
 
 
 
 

RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS Nº 1: 
 
 
Processo Licitatório n.º 11/2014 – Modalidade Pregão Presencial n.º 09/2014. 
 
A empresa Claro S.A apresentou questionamentos sobre o processo em referência 
e após apreciação da Pregoeira, resultaram: 
 
 
Questionamento nº 01: Do prazo para entrega dos aparelhos: 
 
Resposta:  

Em relação ao item 2.1, item “b” do Termo de Referência do edital, o prazo de 
entrega dos aparelhos, de 10 (dez) dias a partir da assinatura do contrato, será 
mantido. 
 
 
Questionamento nº 02: Das características dos aparelhos. 
 
Resposta: 
 
Sim, em relação às características dos aparelhos solicitados, o entendimento da 
empresa está correto. 
 
 
Questionamento nº 03: Dos descontos. 
 
Resposta: 
 
Referente ao item 2, Condições Gerais, do Termo de Referência do edital, a 
cobrança dos valores deverá ser proporcional aos dias utilizados, para aqueles 
serviços que possui cobrança mensal fixa. 
 
 
Questionamento nº 04: Do reparo e substituição dos aparelhos. 
 
Resposta: 
 
Referente ao item 5 e item 20, letra “b”, Condições Gerais, do Termo de Referência 
do edital, entendemos que, caso haja defeito nos aparelhos, o envio para a 
assistência técnica é de responsabilidade da operadora contratada, uma vez que 
os aparelhos serão entregues através de contrato de comodato, salvo quando 
caracterizado o mau uso por parte de seu usuário, quando então será de 
responsabilidade desta Administração a reparação. 
 
Quanto ao prazo de substituição por parte da operadora, retificamos o prazo para 5 
dias úteis, contados da comunicação formal pela Contratante (SERÁ PUBLICADA 
COMO “ERRATA Nº 01”). 
 
 
 
 



 
 
 
 
Questionamento nº 04: Do prazo para atendimento de questões sistêmicas 
(novo RGQ). 
 
Resposta: 
 
Referente ao item 6, Condições Gerais, do Termo de Referência do edital, 
retificamos o prazo de retorno das correções dos serviços, de ordem técnica, para 
até 5 dias úteis, conforme Resolução 575/2011 da Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel (SERÁ PUBLICADA COMO “ERRATA Nº 02”). 
 
 
Questionamento nº 06: Da cobertura. 
 
Resposta:  
 
Referente aos itens 9 a 12, Condições Gerais, do Termo de Referência do edital, 
sim, a empresa atende ao solicitado no edital. 
 
 
Questionamento nº 07: Da previsão de reembolso nas hipóteses de perda, 
roubo ou furto de aparelhos. 
 
Resposta:  
 
Referente ao item 20, letra “c”, Condições Gerais, do Termo de Referência do 
edital, acatamos parcialmente à solicitação da empresa, pois manteremos o prazo 
de 10 (dez) dias úteis para reposição dos itens, porém, retificamos que a cobrança 
extra por parte da operadora Contratada ao Contratante, no caso de roubo e furto 
de aparelhos também poderão ser cobrados. 
 
 
Questionamento nº 08: Da cotação conjunta para VC1, VC2 e VC3 e omissão 
quanto a permissão para subcontratação. 
 
Resposta:  
 
Referente ao detalhamento dos serviços do Lote I, letra “k”, do Termo de 
Referência do edital, será permitida a subcontratação parcial do Sistema de 
Telefonia Fixa Comutada – STFC, nas modalidades de ligações LDN – Distância 
Nacional e LDI – Longa Distância Internacional. 
 

 

Questionamento nº 09: Do prazo de pagamento. 
 
Resposta:  
 
Em relação ao item 15.1 do edital, o prazo de pagamento das faturas será mantido, 
no entanto, será permitido o envio das faturas através de sistema on-line, para 
que a operadora contratada possa encaminhar as cobranças em até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data de vencimento para pagamento, em atendimento às regras da 
Anatel. 
 
 
 



 
 
 
Questionamento nº 10: Do prazo para assinatura do contrato. 
 
 
Em relação ao item 17.1 do edital, será mantido o prazo de 05 (cinco) dias para 
firmar o termo do contrato, a partir da data da convocação, podendo ser renovado o 
prazo por igual período, mediante justificativa da Contratada. 
 
 
Questionamento nº 11: Multa por atraso no pagamento. 
 
Referente ao item 7.7 da cláusula sétima da minuta contratual, anexo VI do edital, a 
aplicação de multa e juros por atraso no pagamento das faturas, serão definidas 
pela Portaria 1960/1996 do Ministério das Comunicações (SERÁ PUBLICADA 
COMO “ERRATA Nº 03”). 
 
 
 
Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014. 
 
 

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes. 
Pregoeira - Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
 


