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Processo: 03/300.435/2022 

Data: 26/08/2022  Fls. 

Rubrica: 
 

ESCLARECIMENTO C 

 

DATA: 21/11/2022 

 

Referência: PE CMTC – RIO (MOBI – Rio) Nº 1198/2022. 

 

Processo: 03/300.435/2022 

 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 

PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS 

CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E INSUMOS. 

 

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: 18/11/2022 (POR E-MAIL) 

 

Esclarecimento 1C  

Questionamento: “No Anexo II, Termo de Referência -  PARTE V, temos o Quadro DETALHADO de 

Áreas referências de localização e avaliação de produtividade especificando os TIPOS de estações. 

Desta forma, perguntamos ao que se refere o chamado "TIPO", visto que no Edital e seus anexos, não se 

encontra glossário para esta parte do Termo de Referência.” 

 

Resposta do setor técnico: “O termo "TIPO" se refere aos tipos de estações que são diferenciadas 

principalmente pelas áreas que as compõem, elemento principal de análise que também se encontra no 

mesmo quadro.” 

 

Esclarecimento 2C  

Questionamento: “Ainda no Termo de Referência, temos o Quadro Demonstrativo de Fornecimento de 

Mateiras e Equipamentos porém não temos a quantidade de cada material e equipamento. 

Poderia nos fornecer o quantitativo? Em caso negativo, é necessário que seja feita vistoria no local?” 

 

Resposta do setor técnico: “O dimensionamento dos insumos caberá ao licitante de modo a garantir o pleno 

atendimento aos serviços a serem contratados.” 

 

Esclarecimento 3C  

Questionamento: “Há algum local onde, no momento da vistoria, poderá ser sanado as dúvidas de outras 

Estações/Garagens ou é necessário fazer a vistoria em todos os postos onde serão prestados os serviços?” 

 

Resposta do setor técnico: “As vistorias às instalações são franqueadas a todos os licitantes. Os interessados 

deverão contatar a MOBI-Rio através do telefone 3400 - 4000, se identificarem e indicarem o setor que 

desejam vistoriar e assim será agendado com a maior brevidade possível. Cabe ressaltar que qualquer 

cidadão poderá acessar as estações ou terminais do sistema BRT mediante o pagamento da passagem.” 
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Esclarecimento 4C  

Questionamento: “Qual o número disponível para fins de agendamento da Visita no local dos serviços?” 

 

Resposta do setor técnico: “Telefone 3400-4000.” 

 

 


