
CONTRATADO CNPJ PROCESSO OBJETO
DATA INÍCIO 

VIGENCIA
PRAZO VALOR QUAL A URGÊNCIA NO ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

EXISTE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO EM 

ANDAMENTO

BANCO DO BRASL 00.000.000/001-91 03/300.010/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 26/01/2022 180 DIAS SEM VALOR

Contratação de serviços bancários, de forma centralizada em uma única instituição

bancária oficial faz-se necessária para proporcionar agilidade e eficiência no

processamento dos pagamentos celebrados pela COMPANHIA MUNICIPAL DE

TRANSPORTE COLETIVO CMTC- MOBI-Rio.

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

EXPRESSO RECREIO 

TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS LTDA

07.568.880/0001-46 03/300.022/2022

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS “PADRON” COM MOTORISTA,

MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E GARAGEM PARA APOIO À FROTA DO BRT -

ITEM 1

16/02/2022 180 DIAS R$ 17.463.600,00

A presente contratação se justifica pela necessidade de o Município do Rio de Janeiro

qualificar o sistema BRT, bem como expandi-lo de forma efetiva, garantindo a

qualidade e necessidade do serviço prestado para os cidadãos, sendo a provisão de

novos veículos.

Sim. Processo licitatório em fase 

Elaboração de Edital.

TRANSRIVER 

TRANSPORTES LTDA
27.608.256/0001-32 03/300.022/2022

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS “PADRON” COM MOTORISTA,

MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E GARAGEM PARA APOIO À FROTA DO BRT-

ITEM 2 E 3.

16/02/2022 180 DIAS R$ 14.598.000,00

A presente contratação se justifica pela necessidade de o Município do Rio de Janeiro

qualificar o sistema BRT, bem como expandi-lo de forma efetiva, garantindo a

qualidade e necessidade do serviço prestado para os cidadãos, sendo a provisão de

novos veículos.

Sim. Processo licitatório em fase 

Elaboração de Edital.

P5 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI

06.865.209/0001-02 03/300.020/2022

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE

OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, NOS CORREDORES DO SERVIÇO “BUS RAPID TRANSIT”

– BRT 

21/02/2022 180 DIAS R$ 1.321.652,10

A presente contratação se justifica deviddo a insuficiencia das equipes atuais para 

atendimento a todos os corredores BRT, no que diz respeito a desobstrução das vias, 

com os efetivos de apoio opereacional, prestando serviço de remoção a veículos 

parados nas faixas de trânsito, implantando sinalização de segurança e socorro às 

vítimas de acidentes, durante as 24(vinte e quatro) horas do dia em todos os dias da 

semana.

Sim. Processo licitatório em fase de 

pedidos de esclarecimentos ao 

Edital e Termo de Referência.

VMS 

EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS

28.729.388/0001-85 03/300.021/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS PARA APOIO AS

ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES APOIO

AS BILHETERIAS E SOCORRO NOS CORREDORES DO SERVIÇO BUS RAPID

TRANSIT.

21/02/2022 180 DIAS R$ 347.820,00

A Presente contratação se justifica para atender todos os corredores do BRT de forma 

a manter o nível de serviço e o atendimento aos usuarios do Sistema. Os veículos 

objeto desta contratação, destinam-se e são fundamentais para o monitoramento, 

fiscalização, rotina diária das estações, acompanhamento e execução de operações de 

tráfego, bem como em intervenções viárias decorrentes de obras nos corredores, além 

de possíveis intervenções diárias extraordinárias, motivadas por desastres naturais, ou 

não, que tenham impacto sobre o fluxo do sistema BRT.

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

P5 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI

06.865.209/0001-02 03/300.063/2022

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS ARTICULADO, À DIESEL, PERTENCENTES

A FROTA OPERACIONAL DO SISTEMA BRT

04/03/2022 60 DIAS R$ 526.324,55
A presente contratação visa suprir a mão de obra necessária para atender a 

continuidade dos serviços de manutenção até a completa regularização do quadro de 

efetivo do setor de manutenção de articulados.

Sim. Edital publicado em Diário 

Oficial do Municipio. Processo em 

fase de inscrição .

