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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO 

 

 

Pregão Eletrônico n.° 56/2014 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

- Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Pedido de esclarecimento formulado pela Telefonica Brasil S/A. 

 

 

A (o) Sr.(a) Pregoeiro (a) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, Companhia Aberta, com sede na Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, 

CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, NIRE nº. 

35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, com 

sustentação nos itens 24.11 e 24.12 do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, 

pelos fundamentos constantes desta peça. 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade deste requerimento, dado 

que a sessão pública eletrônica está prevista para 07/07/2014, tendo sido, portanto, 

cumprido o prazo pretérito de 2 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da lei 

8666/1993 e artigo 18 do Decreto Federal n.º 5450/2005, bem como nos itens 24.11 

e 24.12 do edital do Pregão em referência. 
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II – ESCLARECIMENTO ACERCA DO CONSUMO ESTIMADO DE MINUTOS. 

 

Para análise financeira dos custos de execução do objeto a ser 

contratado, requer-se seja esclarecido se deverá ser considerado o quantitativo de 

minutos previsto no item 3.1 do Anexo I - Termo de Referência, que faz menção ao 

tráfego da tabela do item 6.3.1, ou a estimativa descrita no item 6.1 do citado Termo, 

que se refere apenas aos perfis de acesso 2 e 3. 

 

 

A minutagem informada para o perfil 2 e 3 serve para estimativa de uso não 

devendo ser tarifada conforme itens 5.1.1 (perfil 2 e 3) e 5.1.2 (perfil 3) do Termo de Referência. 

Iremos retificar o item 6.1 para melhor entendimento. 

6.1. O consumo mensal das ligações referidas no item 5.1 deste Termo de 

Referência é estimado em 150 (cento e cinquenta) minutos de VC-1 e 100 (cem) minutos de VC-

2. Para os Perfis de acesso 2 e 3 mantemos a estimativa de utilização porém sem tarifação. 

 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

Belo Horizonte/MG, 02 de julho de 2014. 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A 


