
1

informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi 
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 14 de setembro de 2022 17:03
Para: Marcelo Dos Santos
Cc: informatica@itajobi.sp.gov.br
Assunto: Re: Esclarecimentos: Telefônica Brasil S/A -PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/2022.

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde. 

Esclarecimentos: Edital não apresenta a estimativa de trafego e nem quantitativos que devem ser 
considerados na elaboração da proposta. Necessário estimativa de trafego. Seremos atendidos? 

Tráfego Ilimitado. 
  
Esclarecimentos:  período de validade da proposta de 6 meses incompatível com o pedido de 
mercado, necessário até 60 dias. Seremos atendidos? 
A validade da proposta é de acordo com a Lei nº 14.133/21, caso haja alteração de valores, desde que 
devidamente justificado, será feito o reequilíbrio. 
  
Esclarecimentos: tecnologia utilizada será E1  DDR SIP Ilimitado Nacional , no Edital fala 
em  E1 DDR R2?Podemos seguir com a proposta E1 DDR SIP Ilimitado Nacional? Seremos 
atendidos? 
Sim. 
  
Kelli   

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

Em 12/09/2022 11:39, Marcelo Dos Santos escreveu: 

Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) Prefeitura do Município de Itajobi. 

  

A Telefonica Brasil S/A, no intuito de participar do certame abaixo vem, por meio deste, solicitar os 
esclarecimentos que se seguem, para que não restem dúvidas para a sua participação no referido, 
EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2266/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 
059/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/2022. 

  

  



2

II - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1 –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÃO STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), NAS MODALIDADES 
ANALÓGICO E DIGITAL, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, conforme especificações constantes no Anexo I do 
edital. 

Esclarecimentos: Edital não apresenta a estimativa de trafego e nem quantitativos que devem ser 
considerados na elaboração da proposta. Necessário estimativa de trafego. Seremos atendidos? 

  

  

6.5 - O prazo de validade da proposta é 6 meses, a contar da data de sua apresentação, ou seja, 
o dia do pregão. 

Esclarecimentos:  período de validade da proposta de 6 meses incompatível com o pedido de 
mercado, necessário até 60 dias. Seremos atendidos? 

  

  

 

Esclarecimentos: tecnologia utilizada será E1  DDR SIP Ilimitado Nacional , no Edital fala 
em  E1 DDR R2?Podemos seguir com a proposta E1 DDR SIP Ilimitado Nacional? Seremos 
atendidos? 

  

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

  

Atenciosamente 

  

  

Marcelo dos Santos  

Gerente de Negócios GOV | PA#DC04 

Gerencia Comercial Governo São Paulo | Telefônica Brasil 

Cel + 55  17996745676 

Rua Americo Brasiliense 400  3 ° andar 

CEP : 14015-050 | Ribeirão Preto  - SP 
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de 
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 
misma vía y proceda a su destrucción. 
 
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If 
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this 
communication in error and then delete it. 
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo 
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 
por esta mesma via e proceda a sua destruição 


