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  Perguntas  Respostas 
1 IMPEDIMENTO DE CONSÓRCIO 

 
 “3.2. Estarão impedidos de participar de deste Credenciamento, INTERESSADOS que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: a) Estejam constituídos sob a forma de 
consórcio;” 
Primeiramente, cumpre elucidar algumas questões referentes ao mercado de 
telecomunicações. É cediço que no âmbito da oferta de serviços de telecomunicações 
verificase a escassez de competitividade, predominando no mercado poucas empresas. Tal 
fenômeno caracteriza-se pela própria natureza do mercado em questão, ora a entrada de 
empresas que exploram tal serviço é restrita, haja vista a necessidade de grande aporte de 
capitais, instalação de infraestruturais e dentre outros fatores que impedem a existência de 
um número razoável de empresas disponíveis para prestar o referido serviço. Há ainda de se 
ressaltar que o desenvolvimento da economia amplamente globalizada implicou na formação 
de grupos econômicos em escala mundial, sendo o mercado de telecomunicações um dos 
grandes exemplos. A economia das grandes corporações reduziu ainda mais a oferta de 
serviços de telecomunicações, ocorrendo em escala global a aglomeração de companhias e 
formação de um mercado eminentemente oligopolista. Da mesma forma, não deve haver 
restrições quanto ao consórcio de empresas que sejam coligadas, controladoras e controladas. 
Isso porque, decorrente das particularidades do mercado e da economia globalizada, é comum 
a existência no âmbito das telecomunicações conglomerados econômicos que necessitam 
dessa ferramenta jurídica para participarem das licitações. Frise-se que muitas das vezes a 
prestação do serviço por empresa isolada não é o suficiente, necessitando da atuação em 
conjunto para a consecução do objeto da licitação. 
Ante o exposto, de forma a possibilitar a participação de um maior número de empresas no 
certame, garantindo a sua competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa à 
Administração Pública, requer a exclusão do Item 3.2, alínea “a” do Edital, para que seja 
permitida a participação em consórcio de empresas do mesmo grupo, nos termos do art. 33 da 
Lei n.º 8.666/93. 

 
 A participação de consórcios constitui um instrumento de ampliação 
da competitividade e do número de participantes no processo 
licitatório, na medida em que possibilitam as empresas que os 
integram somar capacidades técnica, econômico-financeira e know-
how para participar de procedimento licitatório em que, 
individualmente, não teriam condições. 
 
Levando em consideração a complexidade do objeto desta 
contratação, o volume estimado da contratação e a possibilidade de 
ampliação das localidades de entrega dos acessos conforme 
Documento 2 do Anexo I, consideramos como fundamental a 
permissão para que as empresas possam participar do certame na 
forma de consórcio. 
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2 DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
“6.2.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior; 
6.2.3.4. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. ” 
Informamos que poderão existir atestados que qualifiquem a empresa participante, que vão de 
encontro ao solicitado acima, e que em nada impacta a capacidade operacional desta empresa 
ao fornecer o serviço. Exemplo disso dar-se-á em casos em que o atestado tenha sido emitido 
em prazo inferior a 1 (hum) ano de contrato vigente, dado que a emissão e assinatura por 
parte da CONTRATANTE já comprova e menciona qualificação da CONTRATADA. Ademais, a 
exigência de 3 (três) requisitos concomitantes pode interferir na comprovação de uma 
empresa qualificada para tal serviço (os requisitos são data de emissão do atestado E registro 
no CREA E cópia do contrato). 
Assim, entendemos que para não prejudicar a participação dos players capacitados, que seja 
exigido a comprovação de 2 (dois) dos requisitos acima mencionados, podendo ser a data de 
emissão do atestado E registro no CREA ou data de emissão do atestado E cópia do contrato ou 
registro no CREA E cópia do contrato). A exigência de somente 2 requisitos já veda a entrada 
de empresas desqualificadas e em nada impacta a qualificação da empresa participante e 
capacitada. 
Assim, solicitamos a validação deste entendimento. 

