
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA 
DE SALESÔPOUS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000 
Tel: (11) 4696-1333/1716/1731 Site w^̂ F̂• camarasalesopolis.sp.gov. br 

Emails: cmsalesopolisí/icamarasalefiopolis. sp.go v. br /cmsalesopoUsfduoi. com, br 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) N° 002/2018 

PROCESSO CM N". 020/2018 
TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para a prestação de serviços 
de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), com encaminhamento de 
chamadas de longa distância, para tráfego de voz, dados e acesso à internet através da 
tecnologia 4 G, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo - Anexo II 

IMPUGNANTE: CLARO S/A 
MODO DE IMPUGNAÇÃO: E-mail 
DATA DA IMPGUNAÇÃO: 28/05/2018 

O Pregoeiro da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis, Thiago Campos Destro, designado por meio da Portaria n° 004/2018, julga e 
responde a impugnação ofertada pela empresa CLARO S/A, inscrita no CNPJ n° 
40.432.544/0001-47, nos seguintes termos: 

1. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 

A empresa em referência vem impugnar os termos do edital, alegando em 
síntese que: 

1. O edital concede um prazo muito curto para a empresa iniciar os 
serviços, requerendo sua alteração de 5 dias úteis para 20 dias; 

2. O item 2.1.3 do edital deve ser alterado, pois há um equívoco no 
entendimento entre o que é franquia de dados e taxa de 
transmissão no padrão 3G; 

3. O prazo para bloqueio em razão de perda/roubo/furto deveria ser 
efetuado pelo SAC da Contratante, ou seja, requer a confirmação 
deste entendimento; 

4. A tecnologia 2G deve ser prevista no edital, devido à sua 
importância como tecnologia móvel ainda empregada no mundo; 

5. O instrumento convocatório não deixa clara a franquia a ser 
contratada e há ausência de estimativa de ligações VC1 MÓVEL-
MESMA OPERADORA, VC1 MÓVEL-FIXO e VC1 MÓVEL-
OUTRAS OPERADORAS. 

2. CONSIDERAÇÃO INICIAL - DA ADMISSIBILIDADE 
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A impugnação em tela foi interposta dentro do prazo previsto no item 8.1 
do citado Edital, isto é, até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, tendo sido enviada no dia 28 de maio de 2018, na forma eletrônica, via e-mail. 

Sendo, pois, tempestivo, encaminhado de forma válida, razão pela quai 
passamos para a análise de seu mérito. 

3. DA ANÁLISE QUANTO À IMPUGNAÇÃO 

Cabe razão ao impugnante. 

As repostas aos itens impugnados serão respondidas por itens, de 
maneira a tornar mais compreensíveis as alterações a serem realizadas. 

1. O edita! concede um prazo muito curto para a empresa iniciar 
os serviços, requerendo sua alteração de 5 dias úteis para 20 
dias; 

Resposta: Entendemos aceitável o pedido de alteração do prazo 
editalício de 5 dias úteis para 20 dias, de maneira que entendemos que a alteração não 
causará prejuízos ao legislativo já que o novo prazo continua aceitável e razoável, 
atendendo ao interesse público. 

2. O item 2.1.3 do edital deve ser alterado, pois há um equívoco 
no entendimento entre o que é franquia de dados e taxa de 
transmissão no padrão 3G; 

Resposta: O item 2.1.3 será alterado de maneira a corrigir o 
apontamento realizado. 

3. O prazo para bloqueio em razão de perda/roubo/furto deveria 
ser efetuado pelo SAC da Contratante, ou seja, requer a 
confirmação deste entendimento; 

Resposta: Alteramos o prazo editalício de 24 horas para 72 horas, de 
maneira que entendemos que a alteração não causará prejuízos ao legislativo já que o novo 
prazo continua aceitável e razoável, atendendo ao interesse público, confirmando o 
entendimento de que a solicitação poderá ser efetuada pelo SAC. 

4. A tecnologia 2G deve ser prevista no edital, devido à sua 
importância como tecnologia móvel ainda empregada no 
mundo; 
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Resposta: Entendemos aceitáve! o pedido de inclusão da tecnologia 2G, 
desde que utilizada apenas na ausência das demais tecnologias requisitadas (4G e 3G), e 
de maneira justificada. 

5, O instrumento convocatório não deixa ciara a franquia a ser 
contratada e há ausência de estimativa de ligações VC1 
MÓVEL- MESMA OPERADORA, VC1 MÓVEL-FIXO e VC1 
MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS. 

Resposta: A franquia de dados a ser contratada é a ilimitada, esta 
informação será acrescida á tabela questionada. Em relação à ausência de estimativas de 
ligações VC1 MÓVEL- MESMA OPERADORA, VC1 MÓVEL-FIXO e VC1 MÓVEL-
OUTRAS OPERADORAS elas serão acrescidas às tabelas existentes no edital. 

Assim, acatada a impugnação ofertada. 

4. DA DECISÃO 

Pelos argumentos tecidos nos itens acima e por entender que as 
alterações promovidas permitirão a manutenção do caráter competitivo do certame, 
recebemos a impugnação apresentada, e somos pelo ACATAMENTO INTEGRAL do 
pedido, decidindo conforme respostas acima. 

A retificação do edital será publicada oportunamente, alterando-se, 
inclusive, o prazo para a sessão pública deste certame, conforme previsão legal. 
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