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NOTA DE ESCLARECIMENTO N.º02 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO RJPREV RJ Nº 002/2018 
 

 

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
tendo em vista o que consta do Processo nº. E-04/163/100008/2018, e nos termos da Lei 
Federal nº.  8.666/93 e alterações posteriores, presta esclarecimentos, para dirimir as dúvidas 
encaminhadas por licitante, para o endereço eletrônico licitacoes@rjprev.org.br, às 16h e 32min 
do dia 15 de outubro de 2018, manifestando-se conforme segue:  
 

PERGUNTAS: 
 

Pergunta sobre o subitem 10.1.1: 
10.1.1. O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no horário 
de 09 h 00 min as 18 h 00 min; após esse período será bloqueado para tal finalidade. 
 
Comentário da empresa: Pergunta 1: A abertura da sessão do PE será no dia 17/10, às 11:05, a 
que se refere esse período? 
 
Pergunta sobre o subitem 10.7.2: 
10.7.2. O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até as 17h 20min, tendo em 
vista que às 18h 00 min o sistema será bloqueado automaticamente para envio de lances 
e continuidade da disputa. 
 
Comentário da empresa: Não ficou claro. 
 

RESPOSTAS: 
 

Resposta sobre o subitem 10.1.1: 
A sessão de abertura iniciará às 11h e 05min do dia 17/10/2018, conforme previsto no subitem 
3.1 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO RJPREV RJ Nº 001/2018. 
 
O período de 09h 00min às 18h00min informado no subitem 10.1.1, se refere ao horário de 
funcionamento do sistema, ou seja, o sistema onde o Pregão está sendo realizado funciona de 
09h 00min às 18h00min. 
 
Às vezes é necessário continuar uma sessão nos dias seguintes ao dia da abertura da sessão. 
Nestes dias, a sessão iniciará e encerrará, em horários que serão previamente informados pela 
Pregoeira, mas estes horários sempre serão marcados no período entre 9h e 00min e 18h e 
00min horário, por causa do sistema. 
 
Resposta sobre o subitem 10.7.2: 
 
A duração do período randômico é definida aleatoriamente pelo sistema, e pode durar até 30 
minutos.  
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O sistema encerra o funcionamento diário às 18h e 00min, então se estamos realizando um 
Pregão, precisamos iniciar o período randômico até às 17h e 20min, porque se o sistema 
determinar que o período randômico durará por 30 minutos, este tempo iniciará e terminará 
antes das 18h e 00min.  
 
O período randômico tem previsão legal no §7° do art. 24 do Decreto Federal n° 5.450/2005.  
 
 
Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 2018. 
 
 
ORIGINAL ASSINADO 
 
Luciana Senna 
Pregoeira 
RJPREV - RJ 


