
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO 

(MOBI-Rio) 

AVISO DE ESCLARECIMENTOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2023 

 

O Pregoeiro torna público a solicitação de esclarecimentos quanto ao Edital 

supra e a respectiva resposta. 

Empresa “A” 

Pergunta 1: Com relação aos itens disposto no Edital 030/2023 Aquisição de Novos 

Extintores e Equipamentos de Combate a Incêndio, Solicitamos esclarecimentos sobre 

os itens acima no que segue.  

Especificações:  

- Edital descreve Extintor de PQS ABC capacidade 20 kg 
  
- Lista de lista do Comprasnet descreve Extintor de PQS ABC capacidade 12 kg. 
  
O modelo de 20 KG é um extintor montado sobre rodas, ao passo que o extintor com 12 
kg é um modelo “portátil “. 

  
Resposta 1: Informo que tal divergência é consequência do sistema COMPRASNET 

não possuir às especificações conforme o exigido no Termo de Referência. É importante 

destacar que os senhores Licitantes deverão levar em consideração as especificações 

constantes no EDITAL e/ou TERMO DE REFERÊNCIA, (anexo I) e (anexo II) para 

formalizarem suas propostas. 

Empresa “B” 

Pergunta 1: Com relação aos itens disposto no Edital 030/2023 Aquisição de Novos 

Extintores e Equipamentos de Combate a Incêndio, vimos solicitar esclarecimento 

quanto a divergência nos descritivos dos itens entre o quadro de quantidades do Edital 

Anexo I, como também no Anexo II subitem 3.1 com o descritivo constante no 

portal RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2023-000 SRP da 

proposta eletrônica para registro dos valores. 

Resposta 1: Informo que tal divergência é consequência do sistema COMPRASNET 

não possuir às especificações conforme o exigido no Termo de Referência. É importante 

destacar que os senhores Licitantes deverão levar em consideração as especificações 

constantes no EDITAL e/ou TERMO DE REFERÊNCIA, (anexo I) e (anexo II) para 

formalizarem suas propostas. 

 
Pergunta 2: Os Itens 5º ao 17º, que apresentam divergência ou omissão no 

descritivo que impactam na composição do preço: 



 

Resposta 2: Informo que tal divergência é consequência do sistema COMPRASNET 

não possuir às especificações conforme o exigido no Termo de Referência. É importante 

destacar que os senhores Licitantes deverão levar em consideração as especificações 

constantes no EDITAL e/ou TERMO DE REFERÊNCIA, (anexo I) e (anexo II) para 

formalizarem suas propostas. 

 

 

 


