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Processo Administrativo Nº 11/12/03.125 

Interessado: Ouvidoria Geral do Município 

Pregão Presencial nº 023/2012 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) 

analógico ou digital, na modalidade local. 

 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, considerando o pedido de 

esclarecimento apresentado pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, e os apontamentos 

feitos pelo órgão técnico, serve-se deste para respondê-lo: 

 

Pergunta 1 – a): “A Previsão refere-se a poder a futura contratada fornecer o acesso ao 
STFC via linha analógica ou Acesso Digital E1 (DDR) com adequação de infraestrutura 
expressa no item 4.3 do edital?”. 
Resposta: Sim, a opção da tecnologia a ser utilizada será feita pela futura contratada, 

desde que realize as adequações de infraestrutura necessária sem reduzir a capacidade da 

prestação do serviço. 

 

Pergunta 1 – b):”Caso a futura contratada apresente proposta em tecnologia de Acesso 
Digital E1 (DDR), devido à necessidade de um equipamento de PABX apto a receber esta 
tecnologia , a contratada poderia fornecer o PABX na modalidade comodato, efetuando a 
instalação deste equipamento e conectando-o a rede interna de ramais existentes?” 
Resposta: Sim, desde que este comodato não gere custos adicionais a Contratante. 

 

Pergunta 1 – c): “Devido à característica do Acesso Digital E1 de apresentar números pares 
de canais de voz, seria possível o fornecimento de número maior de canais/linhas, desde que 
mantidas as proporções de valores de assinatura , ou seja, o valor cobrado referir-se-ia à 
assinatura de 07 (sete) linhas telefônicas, no máximo?” 
Resposta: Diante a característica técnica da tecnologia proposta é aceitável disponibilizar 

um número maior de canais/linhas, desde que sejam mantidos os valores de assinatura de 

07 (sete) linhas telefônicas, desde que atendidas às características descritas no item 4.3.1 do 

ANEXO I – Memorial Descritivo. 
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Pergunta 2: “Em razão de objeto ser composto de serviços distintos, depreende-se que 
seria necessária a entrega de uma fatura para a Linha Analógica ou Acesso Digital E1 e outra 
fatura para o número 0800?” 
Resposta: Não existe problema com relação à separação das faturas dos serviços das linhas 

Analógica/Acesso Digital E1 e do número 0800. 

 

Pergunta 3:”Os reajustes a serem efetuados durante o período contratual, serão a cada 12 
(doze) meses ou de acordo com a data base dos contratos de concessão?” 
Resposta: Os valores do contrato serão reajustados de acordo com o que estabelece o 

subitem 6.1 do ANEXO VI – Minuta de Termo de Contrato. 

 

Considerando que os questionamentos apresentados e as respectivas respostas não afetam a 

formulação das propostas, fica mantida a data e horário do Pregão Presencial n° 023/2012. 

 

Campinas, 14 de março de 2012. 

 

 

Elisângela Nascimento dos Reis Becker 

Pregoeira 
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