 
 Quanto a exigência dos critérios de qualificação técnica, os mesmos 
encontram amparo na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 
2017. Não se observa qualquer ilegalidade face ao contido na exigência 
de qualificação técnica. 
Ademais, conforme Súmula TCU 263 é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em serviços com 
características semelhantes. 
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 
Portanto, os critérios estabelecidos serão mantidos. 
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3 QUANTO AO TRÁFEGO E A NECESSIDADE DE ABORDAGEM EM 2 SITES 
 
“2.6 Os volumes globais são quantidades estimadas para todo o período de vigência do 
contrato e a COBRA TECNOLOGIA não se obriga a utilizá-los em sua totalidade. ” 

 
 
6.4. Do total estimado do tráfego para cada um dos lotes cerca de 99% é categorizado 
como preponderadamente de saída (outbound) e utilizarão acessos SIP instalados em 
São Paulo e Brasília nos endereços que constam do Documento 2. Nesses casos o 
tráfego de entrada será residual. 
 
Conforme textos acima e entendimento de leitura desta empresa que vos escreve, 
entendemos que os sites deverão ser entregues como ATIVO-ATIVO e em ambos os sites (SP e 
BSB) a capacidade de comutação e de processamento de chamada é de 1.000 chamadas 
simultâneas (para os lotes 1 e 2) e de 500 chamadas simultâneas (para os lotes 3,4 e 5) para 
cada um dos sites. Ou seja, deverá a operadora entregar a solução ATIVO-ATIVO e como 
capacidade em ambas as localidades para atender à demanda especificada no lote. Nosso 
entendimento está correto? Caso contrário, trata-se então de uma demanda ATIVO-PASSIVO? 
Favor esclarecer. 
 

 
Correto, ambos os sites de São Paulo e Brasília operaram ativos 
simultaneamente. 
 

 
4 

ALTERNATIVIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE 
ATÉ 10% DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 A realização do processo em tela decorre da observância ao artigo 28, 
caput, da Lei 13.303/2016 e, ainda, ao artigo 2º do Regulamento 
Licitações e Contratos da Licitante, publicado no site 
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Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença entre ativo e 
passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio líquido nada mais é 
do que o valor contábil que sócios e/ou acionistas têm na empresa em um determinado 
momento, ou seja, é o valor disponível para fazer a sociedade girar. Ele é um indicador da 
saúde financeira real e atual da empresa.  
Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do patrimônio líquido. Ele representa 
valores recebidos pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que foram formalmente 
incorporados ao Capital.  
Dessa forma, pode-se afirmar que a atuação da Administração na fase de habilitação deve ser 
pautada de forma a não incorrer em rigorismos inúteis e excessivos, que apenas afastam os 
participantes e restringem a competição do certame, gerando e última análise prejuízos à 
oferta do melhor preço para a Administração.  
De todo o exposto, requer a adequação do item em comento, de forma que possibilite que a 
comprovação da qualificação econômico-financeira seja feita pelo Índice de Solvência Geral 
(SG) ou, alternativamente, por meio de comprovação de capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo não superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos 
termos do artigo 31, § 3°, da Lei 8666/93 e ao artigo 44 da IN/MARE n.º 2/2010. 
 

www.bbtecno.com.br. Portanto, não se aplica o Art. 31, § 3°, da Lei 
8666/93. 
 
Os requisitos contábeis e financeiros colacionados no edital encontram 
amparo na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.  
 
Por fim, os requisitos questionados têm amparo em posicionamento 
do Tribunal de Contas da União (TCU), a saber, Acórdão 1.214/2013-
TCU-Plenário. 
 
Portanto, os critérios estabelecidos serão mantidos. 

5 DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA 
 
A Cláusula Vigésima Quinta da Minuta do Contrato não faz distinção quanto às penalidades 
aplicadas nos casos de inexecução total e parcial do Contrato.  
É importante ressaltar que a multa aplicada tem como base de cálculo o valor total do 
contrato. De plano já se observa uma aplicação desproporcional e irrazoável, pois nos casos de 
inexecução parcial, a multa deve ter como base de cálculo o valor mensal ou o percentual 
inadimplido.  
O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua 
conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses 
padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode, 
portanto, existir violação ao referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente 
revestida de licitude.  
Desta forma, requer a alteração da Cláusula Vigésima Quinta da Minuta do Contrato, de modo 
que a base de cálculo para a aplicação da multa, nas hipóteses de inexecução parcial, seja o 
valor mensal ou percentual da parcela inadimplida e não o valor total do Contrato. 
 

