
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2015. 

Sr. Presidente 

Através de procedimento licitatório sendo realizado na modalidade de pregão 

presencial, estamos procurando identificar empresa especializada para fornecimento, 

instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de 01 (um) link de internet com 

velocidade mínima nominal de 10 Mbps (dez megabits por segundo). 

Tempestiva, e formalmente correta, a empresa Telefônica Brasil S/A questionou o item 

3.2 do termo de referência do instrumento convocatório do pregão em comento, de n° 01/15, 

que versa sobre o prazo para instalação e ativação do link. A empresa alega ser exíguo o 

prazo de 60 (sessenta) dias e solicita a dilação deste prazo para 90 (noventa) dias, 

prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, mediante justificativa técnica. Em sua justificativa, alega 

que o prazo é insuficiente para que os equipamentos necessários sejam fornecidos e 

devidamente instalados por qualquer operadora que preste o serviço pretendido no objeto. 

Faz-se necessário esclarecer que outras empresas forneceram orçamentos onde 

constam prazos inferiores aos 60 (sessenta) dias estabelecidos no instrumento convocatório 

para a instalação dos serviços. Cabe ressaltar também que a cláusula quinta da minuta de 

contrato, anexo VIII do instrumento convocatório, estabelece prazo para início dos serviços de 

20 (vinte) dias a partir da emissão de autorização de serviço por esta Edilidade. E não menos 

importante, atualmente a empresa Telefônica Brasil S/A fornece um link dedicado de internet 

(LP de dados) para esta Edilidade, fato este que provavelmente diminuirá o tempo destinado à 

instalação, na hipótese de a empresa vir a fornecer o serviço em questão. 

Posto isso, no intuito de ampliar ainda mais a competitividade, somos por propor alterar 

o item 3.2 do termo de referência para: 'O prazo máximo para a instalação e ativação do 

link será de 90 (noventa) dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, mediante 

justificativa técnica apresentada pela empresa, a partir do recebimento da ordem de 

início.', com a concomitante publicação no Diário Oficial do Estado, conforme previsão 	• 

constante do item 10.4 do edital, e disponibilização desse questionamento no site da Câmara, 

ao passo que permitimo-nos informar que referido procedimento determinará a concomitante 
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alteração de prazos para entrega dos envelopes, com supedâneo no artigo 21, parágrafo 

quarto, da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual. 

João Rodrigo Moreira 

Pregoeiro 

Visto. Ciente. De acordo. Data supra. 

ACOLHO a manifestação acima, elaborada por pregoeiro desta Edilidade, 

referente a questionamento quanto à dilação de prazo do item 3.2 do termo de 

referência do pregão presencial 01/15, que cuida da contratação de empresa 

especializada para fornecimento, instalação, configuração, manutenção e 

suporte técnico de 01 (um) link de internet com velocidade mínima nominal de 

10 Mbps (dez megabits por segundo), formulado pela empresa Telefônica Brasil 

S/A, para determinar a alteração do item 3.2 do termo de referência do 

referido edital, as quais tomo como embasamento para adotar esta decisão. 

Alterem-se rfazo7 concomitantemente. Cumpra-se. Publique-se. 

Felipe Francesco esar Cost 

Presidente da Câm ra 
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