Responsável para contato: Marcos da Rosa Lopes 

Telefone: 51 9 9958-7514 

Endereço eletrônico: urban@urbanrs.com.br 

    


