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Questionamento 1 - A minuta do Contrato não contempla previsão de reajustamento, com base no 
artigo 69 inciso III da Lei 13.303/16, lei das estatais, são cláusulas necessárias constar no contrato, 
bem como no artigo 55 inciso III da Lei 8.666/93 lei geral de licitações. 
Bem como a exigência legal, que contenha no edital os critérios de reajuste, como a adoção de 
índices específicos ou setoriais determinado no artigo 40, inciso XI da Lei 8666/93. 
Sendo solicitado informar qual índice será praticado para reajuste. 
Resposta: certame será suspenso para ajustes no Edital visando inclusão de clausula de 
reajuste. 
 
 
Questionamento 2 - Os lances serão ofertados pelo valor global de 36 meses. Está correto nosso 
entendimento? 
Resposta: Sim, está correto o entendimento 
 
 
Questionamento 3 
 
Na Resolução nº 547, de 22 de outubro de 2010 da Anatel, no seu item 5.17. determina que as tarifas 
de habilitação, assinatura e mudança de endereço são expressas em reais, com 2 (duas) casas 
decimais. As demais tarifas são expressas em reais, com 5 (cinco) casas decimais. Portanto 
solicitamos, que seja permitido a utilização de até 4 (quatro) casas decimais nos valores referentes 
às tarifas. 
Nossa solicitação será aceita? 
Resposta: Acatando a resolução 547 da Anatel, para  as tarifas utilizadas na proposta serão 
aceitos valores com 2 (duas) casas decimais caso sejam tarifas de habilitação, assinatura ou 
mudança de endereço e com 5 (cinco) casas decimais no caso de demais tarifas. 
 
 
Questionamento 4:  
 
O prazo de instalação de 20 dias mencionado no Termo de Referência é inexequível para os licitantes 
que ainda irão construir a abordagem ao endereço mencionado. Tal prazo limita a participação de 
interessados neste certame, favorecendo empresas locais ou o fornecedor atual. Existe a 
necessidade de autorizações pelo município que afetam o cumprimento deste prazo, assim como o 
momento de pandemia que também dificulta o cumprimento deste prazo. Pedimos para que o prazo 
de instalação seja ampliado para 60 dias e assim ter a participação ampla de interessados neste 
certame, e não favorecer as empresas locais ou o atual fornecedor. 
Nossa solicitação será acatada? 
Resposta: O certame será suspenso para ajustes no Edital. 
 
 


