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COMPANHIA DE PlANEjAMENTO 00 DISTRITO fEDERAL GDF

limo. Senhor

Marcílio Luiz Gonçalves

Telco do Brasil Call Center Ltda.

Avenida Salvador Allende 6700

sala na242, CEP: 22780-160.

Rio de Janeiro/RJ

(Ref. Edital do Pregão Presencial na.03/2013).

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNACÃO

(Referente ao Edital de Pregão Presencial na. 03/2013 processo na 121.000.285/2012 da

CODEPLAN).

1. Inicialmente trata-se de Pedido de Esclarecimento formulado por Vossa

Senhoria tempestivamente em nome da empresa Telco do Brasil Call Center Ltda.,

conheço do pedido formulado pela interessada, acerca do Edital de Licitação Pregão

Presencial na03/2013.

2. Assim, visando atendimento ao pleito, a área técnica da CODEPLAN, instada

a manifestar sobre o tema assim pronunciou:

"Em resposta ao pedido de impugnação da Empresa TELCO DO BRASIL CALL

CENTER apresentado ao Senhor Pregoeiro para a sessão pública do pregão

presencial n° 03/2013 da COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO

FEDERAL - CODEPLAN esclarecemos que:

~ Para atender a atual demanda de serviços descrita no Anexo 1, item 1 do Termo

de Referência são necessários 16 feixes E1 com 30 canais, correspondendo ao

total de 480 troncos.

~ Conforme consta no item 9 o início da prestação de serviço se dará a partir da

data da assinatura do Contrato, pelo fato dos serviços serem essenciais ao

Governo e apopulação, não podendo sofrer descontinuidade. "

"Brasília - Património Cultural da Humanidade."
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3. Quanto às demais alegações não prosperam, considerando que o Edital de

Licitação em análise foi aprovado pela Assessoria Jurídica da CODEPLAN, através do

Parecer Jurídico nO033/2013.

Por fim, acolho a manifestação da área técnica e acrescentando o item 3, ratifico

a data inicial de abertura do certame na forma publicada para o dia 14/03/2013 às

10hOOmin,mantendo na íntegra o Edital de Licitação Pregão Presencial nO03/2013, à Telco

do Brasil Call Center Ltda., para ciência e conhecimento, ficando intimada para em

querendo comparecer junto a este Pregoeiro para retirada de uma via a quem de direito.

Documento disponível no site www.codeplan.df.gov.br/licitacões. Sem mais para o

momento.

e 2013.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."