TAMBAU RIO 

HIDRAULICA EIRELI
03.345.939/0001-86 03/300.069/2022

PRESTAÇÃO ÚNICA DE SERVIÇOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06(SEIS) CAIXA DE TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS

DA MARCA ZF, DA FROTA DE ARTICULADOS OPERADOS PELA MOBI-RIO

08/03/2022 10 DIAS R$ 344.892,58
A presente contratação visa a manutenção emergencial corretiva das caixas de 

transmissão automática ZF n°s 00356268, 00386572, 00352975,00357417,00334935, 

00367813, dos 06(seis) articulados operados pela MOBI RIO, garantindo o 

funcionamento dos articulados que operam os serviços do sistema BRT.

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

SHOPPING PARA 

ONIBUS EIRELI
34.052.096/0001-53 03/300.064/2022

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)

ARTICULADOS QUE OPERAM OS SERVIÇOS DO SISTEMA BRT

11/03/2022 90 DIAS R$ 1.730.034,60

A Presente contratação faz-se necessária visando a aquisição de peças e acessórios 

para os articulados, por ser uma necessidade premente, a fim de evitar a paralisação 

dos veículos, causando a solução de continuidade dos serviços públicos essenciais, 

além do risco iminente de comprometer a segurança de pessoas, imperiosa a 

contratação de forma emergencial até que se conclua o procedimento licitatório 

respectivo.

Sim. Processo licitatório em fase 

Elaboração de Edital.

LEJUDA COMERCIO DE 

PEÇAS DIESEL LTDA
22.216.499/0001-01 03/300.067/2022

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA DA FROTA DE ARTICULADOS OPERADOS PELA da MOBI-Rio
11/03/2022 180 DIAS R$ 2.340.987,42

A presente contratação faz-se necessária visando a aquisição de peças e acessórios 

para os articulados, por ser uma necessidade premente, a fim de evitar a paralisação 

dos veículos, causando a solução de continuidade dos serviços públicos essenciais, 

além do risco iminente de comprometer a segurança de pessoas, imperiosa a 

contratação de forma emergencial até que se conclua o procedimento licitatório 

respectivo.

Sim. Processo licitatório em fase 

Elaboração de Edital.

GUANABARA DIESEL 

S.A. COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES

33.498.049/0001-75 03/300.067/2022
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA DA FROTA DE ARTICULADOS OPERADOS PELA da MOBI-Rio
16/03/2022 180 DIAS R$ 1.698.150,54

A presente contratação faz-se necessária visando a aquisição de peças e acessórios 

para os articulados, por ser uma necessidade premente, a fim de evitar a paralisação 

dos veículos, causando a solução de continuidade dos serviços públicos essenciais, 

além do risco iminente de comprometer a segurança de pessoas, imperiosa a 

contratação de forma emergencial até que se conclua o procedimento licitatório 

respectivo.

Sim. Processo licitatório em fase 

Elaboração de Edital.

PNEUSCAR 

RECAUCHUTAGEM 

LTDA

28.195.956/0001-05 03/300.046/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REPARO E RECHAUCHUTAGEM DE 

PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA 

FROTA DE ARTICULADOS OPERADOS PELA MOBI-Rio.

15/03/2022 180 DIAS R$ 708.000,00

A presente contratação faz-se necessária pela necessidade constante na manutenção

preventiva e corretiva de borracharia(pneus) dos veículos articulados da MOBI-Rio, a

fim de evitar a parada não programada dos mesmos, bem como evitar riscos à

integridade física de usuários e empregados e a potencial paralisação da operação da

frota, acarretando a solução de continuidade de serviços públicos essenciais.

Sim. Processo licitatório em fase 

cotação de preços.

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - MOBI-RIO



AC TURBO DIESEL 

COMERCIO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS LTDA 

31.459.210/0001-76 03/300.071/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA

FROTA DE ARTICULADOS, CONSISTENTE NO CONSERTO, REPARO,

RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA, FREIO, MOTOR,

REFRIGERAÇÃO E SUSPENSÃO, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATRAVES DE

REMANUFATURAMENTO DE PEÇAS PERTENCENTE A CONTRATANTE.