 
De acordo com a sugestão. Será publicada errata para alteração do item.  
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6 PREVISÃO DE MULTAS EXCESSIVAS 
 
O Item 9 do Edital, o Item 14 do Anexo I e a Cláusula Vigésima Quinta da Minuta do Contrato 
determinam a aplicação de multas que extrapolam o limite de 10% (dez por cento) 
estabelecido pelo Decreto n.º 22.626/33, em vigor conforme Decreto de 29 de novembro de 
1991. A fixação de multa nesse patamar também ofende a Medida Provisória n.º 2.172/01 (e 
suas reedições), aplicável a todas as modalidades de contratação, inclusive aquelas firmadas 
entre particulares e Administração Pública. 
Solicitamos adequação dos Itens em comento para que as multas aplicadas observem o limite 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura somente de serviços impactados. 
 

 
De acordo com a sugestão. Será publicada errata para alteração do item.  

 
 
 

 7  Item 5.1 do Edital: O pedido de requerimento do credenciamento estará permanentemente 
aberto aos interessados, a partir de 03 de julho de 2018, sendo suas inscrições 
proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento, 
entre 18/06/2018 a 17/06/2023. 
Questionamento: O pedido de requerimento do credenciamento, poderá ocorrer em qualquer 
horário e data a partir do dia 03/07/2018. Está correto o nosso entendimento? 
 
 

 
 Sim, entendimento está correto. 

 8  Item 6.2.3.2.1 do Edital: Para a comprovação da quantidade citada no item acima a empresa 
deverá comprovar capacidade de atendimento de serviço prestado com volume mínimo 
mensal de 50% ao previsto no lote de credenciamento. 
Questionamento: Para comprovação do pedido de requerimento do credenciamento, com 
volume mínimo mensal de 50% ao previsto no lote de credenciamento, serão aceitos atestados 
que somados atendam o volume previsto. Está correto o nosso entendimento? 

 
 Sim, entendimento está correto. O volume de cada atestado pode ser 
somado para cumprir a exigência desde que os serviços tenham sido 
executados de forma simultânea. 

 9 Como se dará a portabilidade numérica, bem como esta solicitação estende-se no pedido de 
declarar qual o range de DDRs bem como as devidas localidades aonde este estão; 
 

 
Favor observar o item 2.7 da "DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO": 
Competirá a COBRA TECNOLOGIA, por meio de procedimentos 
internos, avaliar, separar e destinar o tráfego a cada lote.  Há 
necessidade de entrega de range de DDR em todas as localidades 
apontadas no DOCUMENTO 2 - ENDEREÇOS INICIAIS PARA 
ATENDIMENTO  
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 10   A Credenciada poderá fornecer o serviço somente na região 11 e 21? 
 

 
Não. Os serviços deverão ser fornecidos para todas as regiões em nível 
nacional. 
 

 11 Do ponto de vista dos endereços de entrega descritos no documento 2, entendemos que a 
contratada poderá negar o fornecimento de serviços nos endereços descritos como: 
"ENDEREÇOS COM POSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS ACESSOS"? Está correto nosso 
entendimento? 
 

 
Não. Os serviços deverão ser entregues em quaisquer endereços 
constantes no DOCUMENTO 2 (ENDEREÇOS INICIAIS PARA 
ATENDIMENTO) quando solicitado pela BBTS. É facultado à Cobra 
Tecnologia exigir ou não a instalação dos acessos nos locais 
mencionados (ENDEREÇOS COM POSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS 
ACESSOS), de acordo com a sua conveniência.  Hoje tais endereços já 
são atendidos por uma ou mais operadora que poderão continuar a 
fazê-lo. 

 12 Seria possível incluir no documento o comprometimento mínimo mensal de tráfego de 
minutos? 
 

 
 Não é possível a inclusão de comprometimento mínimo mensal. 

