MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 03
Referência: Pregão Eletrônico nº 11/2018
Data: 01/6/2018
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, na modalidade de
tarifação reversa, para operacionalização dos números 167 e 0800-727-0167, por 30 meses, prorrogáveis
por igual período, até o limite de 60 meses, conforme as especificações deste Edital e seus Anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018
ESCLARECIMENTO Nº 03
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 11/2018, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

48535.001974/2018-00

Pergunta 1
Referente a solicitação do Item 7 da planilha de formação de preços, esclarecemos Toda a análise de viabilidade
econômica realizada para um projeto é baseada nos custos envolvidos no fornecimento dos serviços necessários. Em
se tratando de serviços de telecomunicações, estes custos são extremamente variáveis, estando estritamente
vinculados ao endereço de instalação. Cada endereço possui um impacto distinto, englobando a forma de abordagem
dos enlaces, a construção de galerias para passagem de fibras ópticas, a aquisição de novos equipamentos de rede
para o ponto de presença da operadora no local, enfim, toda a infraestrutura necessária para a devida implantação
do serviço. Desta forma, entendemos que para a realização da mudança de endereço, haverá, no momento da
solicitação por parte da Contratante, uma análise de viabilidade técnica e econômica para avaliar a possibilidade de
manutenção das condições estabelecidas na proposta da Contratada e que não haverá penalização a operado quando
inviável o atendimento no novo endereço.
Nosso entendimento está correto?

Resposta 1
Não.
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