
 

2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA TELEFÔNICA BRASIL AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 34/2020-CBMDF: 
 
QUESTIONAMENTO 1 
 
Prezado Coronel Franknei, bom dia! 
Tudo bem? 
  
                Agradeço o retorno e se me permitir, peço considerar no edital em relação 
as trocas de aparelhos visto que o mesmo informa que  deve ser realizada a cada 15 
Meses o percentual de 50%. Infelizmente o custo que as operadoras terá com os 
aparelhos será maior que o valor estimado do edital ou seja, não teremos retorno 
financeiro.  Caso flexibilize a característica do aparelho ou apenas 1 troca teríamos 
chances de participar. 
  
                Agradeço a vossa atenção. 
 
RESPOSTA 
 
Senhor Licitante, 
 
Em atenção ao seu 2º Pedido de Esclarecimento, o Setor Técnico informou o 
seguinte: 
 

“Senhor Pregoeiro, 

 Em atenção ao Nº 402/2020 -
 CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP  44325726 e 2º Pedido de Esclarecimento da 
empresa TELEFÔNICA BRASIL 44325447, informo a Vossa Senhoria o seguinte: 

Questionamento 1: 

Prezado Coronel Franknei, bom dia! Tudo bem? Agradeço o retorno e 
se me permitir, peço considerar no edital em relação as trocas de aparelhos visto 
que o mesmo informa que deve ser realizada a cada 15 Meses o percentual de 
50%. Infelizmente o custo que as operadoras terá com os aparelhos será maior que 
o valor estimado do edital ou seja, não teremos retorno financeiro. Caso flexibilize a 
característica do aparelho ou apenas 1 troca teríamos chances de participar. 
Agradeço a vossa atenção. 

 Resposta: Considerando que o Contrato vigente contempla a troca de 
100% dos aparelhos a cada 12 meses e considerando que algumas características 
dos aparelhos requeridos foram retiradas ou flexibilizadas, vislumbra-se que não 
podemos acatar ao pedido, pois o item 2.7 do Termo de Referência requer a troca a 
cada 15 meses em 50% da totalidade de aparelhos, em comparação com o atual 
contrato, seria trocada a totalidade dos aparelhos em 1 vez e meia, muito inferior às 
atuais 5 vezes. 

A troca no período de 15 meses também fornece a garantia de 
disponibilidade de aparelhos sempre atualizados com os padrões do mercado.” 

  

Portanto, o Edital será mantido. 
 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – Ten.-Cel. RRm/PTTC 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51288829&id_procedimento_atual=46191768&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=97c576652958588b0fe1ee172e0e4b325ecf43a5eaf44d0d158c22e389f0557b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51288537&id_procedimento_atual=46191768&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=a23127039114077d138d111665bfb5bb515f74decbfafee1f706276356d92484


 

Pregoeiro 


