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Pergunta 1: No item 13, subitem (E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Item 

1), entendemos que a licitante deverá apresentar apenas os documentos exigidos nos itens 

(E.1), (E.3) e (E.4), sendo os demais itens exigidos apenas para a empresa contratada, nosso 

entendimento esta correto?  

Resposta: As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no item 13, subitem 

(E). A falta de qualquer um dos documentos implica na inabilitação da licitante.   

2) No item 13, subitem (F) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Item 2), entendemos que 

a licitante deverá apresentar apenas os documentos exigidos nos itens (F.1), (F.4), (F.11), e 

(F.14), sendo os demais itens exigidos apenas para a empresa contratada, nosso entendimento 

esta correto? 

Pergunta 2: As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no item 13, 

subitem (F) no dia da realização do Pregão. A falta de qualquer um dos documentos implica na 

inabilitação da licitante.  

 
Pergunta 3:  Nossa empresa se enquadra na prestação de Serviços de Operação Viária, e não 

na manutenção viária. Por este motivo, gostaríamos de saber se é possível  participar desta 

licitação apenas prestando esse serviço, ou se é necessário englobar a Manutenção Viária? 

 

Resposta: A licitação é do tipo menor preço por item. Assim, é possível participar de apenas 

um item.  

 
Pergunta 4:  Na página 58, tem a informação da necessidade dos profissionais conforme 
abaixo: 
04 Supervisores de Operação Viária  
12 Operadores de tráfego motociclistas 
12 Operadores de tráfego Motoristas 
04 Operadores de Guincho Leve e Pesado 
 
Na página 64, tem a tabela 5 na qual informa os devidos cargos abaixo: 
Operadores de CCO 
Operadores de tráfego motociclistas 
Operadores de Tráfego Motoristas 
Operador de Guincho leve 
Operador de Guincho Pesado 
 
Se faz necessário o envio de preços para o cargo de Operadores de CCO ? 
Se SIM, qual seria a quantidade? 
 
Resposta: Não é necessário envio de preços para o cargo de operadores.  
As licitantes devem considerar  os cargos (tabela 1), treinamentos (tabela 5) e frota (tabela 6), 
constantes do termo de referência.  



  

Cargos: 
QUANTIDADE PROFISSIONAIS 

04 Supervisores de Operação Viária com 
habilitação categoria AB 

12 Operadores de trafego motociclistas, com 
habilitação categoria A 

12 Operadores de trafego Motoristas, com 
habilitação categoria B 

04 Operadores de Guincho Leve e Pesado, com 
habilitação categoria E 

 

Treinamentos:  

FUNÇÃO 
HABILITAÇÃ

O TREINAMENTOS 
Operadores de trafego 
motociclistas Categoria A 

Desejável Treinamento específico de Operações de 
trafego/Combate a incêndio. 

Operadores de Trafego 
Motoristas Categoria B 

Desejável Treinamento específico de Operações de 
trafego/Combate a incêndio. 

Operador de Guincho leve Categoria E 
Desejável Treinamento específico de Operações de 
trafego/operação de guincho/Combate a incêndio. 

Operador de Guincho Pesado Categoria E 
Treinamento específico de Operações de 
trafego/operação de guincho/Combate a Incêndio. 

 

Frota:  

VEÍCULOS QUANTIDADE ANO IMPLEMENTOS ADESIVOS 

Carro com Cabine 4 2018 á 2020 Barra de led/sirene/strobos Sim 

Motos 150 CC 3 2018 á 2020 Bau/giroled/strobo/sirene Sim 

Caminhão 8/150 1 2018 á 2020 Prancha e asa delta (KABI) Sim 

Caminhão 24/280 1 
2018 á 2020 

Modelo Rino, torre e lança 
hidráulicas (kabi) Sim 

 