15/03/2022 180 DIAS R$ 2.444.394,00

A presente contratação faz-se necessária pela necessidade constante na manutenção

preventiva e corretiva da frota de articulados da MOBI-Rio, consistente no conserto,

reparo, recondicionamento e recuperação de carroceria, freio, motor, refrigeração e

susoensão, por meio de peças remanufaturadas, a fim de evitar a parada não

programada dos mesmos, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e

empregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de

continuidade de serviços públicos essenciais.

Sim. Processo licitatório em fase 

cotação de preços.

MICRO EMPRESA 

MARCELO JOSE DA 

SILVA

28.316.431.0001/80 03/300.071/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA

FROTA DE ARTICULADOS, CONSISTENTE NO CONSERTO, REPARO,

RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA, FREIO, MOTOR,

REFRIGERAÇÃO E SUSPENSÃO, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATRAVES DE

REMANUFATURAMENTO DE PEÇAS PERTENCENTE A CONTRATANTE.

15/03/2022 180 DIAS R$ 358.452,00

A presente contratação faz-se necessária pela necessidade constante na manutenção

preventiva e corretiva da frota de articulados da MOBI-Rio, consistente no conserto,

reparo, recondicionamento e recuperação de carroceria, freio, motor, refrigeração e

susoensão, por meio de peças remanufaturadas, a fim de evitar a parada não

programada dos mesmos, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e

empregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de

continuidade de serviços públicos essenciais.

Sim. Processo licitatório em fase 

cotação de preços.

CELULAR PIPA D' 

AGUA
08.697.037/0001-22 03/300.060/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM 

CAMINHÃO PIPA, SEM EXCLUSIVIDADE, PARA AS UNIDADES DO SISTEMA MOBI-

Rio, NOS LIMITES DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO .

15/03/2022 180 DIAS R$ 302.190,00

A presente contratação faz-se necessária pela necessidade no que diz respeito a

continuidade no fornecimento de água potável, tendo em vista que a empresa

fornecedora de água potável no município do Rio de Janeiro apresenta

DESABASTECIMENTO do insumo em pelo menos metade das estações e nos terminais

Recreio e Centro Olimpico, fora os casos de abastecimento intermitente em unidades

importantes como as garagens G1- Cosmos e G3- Curicica . Dessa maneira, sendo o

insumo INDISPENSÁVEL à toda e qualquer operação de transportes dotadas de estações 

e/ou centros operacionais, faz-se necessária a contratação de solução contingencial

para os casos de necessidade de abastecimento das caixas d`água das estações nas

quais não seja abastecida regularmente pela concessionária responsável pelo

fornecimento ou mesmo em caso de necessidade operacional.

Sim. Processo licitatório em fase de 

Cotação de Preços.

ELETRO MAPRIS LTDA 27.637.560/0001-08 03/300.077/2022

Contrato é a prestação de serviços elétrica e ar condicionado, para manutenção

preventiva e corretiva da frota de articulados operados pela Companhia

Municipal de Transportes Coletivos, CMTC (MOBI 

21/03/2022 180 DIAS R$ 173.394,00

A presente contratação faz-se necessária visando a prestação de serviços de elétrica e

ar condicionado é necessaria para garantir a manutenção preventiva e corretiva da

frota de 228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do Sistema

MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta

mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção preventiva e

corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não programada dos

mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e epregados e a

potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de continuidade de

serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

GB AUTO PEÇAS 

EIRELI
04.636.451/0001-70 03/300.077/2022

Contrato é a prestação de serviços elétrica e ar condicionado, para manutenção

preventiva e corretiva da frota de articulados operados pela Companhia

Municipal de Transportes Coletivos, CMTC (MOBI 

21/03/2022 180 DIAS R$ 84.460,00

A presente contratação faz-se necessária visando a prestação de serviços de elétrica e

ar condicionado é necessaria para garantir a manutenção preventiva e corretiva da

frota de 228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do Sistema

MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta

mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção preventiva e

corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não programada dos

mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e epregados e a

potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de continuidade de

serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

EXPRESSO RECREIO 

ONIBUS SEPETIBA
07.568.880/0001-46 03/300.080/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS

“PADRON” COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E GARAGEM

PARA APOIO À FROTA DO BRT 

25/03/2022 180 DIAS R$ 9.108.000,00

A presente contratação se justifica pela necessidade de o Município do Rio de Janeiro

qualificar o sistema BRT, bem como expandi-lo de forma efetiva, garantindo a

qualidade e necessidade do serviço prestado para os cidadãos, sendo a provisão de

novos veículos um passo essencial para esse fim.