 13 Sugerimos alteração na planilha de preços para volume mensal e não somente global; 
 

 
Entendemos não haver necessidade para alteração da consideração de 
volume total. 
 

 14 Do ponto de vista do cadastramento propriamente dito, é sabido que cada operadora somente 
pode cadastrar sua proposta no seu lote correspondente (indicada a operadora) e não pode 
cadastrar no lote das demais operadoras, exceto no lote 5. Está correto nosso entendimento? 
 

 
Não. Atentar para a observação inserida no item 2.4 do projeto básico: 
" Observação: Os lotes apontam a destinação do tráfego por 
operadora; o credenciamento para cada lote está aberto a toda e 
qualquer operadora interessada em prestar o serviço, inclusive a 
operadora que detém a conta do assinante em cada lote." 

 15 Em caso de falha de uma das localidades atendidas, a outra localidade terá que assumir todas 
as chamadas? 
 

 
 
Correto o entendimento. 

16 Do ponto de vista de renegociação das tarifas com efeito retroativo, entendemos não ser 
cabível. É possível a retirada desse item? 
 

 O item fica mantido. A BBTS adotará providências para que haja 
compensação em razão de eventuais impostos recolhidos a maior 
quando dos ajustes de pagamentos em datas posteriores 

17 Ausência de cláusula de reajuste. Solicitamos readequação e inclusão do IST, para efeitos de 
possíveis reajustes futuros. 
 

 A previsão de reajuste está prevista na CLÁUSULA QUARTA da minuta 
do contrato - O valor estipulado na cláusula anterior poderá ser revisto 
mediante negociação entre as partes e solicitação formal da 
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CONTRATADA, em que fique comprovada a variação no custo dos 
insumos que compõem o preço dos serviços, adotando-se como 
parâmetro os preços praticados no mercado. 

18 6.2.3. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
6.2.3.2. No mínimo 01(um) atestado comprovando que executa/executou, serviço compatível 
em características, quantidades e prazos ao indicado no ANEXO I deste Edital. 
 
6.2.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior;  => É possível apresentação de atestado de capacidade técnica 
com menos de um ano do início de sua execução, podendo ser comprovado inclusive com 
diligência junto ao cliente? 
  

 Somente será aceito atestado com menos de 1 ano do início da 
execução do serviço na hipótese prevista no item 6.2.3.3, ou seja, para 
os contratos firmados para ser executado com prazo inferior a 1 ano. 

19 6.2.3.4. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. => É possível apresentar a legitimidade do produto apenas com o 
atestado, visto que, se houve a migração dos serviços, poderá não constar em termo aditivo? 
 

 Se solicitado, deverá comprovar a legitimidade dos atestados na forma 
do item 6.2.3.4 do edital. 

20 No Anexo I, subitem 2.4 – Justificativa e objetivo da Contratação, temos: “O credenciamento se 
dará por lotes, conforme as tabelas anexadas a seguir: 
Observação: Os lotes apontam a destinação do tráfego por operadora; o credenciamento para 
cada lote está aberto a toda e qualquer operadora interessada em prestar o serviço, inclusive 
a operadora que detém a conta do assinante em cada lote. 
 

 
 

 O entendimento está correto. O balanceamento será feito pela BBTS. Os 
acessos que serão entregues em cada um dos sites serão suficientes 
para suportar a totalidade do tráfego apontado no lote. 
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Entendemos que o serviço será prestado de forma individual nos sites de São Paulo e Brasília 
(mencionados na tabela acima), sem correlação entre eles, não sendo escopo da solução 
requerida a implementação de balanceamento, contingência nem mesmo transbordo de 
chamadas entre eles. Nosso entendimento está correto? 
 

21 Ainda sobre a tabela acima, entendemos que a BBTS se comprometerá a utilizar pelo menos 
75% do tráfego informado para justificar as tarifas requisitadas no credenciamento. Caso não 
seja atingida a utilização mensal estimada, sugerimos que seja gerada uma fatura 
complementar para que o equilíbrio financeiro do contrato seja mantido. Nossa sugestão será 
acatada? 
 

 Não há garantia de tráfego mínimo. 

