
Número da 
questão 

formulada 
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esclarecimento 

1.  3.5.1 Considerando que inexiste no Edital o item 12.6.14 referido no item 3.5.1; 
Considerando que a exigência de comprovação de realização de visita 
técnica pela Licitante, para fins de habilitação, está prevista no item 12.6.13 
do Edital; Entendemos que a correta redação do item 3.5.1 do Edital é: 
“3.5.1 Após a realização da visita técnica, a Licitante receberá um 
comprovante devidamente assinado pelo agente público que a 
acompanhou, para fins de cumprimento da exigência prevista no item 
12.6.13 do Edital”. O entendimento está correto? 

Está correto. 

2.  12.6.13 Considerando que o item 12.6.13 estabelece a obrigatoriedade de 
apresentação do “comprovante de realização da visita técnica, recebido 
pela Licitante nos termos do item 3.5.1 do Edital”; Considerando não existir 
qualquer exceção à apresentação deste documento por todas as Licitantes, 
sendo que o disposto no item 12.6.13 não se enquadra nas exceções 
previstas no item 12.6.9 do Edital; Considerando que o conceito de Licitante 
contido no Edital estabelece que as pessoas jurídicas interessadas estão 
autorizadas a participar da Licitação isoladamente ou reunidas em 
consórcio; Entendemos que, nos casos em que a Licitante participe do 
certame reunida em Consórcio, a visita técnica prevista no item 3.5.1 do 
Edital deverá ser realizada obrigatoriamente por todas as integrantes do 
referido Consórcio, cabendo à Licitante apresentar o respectivo 
comprovante de realização de visita técnica por cada uma das empresas 
consorciadas como documento indispensável para sua habilitação, 
integrando o ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O 
entendimento está correto? 

Está correto. 

3.  3.5.1 Com referência ao item 3.5.1 do edital, entendemos que a exigência deste 
item o correto seria mencionar o item 12.6.13. Nosso entendimento será 
correto? 

Está correto.  

4.  3.5 Em caso de formação de consórcio todas as empresas deverão realizar a 
visita técnica conforme mencionado no item 3.5 do edital, ou somente a 
empresa líder? 

Sim, todas as empresas do consórcio 
deverão visita técnica.  

5.   Em caso de haver empresas subcontratadas, estas também deverão fazer a 
visita técnica? 

Não. Nos termos do Item 3.5 do 
Edital, a visita técnica é obrigatória à 

Licitante. 

6.  3.5 A Licitante entende que a visita técnica mencionada no item 3.5 do Edital 
deverá ser realizada por Responsável Técnico da Licitante. Este 
entendimento está correto? 

Não. A visita técnica deverá ser 
realizada por algum representante da 

Licitante. 

7.   Dentre os anexos arrolados no item 3.1 e na Cláusula 19º da Minuta do 
Contrato de Concessão, está previsto o Anexo IX – Condições Gerais de 
Garantias de Execução do Contrato pela Concessionária. Contudo, o 
referido anexo não foi disponibilizado nos meios de comunicação 
estabelecidos no Edital. Sendo assim, solicitamos que seja fornecido o 
Anexo IX da minuta do Contrato de Concessão a fim de possibilitar o 
correto orçamento das garantias pelos licitantes. 

O referido anexo será 
disponibilizado. 

 


