
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº: 08/2016
OBJETO:  Trata-se de processo que visa a contratação de empresa de telecomunicações para
prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP – Internet Protocol, dedicado ao
backbone, visando acessos permanentes e completos para conexão do IPAM à rede mundial de
Internet , por meio do pregão eletrônico n. 008/2016/IPAM.
EMPRESA SOLICITANTE: Oi S.A. (Em Recuperação Judicial), sociedade anônima.

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente Impugnação encontra-se tempestiva conforme dispõe o edital, no item 11 do
instrumento convocatório – Dos pedidos esclarecimento e impugnação:

11.2 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  deste  ato
convocatório. O prazo par apresentação de Impugnação é de até dois dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública.

Em resposta a impugnação ao Pregão nº 08/2016, realizada pela empresa  Oi S.A. (Em
Recuperação  Judicial),  sociedade  anônima,  com  sede  na  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, parte, Bairro Centro, inscrita
no  CNPJ/MF  sob  o  nº  76.535.764/0001-43.  Informamos  que  a  impugnação  é
manifestamente  tempestiva,  e  que  encaminhamos   os  questionamentos  pertinentes  aos
setores  competentes  para  responder  tais  questionamentos,  já  que  esta  Pregoeira  não  é
competente para responder termos técnicos, ora questionados na impugnação. Tendo em
vista o edital de licitação em seu item 11 e subitem 11.3, " Caberá à Pregoeira, auxiliado
pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação, no prazo de até 1 (um) dia
útil".

Tendo  em  vista  que  o  setor  técnico  competente  não  encaminhou  até  o  momento  as
respostas ora solicitadas. Informamos a empresa que aceitamos o pedido de impugnação,
para alteração da forma de pagamento e outras  alterações,  se assim forem necessárias.
Assim, quando recebermos as respostas dos setores competentes, estaremos tomando as
devidas providências previstas em Edital.  Desde já agradecemos e atenção, e em breve
estaremos encaminhando a resposta à impugnação, e as novas datas da sessão pública.

Atenciosamente 

Janaína da Costa França
Pregoeira IPAM
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