 

22 Caso nossa sugestão não seja acatada no item acima, como a BBTS pretende garantir ao menos 
75% do tráfego informado? 
 

 Não há garantia de tráfego mínimo. 

 

23 Sobre o quantitativo de chamadas estimadas, entendemos que a quantidade de chamadas 
originadas por segundo será limitada pela capacidade da plataforma de telefonia disponibilizada 
pela prestadora do serviço. Nosso entendimento está correto? 
 

 Sim. Deverá ser considerado para todos os lotes o CPS (Call per Second) 
de 45 chamadas por segundo. Em caso de não suporte da rede da 
Credenciada esse valor pode ser avaliado e negociado com a COBRA 
TECNOLOGIA. 

24 No Anexo I, subitem 3.7 – Condições de Entrega, temos: “O provimento do tráfego de Telefonia 
Fixa nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) inclui a prestação, sem ônus 
adicional, dos seguintes serviços e nos prazos abaixo, contados da hora/data de solicitação, 
conforme a unidade do prazo: 

 
Entendemos que o serviço de identificação de chamadas é realizado por equipamentos 
(Terminal) da própria BBTS, não cabendo ao prestador do serviço nenhuma ação nos 

 O entendimento não está correto. Caso haja necessidade e o 
equipamento da cobra tecnologia não suportar a facilidade, poderá ser 
solicitada a execução, observando o prazo estabelecido 
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equipamentos que integram a sua rede de telefonia. Nosso entendimento está correto? Em caso 
afirmativo, solicitamos que este serviço seja retirado da tabela acima. Caso não esteja, 
solicitamos maiores esclarecimentos sobre esta demanda. 
 

25 Quanto ao serviço de transbordo de chamadas, entendemos não fazer parte do escopo da 
solução uma vez que o serviço de STFC será prestado de forma independente em cada um dos 
sites mencionados no “Documento 2” deste Termo de Referência. Portanto solicitamos que este 
serviço seja retirado da tabela acima. Nossa solicitação será atendida? 
 

 Não. O item ficará mantido. 

26 No Anexo I, subitem 3.15 – Condições de Entrega, temos: “Caso os preços praticados pelo 
mercado se tornem inferiores aos contratados, para volume e condições similares (em termos 
de capacidade, nível mínimo de serviço exigido, etc.), novos preços poderão ser negociados 
com vistas a torná-los compatíveis. A vigência dos novos preços, não superiores aos de 
mercado, será retroativa ao início das negociações. ” 
Não é viável o atendimento deste subitem, pois não é possível realizar uma nova arrecadação 
de imposto uma vez que o mesmo já foi recolhido em cima dos preços vigentes. Portanto, devido 
a questões tributárias, solicitamos a retirada desta exigência. Nossa solicitação será atendida? 
 

 O item fica mantido. A BBTS adotará providências para que haja 
compensação em razão de eventuais impostos recolhidos a maior 
quando dos ajustes de pagamentos em datas posteriores 

27 Por se tratar de questão alheia a nossa vontade, caso nossa solicitação acima não seja atendida, 
devemos concluir que esta operadora não poderá se credenciar ao certame? 
 

 Fica mantida a exigência estabelecida no item 3.15 do Anexo I. 

28 No Anexo I, subitem 5.5 – Condições de Instalação, Implementação/Customização, temos: “A 
infraestrutura necessária para a prestação dos serviços de Telefonia Fixa Local e de Longa 
Distância Nacional deverá ser disponibilizada pela CREDENCIADA nos endereços constantes da 
relação fornecida pela COBRA TECNOLOGIA (Documento 2), bem como nos novos pontos de 
presença da COBRA TECNOLOGIA que vierem a ser criados e/ou realocação de troncos 
instalados ou que tiverem seu endereço alterado.”. 
Entendemos que a BBTS inicialmente contratará o serviço de telefonia para os sites abaixo: 

 
Para os demais sites informados no “Documento 2”, entendemos que, eventualmente, a BBTS 
poderá solicitar a prestação do serviço de telefonia. Nosso entendimento está correto? 
 