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

REDE MANAUS 

COMERCIO DE PNEUS 

LTDA

31.427.925/001-47 03/300.045/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 172(CENTO E SETENTA E

DOIS) PNEUS 295/80 R.22.5, INCLUINDO FRETE. 
08/04/2022 60 DIAS R$ 412.645,80

A presente aquisição é necessária para garantir a manutenção preventiva e corretiva

da frota de 228 (duzentos vinte e oito) articulados que operam os serviços do Sistema

MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta

mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção preventiva e

corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não programada dos

mesmos, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e empregados e a

potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de continuidade de

serviços públicos essenciais.

Sim. Processo licitatório em fase de 

pedidos de esclarecimentos ao 

Edital e Termo de Referência.

TICKET SOLUÇÕES 

HDFGT S/A.
03.506.307/0001-57 03/300.090/2022

Prestação de serviços de apoio operacional à administração e gerenciamento

de abastecimento de frota de veículos de apoio da MOBI-Rio.
12/04/2022 180 DIAS R$ 339.440,35

A prestação de serviços é necessária para promover a otimização, padronização e

racionalização no abastecimento de combustíveis da frota de veículos de apoio da

MOBI-Rio. A contratação visa, assegurar a continuidade dos serviços atualmente

prestados, que não podem sofrer interrupção, sob pena de causar prejuízos à

prestação de serviços de transporte do BRT.

Sim. Processo licitatório em fase 

Elaboração de Edital.



SUPERAR 

REFRIGERAÇÃO FENIX 

LTDA

28.419.637/0001-36 03/300.040/2022

Aquisição de peças e acessórios de Refrigeração, para utilização na

manutenção preventiva e corretiva da frota de articulados operados pela

Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC (MOBI-Rio)

29/04/2022 180 DIAS R$ 815.338,80

A presente aquisição de peças e acessórios de refrigeração é necessaria para garantir a

manutenção preventiva e corretiva da frota de 228 (duzentos e vinte oito) articulados

que operam os serviços do Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca

de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de

constante manutenção preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a

parada não programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de

usuários e epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a

solução de continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

VIDROS RIO 2004 02.021.857/0001-13 03/300.028/2022

Aquisição de vidros para utilização na manutenção preventiva e corretiva da

frota de articulados operados pela Companhia Municipal de Transportes

Coletivos, CMTC (MOBI-Rio),

18/04/2022 60 DIAS R$ 390.770,00

A presente aquisição de vidros é necessaria para garantir a manutenção preventiva e

corretiva da frota de 228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do

Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e

cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção

preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não

programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e

epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de

continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase 

cotação de preços.

AUTO PEÇAS CENTER 

ÔNIBUS LTDA
03.548.844/0001-60 03/300.028/2022

Aquisição de vidros para utilização na manutenção preventiva e corretiva da

frota de articulados operados pela Companhia Municipal de Transportes

Coletivos, CMTC (MOBI-Rio),

18/04/2022 60 DIAS R$ 423.089,60

A presente aquisição de vidros é necessaria para garantir a manutenção preventiva e

corretiva da frota de 228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do

Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e

cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção

preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não

programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e

epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de

continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase 

cotação de preços.

SHOPPING PARA 

ONIBUS EIRELI
34.052.096/0001-53 03/300.028/2022

Aquisição de vidros para utilização na manutenção preventiva e corretiva da

frota de articulados operados pela Companhia Municipal de Transportes

Coletivos, CMTC (MOBI-Rio),

18/04/2022 60 DIAS R$ 190.486,20

A presente aquisição de vidros é necessaria para garantir a manutenção preventiva e

corretiva da frota de 228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do

Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e

cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção

preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não

programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e

epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de

continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase 

cotação de preços.

