
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO  
(MOBI-Rio)  

AVISO DE ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0766/2022 

A Pregoeiro torna público a solicitação de esclarecimentos quanto ao Edital 
supra e a respectiva resposta. 

Empresa “A” 
Pergunta 1: Item 4.3 - O sistema deverá possuir interface de integração via 

WebService para permitir integrações com softwares externos, por exemplo: Sistema 

Inteligente de Transporte (ITS), Sistema das Garagens (empresas concessionárias do 

serviço BRT), e Sistema de Bilhetagem Eletrônica, com o Sistema BRT, com órgãos de 

fiscalização da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, e com empresas que venham a 

operar parte do Sistema BRT da MOBI-Rio. Entendemos que a interface para 

integração deve existir. Porém, não está claro se existe definição de quantos e quais 

sistemas irão requerer integração. Existe alguma definição a respeito?  
Resposta 1: O sistema tem que ter previsão desta integração independente de 
quantos sistemas vierem a ser integrados.  
 

Pergunta 2: Item 7.2  - O prazo máximo para o início de operação considerando a 

implantação de toda a solução do software, incluindo a apresentação do Projeto 

Executivo e do Plano de Implantação, será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da assinatura do contrato, possibilitando a emissão da ordem inicial de serviço. 

Não está claro para nós o entendimento do termo "início da operação" descrita no 

item supracitado. "Início da operação" indica: iniciar a implantação dos sistemas, 

iniciar as operações com os veículos na rua ou ainda algo que não sejam estas duas 

opções ?  
Resposta 2: O sistema implantado, treinamento e operando em até 30 dias 
após emissão ordem de serviço  
 

Pergunta 3: Item 5.2.1   - Caso a Contratada faça opção por fornecer a solução por 

"cloud computing" (computação em nuvem), a instalação do banco de dados e 

aplicação será no datacenter do provedor de cloud computing e o fornecimento ficará 

sob sua responsabilidade e custo.  Entendemos que o fornecedor poderá apresentar 

preços de acordo com a sua opção de fornecimento do sistema. A confirmação se 

faz importante porque os preços podem variar consideravelmente entre as 

modalidades de fornecimento "cloud computing" ou "on premise". Este 

entendimento está correto?  
Resposta 3: sim entendimento correto, e os custos independente do modelo a 
ser usado é totalmente do contratado  
 

Pergunta 4: item 13  - Teste de Conformidade.  Não identificamos no edital de 

pregão eletrônico informações sobre a logística e/ou metodologia a ser aplicada no 

teste de conformidade. 

Abaixo cito algumas das informações sobre as quais pedimos esclarecimentos: 

- O teste deverá ocorrer presencialmente nas dependências da contratada ou será 

realizado remotamente? 

- Quais serão os critérios para julgamento do fornecedor quando ao atendimento 

do requisito? 

- As bases de dados e aplicações para o teste de conformidade deverão estar já 

instaladas nos servidores da contratada?  
Resposta 4: O teste será na dependência da contratante; 



Demonstrar que atende ao item 4 do TR na sua totalidade; 
As bases de dados e aplicações deverão estar na base de dados da 
contratante. 
 

Empresa “B” 
Pergunta 1: Item 8.1 - Uma empresa não enquadrada como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte poderia se habilitar e participar neste pregão? 

Resposta 1: Informamos que todas as empresas interessadas poderão 
participar do certame em epígrafe.  