 Os serviços deverão ser entregues em quaisquer endereços constantes 
no DOCUMENTO 2 (ENDEREÇOS INICIAIS PARA ATENDIMENTO) 
quando solicitado pela BBTS. É facultado à Cobra Tecnologia exigir ou 
não a instalação dos acessos nos locais mencionados (ENDEREÇOS 
COM POSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS ACESSOS), de acordo com a sua 
conveniência.  Hoje tais endereços já são atendidos por uma ou mais 
operadora que poderão continuar a fazê-lo. 

29 Caso nosso entendimento esteja correto, não haverá necessidade de antecipação de 
infraestrutura nessas localidades uma vez que tal ação acarretará em custos que não serão 

 Correto 



CREDENCIAMENTO N° 42-2018-05-22 – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

10 
 

amortizados sem a prestação do serviço, e também em recursos ociosos. A prestação do serviço 
em novos endereços está sujeita a viabilidade técnica de atendimento no momento da 
solicitação. Desta forma, entendemos que a operadora só deverá disponibilizar a infraestrutura 
para prestação do serviço de telefonia no ato da emissão da ordem de serviço. Nosso 
entendimento está correto? 
 

30 No Anexo I, subitem 11.1 – Preço, temos: “Os preços do serviço para efeito do credenciamento 
são os seguintes: 

 
 
Segundo a Fundamentação Legal no Art. 53, I, "b" da Resolução nº 460/2007 da Anatel, o 
processo de migração de portabilidade ocorre no prazo de até 3 dias úteis. Entendemos ser 
necessária, portanto, a inclusão de preços para chamadas do tipo “off-net” (chamadas cursadas 
fora da rede da prestadora do serviço), pois dada a quantidade representativa de portabilidade 
de números para outras operadoras, poderá acontecer de a chamada ser direcionada para um 
número não pertencente à rede da prestadora de serviço. E os custos de chamadas cursadas 
fora da rede são superiores aos custos de chamadas cursadas dentro da própria rede da 
prestadora de serviço. Nossa solicitação será atendida? 
 

 Esse fato não ocorrerá uma vez que o sistema da BBTS consulta online a 
base de portabilidade nacional. 

 

31 No Anexo I, subitem 13.8 – Condições do Pagamento, temos: “O ciclo de faturamento deverá 
ser medido entre o dia 1º (primeiro) e o último dia de cada mês.”. 
Entendemos que o ciclo de faturamento deverá ser preferencialmente entre o dia 1º (primeiro) 
e o último de cada mês. Mas caso haja algum impedimento sistêmico ou ausência de tempo 
hábil para disponibilização de todos os CDRs dentro deste intervalo de tempo, o ciclo de 
faturamento poderá ser diferente do intervalo sugerido no subitem mencionado. Nosso 
entendimento está correto? 
 

 O ciclo de faturamento deverá ser medido preferencialmente entre o 
dia 1º (primeiro) e o último dia de cada mês. Em caso de 
impedimento em razão do sistema da Credenciada poderá ser em 
outro período, sempre respeitando o intervalo de 30/31 dias. 
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32 No Documento I, temos: 

 

 Entendimento não está correto. Caso haja necessidade e o 
equipamento da cobra tecnologia não suportar a facilidade, poderá ser 
solicitada a execução, observando o prazo estabelecido  
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Entendemos que todos os serviços mencionados na tabela abaixo são possíveis de serem 
executados na central telefônica da BBTS, não sendo necessária ação do prestador do serviço 
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STFC. Portando a empresa credenciada fica desobrigada de executar tais ações. Nosso 
entendimento está correto? 

 

33 Ainda referente ao “Documento I”, temos: 

 

 
Entendemos que os dados apurados pela BBTS deverão ser confrontados com os dados apurados 
pela prestadora do serviço para validação da métrica exigida. Nosso entendimento está correto? 
 

 Correto. A medição do nível de serviços será realizada pela BBTS e será 
encaminhada a contratada para validação. 

34 Não identificamos a minuta contratual no edital em pauta. Pedimos torna-la publica antes de 
nosso pedido de credenciamento. Nossa solicitação será atendida? 
 

 Observar o Anexo XII do edital. 

 

 


