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Ilmo. Sr. Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação. 

 

Ref.: Edital de PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2016 
 

      A TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF 
33.000.118/0001-79, com sede à Rua do Lavradio, 71, 2º andar - Centro – Rio de Janeiro - RJ, vem 
através da presente, solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do Edital em epígrafe, oriundo do 
CRCRJ, por seu Pregoeiro, pelos motivos a seguir expostos: 
 
O CRCRJ instaurou procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, registrado 
sob o n.º 022/2016, para “Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de link 
dedicado “full” para acesso à internet.”.  
   
Quando da leitura do Ato Convocatório acima mencionado, restaram duvidosos alguns pontos que, 
necessitam ser elucidados com o fito de se ter ampla competitividade no certame, além de uma 
melhor e correta elaboração da proposta e habilitação por parte da empresa TELEMAR NORTE 
LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Requer-se também que seja a presente apreciada com a 
maior brevidade possível, para desenvolvimento da proposta no tempo adequado a sua 
complexidade.  
 

ESCLARECIMENTO 1: 

 

- DO PRAZO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ORIGINAIS E/OU AUTENTICADOS 

 

 O Edital no item 12.1  determina o envio dos documentos de habilitação originais e/ou autenticados no 

prazo de 03 (três) dias úteis. 

Vale esclarecer que os documentos digitalizados serão enviados antecipadamente a fim da verificação da 

habilitação. Contudo, os originais serão encaminhados da cidade de Belo Horizonte/MG para este Órgão 

localizado em Rio de Janeiro/RJ e o prazo de 03 três dias úteis para envio dos documentos de habilitação, 

conforme item 8.11 do Edital é exíguo e não será atendido pelos Correios, conforme tela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, entendemos ser viável considerar que o prazo de 03 dias úteis determinados no Edital é 
para postagem da documentação nos Correios, e não para o recebimento dos documentos em mãos 
por esta equipe de licitação, diante disso, solicitamos que o prazo de recebimento da documentação 
original por este Órgão possa ser prorrogado para 10 dias, devido ao tamanho geográfico do país e 
dificuldade com os Correios, bem como as Olimpíadas. 
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Tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e da Eficiência, e de que nenhum prejuízo será 
causado a esse Órgão, solicitamos a análise pelo Sr. Pregoeiro a fim de se manifestar sobre o nosso 
entendimento e se a nossa solicitação será acatada? 
 

Por gentileza, a Licitante solicita resposta para viabilizar a participação neste Edital e dar mais 

competitividade ao certame. 

 

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2016. 

 

Graziela Alhadas de Souza Platenik 
Dir. Vendas Corporativo 
(21) 98869-0444 
graziela.platenik@oi.net.br 
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