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Processo: 03/300.433/2022 

Data: 26/08/2022  Fls. 

Rubrica: 
 

ESCLARECIMENTO E 

 

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: 21/09/2022 (POR E-MAIL) 

 

Esclarecimento 1E  

Questionamento: “Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificados antes e/ou 

depois da fase de lances?” 

 

Resposta do setor técnico: “Depois, na fase de verificação da efetividade das propostas (item 13 e seus 

subitens do Edital).” 

 

Esclarecimento 2E  

Questionamento: “É correto afirmar que após a de que a Planilha de Custos deverá ser enviada apenas pelo 

licitante vencedor, não sendo necessário o envio do cadastro da proposta uma vez que a mesma deverá ser 

apresentada com o valor ganho?” 

 

Resposta do setor técnico: “O entendimento está correto.” 

 

Esclarecimento 3E  

Questionamento: “Sobre os materiais e equipamentos listados no subitem 7.25.1, não será necessário 

fornecer aos postos desarmados tonfas e porta tonfas?” 

 

Resposta do setor técnico: “Deverão ser observadas as exigências descritas no Termo de Referência e no 

Edital quanto aos materiais e equipamentos a serem fornecidos.” 

 

 

Esclarecimento 4E  

Questionamento: “Ainda sobre os materiais e equipamentos, quando diz colete balístico com painel e capa, 

esta se referindo a placa balística de metal + colete para cada efetivo?” 

 

Resposta do setor técnico: “Sim, está correto o entendimento.” 
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Esclarecimento 5E  

Questionamento: “Considerando a situação econômica atual do país, pergunta-se: os pagamentos são feitos 

em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses?” 

 

Resposta do setor técnico: “Sim, os pagamentos são feitos em dia. A MOBI-Rio é empresa pública 

municipal independente.” 

 

Esclarecimento 6E  

Questionamento: “Será necessário fornecer algum tipo de material e/ou equipamentos que não estejam 

previstos no edital como, por exemplo, armário vestiários, armários multiuso?” 

 

Resposta do setor técnico: “Não, apenas os indicados no Edital e respectivos anexos.” 

 

Esclarecimento 7E  

Questionamento: “Nos postos 12x36, os profissionais poderão fazer a escala de revezamento durante o 

almoço? Ou será obrigatória a cotação do Intervalo Intrajornada (1 hora por dia)?” 

 

Resposta do setor técnico: “Caberá à contratada observar as normas trabalhistas e gerenciar a mão de obra, 

arcando com a responsabilidade trabalhista, ressaltando que nenhum posto poderá ficar descoberto.” 

 

Esclarecimento 8E  

Questionamento: “No subitem 3.3.15, onde faz menção ao registro e controle de frequência do pessoal. 

Devemos considerar ponto eletrônico para cada localidade ou podemos utilizar do controle manual?” 

 

Resposta do setor técnico: “A Contratada deve definir. Caberá à contratada observar as normas trabalhistas 

e gerenciar a mão de obra, arcando com a responsabilidade trabalhista.” 

 


