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

AVISO DE ESCLARECIMENTOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0958/2022 
 
O Pregoeiro torna público a solicitação de esclarecimentos quanto ao Edital 
supra e a respectiva resposta. 

Empresa “A” 
 
Pergunta 1: Informar qual será a quantidade mínima e máxima por entrega e 
instalação das portas de enrolar, isso porque tal circunstância influencia no 
custo da mão-de-obra de instalação e a depender da quantidade de portas que 
se pretende que seja instalada, pode ser impróprio o tempo requisitado.  

 

Resposta 1: As quantidades de entrega e instalação serão conforme o 
cronograma de entrega das estações. 
 
Pergunta 2: Pela experiência que a empresa possui, cada porta de enrolar 
com 1 (uma) equipe demora em média 1 (um) dia para ser concluída sua 
instalação. Portanto, no prazo de até 5 (cinco) dias, com 1 (uma) equipe, seria 
possível instalar a quantidade de no máximo 5 (cinco) portas de enrolar. 
Portanto, os dados lançados no edital e termo de referência quanto ao prazo de 
instalação é genérico e vago, devendo ser especificado claramente o prazo 
médio de instalação por porta ou a quantidade máxima por requisição de 
entrega e instalação.  
 
Resposta 2: O prazo  de instalação é o especificado no Edital (6 meses) e 
esse é o prazo para instalação da quantidade de portas indicadas no Edital. 
 

Pergunta 3: As instalações deverão ocorrer ao longo do período de 6 (seis) 
meses? 

 

Resposta 3: Sim. 
 

Pergunta  4: As instalações deverão ser realizadas por estação? Há um 
cronograma previamente planejado para as instalações?  
 
Resposta 4: Serão realizadas por estação. O cronograma de entrega das 
estações está sendo elaborado. 
 
Pergunta 5: É possível disponibilizar os projetos de construtividade e/ou 
desenhos, se houver?  
 

Resposta 5: Os documentos estão sendo elaborados conforme as 
especificações técnicas das portas que estão descritas no Edital. 
 
Pergunta 6: Quanto à cor, seria branca sólida?  

 

Resposta 6: Pintura eletrostática na cor branca. 
 



Pergunta 7: A licitante que estava em primeiro lugar antes do lance final 
fechado e sigiloso, terá a oportunidade de cobrir o preço do lance final, fechado 
e sigiloso?  
 
Resposta 7: A oferta de lances está disciplinada no item (11) - Da Formulação 
e Julgamento dos Lances e Direito de Preferência, do Edital. Recomendo 
consulta, especialmente, aos subitens (11.5.1)  ao (11.7) a fim de elucidar 
eventuais dúvidas.  


