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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
Ref. Edital do Pregão Eletrônico n.º 01/2010. 
 
Aos cuidados do Senhor Pregoeiro Giorgio Regis Moreira Xenofonte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.486/0001-29, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, 1012 – Centro – RJ, por intermédio de 
seu representante legal in fine assinado, vem respeitosa e tempestivamente à presença do i. 
PREGOEIRO apresentar 

 
QUESTIONAMENTO 

 
acerca do edital em epígrafe, abaixo discriminado: 
 

Analisando o edital do Pregão Eletrônico nº 01/2010 observamos que alguns 
itens constantes no edital necessitam de esclarecimentos, a fim de evitar dúvidas posteriores 
no que tange à elaboração da proposta e ao julgamento objetivo.  
 

COM RELAÇÃO AO EDITAL 
 
1. Considerando a alínea “d” do item 5.11 do Edital e a alínea “a” do item 6 (DAS 

OBRIGADÇÕES DA CONTRATADA)  do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), é exigido 
que a empresa Contratada implante e inicie a prestação do serviço a ser contratado em 
todas as localidades envolvidas em até 10 (dez) dias corridos após recebida a Nota de 
Empenho que autoriza o início dos serviços. 
 
Solicitamos que o prazo de ativação seja extendido para, no mínimo, 30 (trinta) dias para o 
atendimento às PRMs, visto que há casos de atendimento cuja única forma de provimento 
do acesso físico se dá através de meios físicos de terceiros. Nestes casos, o provedor do 
acesso não disponibiliza prazo inferior a 30 dias para a instalação nas PRMs. 
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2. Considerando a alínea “l” do item 6 (DAS OBRIGADÇÕES DA CONTRATADA) do ANEXO I 
(TERMO DE REFERÊNCIA), é exigido que a empresa Contratada atenda às solicitações de 
serviço de instalação ou cancelamento de linhas não residenciais, linhas tronco ou feixe E-1 
ou de mudança de endereço em até 12 horas contadas de sua solicitação. 
 
Tendo consciência de que uma mudança de endereço é uma nova instalação de todas 
facilidades prestadas em um novo sítio e que há casos de PRMs cuja única forma de 
provimento do acesso físico se dá através de meios físicos de terceiros com prazo de 
ativação superior a 12 horas, solicitamos que o prazo de alteração de endereço seja 
extendido para, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos para as PRMs. 

 
Ante o exposto, a fim de garantir a legalidade da licitação, requer a resposta ao 

questionamento suscitado, necessário à elaboração da proposta e garantia de ampla 
competitividade. 

 
Ressaltamos que a participação da Embratel no certame licitatório dependerá da 

resposta a ser dada à sugestão que está sendo feita a esta Procuradoria. 
 

Termos em que pede deferimento. 
 

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2010. 
 
 


