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 ESCLARECIMENTO A 
 
 

DATA: 07/03/2022 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO -  PE MOBI Nº 0130/2022.  
 
Processo:  03/300.001/2022 
 
Objeto:. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CONTAINERS A SEREM INSTALADOS EM 
DIVERSOS ENDEREÇOS DA MOBI-RIO, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, PELO PRAZO 
DE 12 (DOZE) MESES, devidamente descritos, caracterizados e especificados no Edital e/ou no 
Termo de Referência, na forma da lei. 
 
Valor estimado: Sigiloso – Lei 13.303/2016 e DECRETO Rio nº 44.698/2018.   

 
O Pregoeiro recebeu questionamento sobre o edital em referência. Abaixo relacionamos a data, 

questionamento e resposta visando dar conhecimento a todos que retiraram o referido edital. 

 

DATA: 10/02 /2022 (POR E-MAIL) 

 

Esclarecimento 1A 

 
Questionamento: “O local onde serão instalados os equipamentos estão nivelados? ” 
 

Resposta do Setor Técnico: “Sim”. 

 
Esclarecimento 2A 

 
Questionamento: “Caso não estejam nivelados os locais de instalação, o nivelamento ficará a 
cargo de quem?                               
 
Resposta do Setor Técnico: “Vide resposta do Esclarecimento 1A.”         

 

Esclarecimento 3A 

 
Questionamento: “A instalação elétrica dos equipamentos ficará a cargo de quem?  ” 
 

Resposta do Setor Técnico: “A alimentação externa para o container será a cargo da 
contratante, internamente a cargo da contratada”. 

Esclarecimento 4A 
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Questionamento: “Caso a instalação elétrica seja a cargo da Contratada, qual a distância até o 
ponto de elétrica? ” 
 

Resposta do Setor Técnico: “Vide resposta do Esclarecimento 3A.”                                                                 

Esclarecimento 5A 

 
Questionamento: “A prestação do serviço qual é o prazo de entrega? ” 
 
Resposta do Setor Técnico: “Conforme o Termo de Referência.” 

 

Esclarecimento 6A 

 
Questionamento: “A interligação Hidráulica e esgoto externa dos equipamentos ficará a cargo de 
quem? ” 
 

Resposta do Setor Técnico: “A alimentação externa para o container será a cargo da 
contratante, internamente a cargo da contratada”. 

 

Esclarecimento 7A 

 
Questionamento: “Caso a instalação Hidráulica e esgoto externa seja a cargo da Contratada, 
qual a distância até o ponto de ligação? ” 
 

Resposta do Setor Técnico: “Vide resposta do Esclarecimento 6A.”                                                         

 

 
 

 


