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Processo: 03/300.433/2022 

Data: 26/08/2022  Fls. 

Rubrica: 
 

ESCLARECIMENTO B 

 

DATA: 26/09/2022 

 

Referência: PE SRP CMTC – RIO (MOBI – Rio) Nº 0952/2022. 

 

Processo: 03/300.433/2022 

 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, 24 

(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS NA SEMANA, NAS ESTAÇÕES E 

TERMINAIS DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL 

 

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

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

 

DATA: 20/09/2022 (POR E-MAIL) 

 

Esclarecimento 1B  

Questionamento: “Qual é a atual empresa prestadora dos serviços?” 

 

Resposta do setor técnico: “Trata-se de serviço para o corredor Transbrasil. Não há prestador atual para o 

serviço. ” 

 

Esclarecimento 2B  

Questionamento: “Poderia nos enviar a planilha em formato excel?” 

 

Resposta do setor técnico: “O Edital está disponível na íntegra no comprasnet e no site da MOBI-Rio em 

formato pdf. ” 

 

Esclarecimento 3B  

Questionamento: “Na tabela da página 30, no Termo de Referência, informa que a unidade dos efetivos é 

por posto. Ao realizar o cálculo para obter a quantidade de efetivos, totalizamos um quantitativo de 180 

efetivos e 03 veículos. Está correto nosso entendimento?” 

 

Resposta do setor técnico: “Não, deve ser interpretado o quantitativo de 90 funcionários para os postos 

indicados nos itens e total de 3 veículos (2 motos e uma pick-up). ” 

 

Esclarecimento 4B  

Questionamento: “No item 11.2.2 informa que os documentos serão entregues conforme observado o prazo 

contido no subitem 13.5.2, porém não tem esse subitem no Edital. Poderá nos informar o prazo para envio a 

documentação?” 

 

Resposta do setor técnico: “Trata-se de erro material, deve ser considerado o subitem 13.4.2.” 
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Esclarecimento 5B  

Questionamento: “Os documentos de habilitação deverão ser incluídos no sistema antes da sessão de 

lances?” 

 

Resposta do setor técnico: “Deve ser observado o procedimento indicado no subitem 11.1 do Edital.” 

 

Esclarecimento 6B  

Questionamento: “Na primeira página do edital informa que a licitação ocorrerá no dia 29/09/2022 de 09:00 

às 18:00, e no portal informa que ocorrerá no dia 30/09/2022 às 10:00. Pode nos informar qual a data e 

horário correto da licitação?” 

 

Resposta do setor técnico: “O pregão será realizado no dia 28 de setembro de 2022, às 10:30h (dez horas e 

trinta minutos), conforme consta do Edital e do sistema comprasnet. ” 

 

Esclarecimento 7B  

Questionamento: “A licitante vencedora da licitação poderá subcontratar os veículos dos serviços?” 

 

Resposta do setor técnico: “Não. Não há previsão no Edital quanto à subcontratação dos serviços.” 

 


