
 
  

   
  
  

 

 

 

 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

 

Pregão Eletrônico N° 001/2018 
Processo Administrativo nº 03/2018 

 
“Contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços 
Telefônicos Fixos Comutados –STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local e 
Longa Distância Nacional, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 8.666/93, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.” 
 
 

 
Local: COREN / SE 

 
 
 

Questionamentos  

 

 
 
 
 
 
 
 

TELEMAR NORTE LESTE S/A, em recuperação 

judicial 
Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro 

Rio de Janeiro – RJ – CEP 20230-070 

CNPJ/MF: No. 33.000.118/0001-79 

IE: 81680469 / IM: 38.534-4 

Telefone: 0800 31 80 31 
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Assunto : Contribuições e Esclarecimentos 
Referência : Pregão Eletrônico 001/2018. 
 

A Oi marca que representa as seguintes empresas: Telemar Norte Leste S/A, em recuperação 

judicial, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, indicando como endereço para efeito de correspondência 

Praça Milton Campos, nº 16 – 8º andar, bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte/MG, e-mail 

suzany.luz@oi.net.br, telefone: Oi Fixo (71) 3131-2014 e Oi Móvel (71) 98706-9996 vem 
relacionar os itens abaixo para esclarecimentos: 
 
 

‘’8.5.3. Termo de Homologação de Plano Básico e Alternativo de Serviço expedido e/ou 

homologado pela ANATEL.” 

 
Prezados, os planos homologados pela ANATEL é referente as tarifas ofertadas, como só 
teremos os valores definitivos das tarifas após o final da fase de lances da licitação, não cabe 
solicitar esse documento como comprovação de capacidade técnica. Desta forma solicitamos que 
esse item seja retirado do edital. Nossa solicitação será atendida? 

 
“A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa autorizada pela ANATEL 

para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados –STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), 

nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, pelo período de 12” 

 
Entendemos que o objeto do edital é a contratação do link digital E1 que irá interligar o serviço de 
telefonia da CONTRATADA a central telefônica – PABX de responsabilidade da CONTRATANTE. 
Nosso entendimento está correto?  

 
“Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na modalidade local, com Tronco digital de 

no mínimo 10 canais bidirecionais –E1/ISDN com disponibilização de serviço para 

capacidade mínima de 50 ramais em regime de comodato.” 

 
O serviço de telefonia fixa comutada (STFC), através de tronco digital, pode ser entregue tanto na 
sinalização ISDN como na sinalização R2, entendemos que restringir o tipo de sinalização poderá 
restringir os participantes, desta forma solicitamos que esse item seja alterado para – E1/ISDN ou 
R2. Nossa solicitação será atendida? 
 

“Deverá ser instalado na sede do COREN-SE, um circuito digital de voz (linha digital), com 

interface E1, com no mínimo 10 canais digitais e 50 ramais DDR. Deverão ser fornecidos, em 

comodato, todos os equipamentos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos 

serviços voz, sem que isso implique ônus adicional para o COREN-SE.” 
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Entendemos que a obrigação da CONTRATADA é instalar o circuito digital de voz com todos os 
acessórios (cabos, conectores, modens, conversores) necessários para a ligação com a central 
telefônica – PABX da CONTRATANTE. Onde as ligações do PABX e dos terminais serão de 
responsabilidade da CONTRATANTE. Nosso entendimento está correto? 
 

“8.2 A instalação deve ser executada em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do 

contrato;” 

 
Devido a solicitação de portabilidade, assim como a necessidade da instalação e configuração do 
link digital para a comunicação da central telefônica – PABX da CONTRATANTE com a rede 
telefônica da CONTRATADA, solicitamos que o prazo de 30 (trinta) dias, seja alterado para um 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato. Nossa solicitação será 
atendida? 

 

“8.3 A Contratada deve fornecer todos os insumos, suprimentos e componentes 

necessários para a instalação e pleno funcionamento do objeto da contratação, não 

cabendo qualquer ônus adicional para o COREN/SE;” 

 
Entendemos que a obrigação da CONTRATADA é instalar o circuito digital de voz com todos os 
acessórios (cabos, conectores, modens, conversores) necessários para a ligação da rede 
telefônica da CONTRATADA com a central telefônica – PABX da CONTRATANTE. Onde as 
ligações do PABX e dos terminais serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Nosso 
entendimento está correto? 
 

Cordialmente,  
 
Suzany Da Luz 
Gerência Médias B2B Oi 
Diretoria Clientes Empresariais B2B 
Oi Fixo (71) 3131-2014 
Oi (71) 98706-9996 
suzany.luz@oi.net.br 
 
 
Aracaju, 27 de fevereiro de 2018. 
 


