
 
 
 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS Nº 2: 
 
 
Processo Licitatório n.º 05/2014 – Modalidade Pregão Presencial n.º 05/2014. 
 
A empresa Oi S/A, apresentou questionamentos sobre o processo em referência e 
após apreciação da Pregoeira, resultaram: 
 
 
Questionamento nº 01: 
 
Do Reparo:  

É previsto no Termo de Referência um prazo de solução aceitável para possíveis 

falhas de 2 (duas) horas a contar do protocolo de atendimento fornecido à 

Contratante, prazo este excessivamente exíguo para que tal serviço possa ser 

prestado.  

De fato, o prazo é INSUFICIENTE para o atendimento e/ou finalização dos 

reparos ou correção de falhas, especialmente pelo fato de que a complexidade 

da questão pode exigir um prazo maior para que a questão seja solucionada.  

Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de reparo dos serviços induz a 

aplicação das penalidades contratuais, situação esta que determinaria a opção da 

operadora por sequer participar da licitação, com restrição da competitividade em 

função deste fato. Tal restrição à competitividade, conforme exposto nesta 

impugnação, é absolutamente ilegal.  

Mais justo seria tratar o SLA levando-se em conta as localidades onde o serviço é 

prestado, tratando os tempos de reparos, onde seja preciso deslocar um técnico 

até o local, isto é, que não pode ser solucionado remotamente, com prazo maior do 

que o especificado no Edital. A exemplo de outros Órgãos, a Oi entende que 

devam ser adotados os seguintes níveis de serviços:  

- 4 horas para Capitais, cidades com até 200 mil habitantes, ou até 100 km das 

capitais; e;  

- acréscimo de uma hora no tempo de reparo a cada 50 km.  

Diante do exposto, solicitamos uma dilatação maior para o prazo de reparo 

dos acessos para conexão à internet. 

Resposta:  

Publicaremos a errata em seguida. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Questionamento nº 02: 
 
 
Da Internet ADSL:  
A Oi S/A informa que a disponibilidade e a velocidade das conexões ADSL 
dependem das facilidades e a disponibilidade de portas na central telefônica que irá 
atender à Seccional onde o serviço será prestado.  
 
Diante disso, para que seja possível realizar a viabilidade técnica e o 
fornecimento do serviço dentro das especificações editalícias, solicitamos 
que o CRA forneça os números fixos pertencentes à Operadora Oi que estão 
instalados nas 9 Seccionais do CRA existentes no interior de Minas Gerais. 
 
 
Resposta:  

Conforme especificações no Termo de Referência – Anexo III do edital, consta os 
endereços das seccionais do CRA-MG no interior do estado, sendo esta 
informação suficiente para verificar a viabilidade técnica. Ademais, conforme citado 
pela própria empresa, os números fixos das seccionais pertencem atualmente à Oi 
S/A, de forma que a empresa deve possuir a listagem dos números solicitados. 
 
 
3 – Do Objeto do Lote II:  
 
A Oi S/A entende que na descrição do serviço constante no quadro do Anexo IV, 
referente ao lote II, onde se lê ”Conexão dedicada à Internet adsl na velocidade 2 
Mbps(...)”, lê-se “Conexão adsl à Internet na velocidade 2 Mbps (..)” conforme o 
quadro presente no Anexo III do Edital.  
 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta:  

Publicaremos a errata em seguida. 
 
 
 
Belo Horizonte, 09 de julho de 2014. 
 
 

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