RMO ELETRONICA 

AUTOMATIVA EIRELI
18.985.458/0001-02 03/300.091/2022

Prestação de serviços de eletrônica, para a utilização na manutenção preventiva 

e corretiva de frotas de articulados operados pela MOBI-Rio.
11/05/2022 180 DIAS R$ 1.619.235,00

A presente contratação faz-se necessária visando a prestação de serviços de eletrônica

para garantir a manutenção preventiva e corretiva da frota de 228(duzentos e vinte

oito) articulados que operam os serviços do Sistema MOBI-Rio, que transporta

aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) passageiros nos dias

úteis. Há necessidade de constante manutenção preventiva e corretiva dos veículos

articulados, a fim de evitar a parada não programada dos mesmo, bem como evitar

riscos à integridade física de usuários e epregados e a potencial paralisação da

operação da frota, acarretando a solução de continuidade de serviços públicos

essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

MC DIESEL 03.451.988/0001-01 03/300.040/2022

Aquisição de peças e acessórios de Refrigeração, para utilização na

manutenção preventiva e corretiva da frota de articulados operados pela

Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC (MOBI-Rio),

29/04/2022 180 DIAS R$ 1.361.160,00

A presente aquisição de peças e acessórios de refrigeração é necessaria para garantir a

manutenção preventiva e corretiva da frota de 228 (duzentos e vinte oito) articulados

que operam os serviços do Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca

de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de

constante manutenção preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a

parada não programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de

usuários e epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a

solução de continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

AIRA PARTS 

AUTOMOTIVA 

SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LTDA

34.703.989/0001-11 03/300.094/2022 Aquisição de correia de motor dos ônibus articulados CMTC (MOBI-Rio) 02/05/2022 180 DIAS R$ 513.696,00

A presente contratação faz-se necessária visando a aquisição de correias de motor dos

articulados, para garantir a manutenção preventiva e corretiva da frota de

228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do Sistema MOBI-Rio,

que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta mil)

passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção preventiva e

corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não programada dos

mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e epregados e a

potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de continuidade de

serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

MORELATE 

DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PEÇAS LTDA

04.125.812/0005-48 03/300.094/2022 Aquisição de correia de motor dos ônibus articulados CMTC (MOBI-Rio) 02/05/2022 180 DIAS R$ 75.638,40

A presente contratação faz-se necessária visando a aquisição de correias de motor dos

articulados, para garantir a manutenção preventiva e corretiva da frota de

228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os serviços do Sistema MOBI-Rio,

que transporta aproximadamente cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta mil)

passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante manutenção preventiva e

corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada não programada dos

mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e epregados e a

potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de continuidade de

serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência



SHOPPING PARA 

ÔNIBUS EIRELLI
34.052.096/0001-53 03/300.040/2022

Aquisição de peças e acessórios de refrigeração para utilização na manutenção

preventiva e corretiva de frotas de articulados.
29/04/2022 180 DIAS R$ 1.327.777,20

A presente aquisição de peças e acessórios de refrigeração é necessaria para garantir a

manutenção preventiva e corretiva da frota de 228 (duzentos e vinte oito) articulados

que operam os serviços do Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca

de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de

constante manutenção preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a

parada não programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de

usuários e epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a

solução de continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

elaboração do Termo de Referência

TAMBAÚ RIO 

HIDRÁULICA EIRELLI
03.345.939/0001-86 03/300.124/2022

Aquisição de óleos lubrificante, graxas, aditivos e agente redutor líquido

automotivo, para manutenção preventiva e corretiva de frotas de articulados

operados pela MOBI-Rio.

09/04/2022 60 DIAS R$ 95.952,00

A presente contratação faz-se necessária visando a aquisição de óleos lubrificantes,

graxas, aditivos e agente redutor líquido automotivo, para garantir a manutenção

preventiva e corretiva da frota de 228(duzentos e vinte oito) articulados que operam os 

serviços do Sistema MOBI-Rio, que transporta aproximadamente cerca de 250.000

(duzentos e cinquenta mil) passageiros nos dias úteis. Há necessidade de constante

manutenção preventiva e corretiva dos veículos articulados, a fim de evitar a parada

não programada dos mesmo, bem como evitar riscos à integridade física de usuários e

epregados e a potencial paralisação da operação da frota, acarretando a solução de

continuidade de serviços públicos essenciais. 

Sim. Processo licitatório em fase de 

esclarecimentos de Edital e Termo 

de Referencia.




