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Eduardo Couto - CRF RJ

De: Patricia Silva <patricia.silva@crf-rj.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 16:00
Para: eduardo.couto@crf-rj.org.br
Assunto: ENC: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA 

MÓVEL

Prezado, 
Seguem para publicação as mensagens relativas ao pedido de esclarecimento da Vivo. 
 
Grata. 
 
At, 
 
Patricia Silva 
Chefe do Serviço Jurídico do CRF/RJ  
Inscrição 0360 - OAB/RJ 110.146  
Tel: (21) 3872 9215  
 www.crf-rj.org.br 

 
 

De: Patricia Silva [mailto:patricia.silva@crf-rj.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 17:35 
Para: 'Carlos Henrique Oliveira Machado' 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Prezado Senhor, 
Inicialmente, peço que me desculpe a demora na resposta.  Agradeço o envio do edital e informo que a cláusula 
questionada está sendo revista e que o edital será republicado oportunamente, já com a previsão correta. 
 
Atenciosamente, 
 
Patricia Silva 
Chefe do Serviço Jurídico do CRF/RJ  
Inscrição 0360 - OAB/RJ 110.146  
Tel: (21) 3872 9215  
 www.crf-rj.org.br 

 
 
 

De: Carlos Henrique Oliveira Machado [mailto:carlos.machado@telefonica.com]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 12:29 
Para: Patricia Silva; 'Jéssica Damasceno' 
Cc: licitacao@crf-rj.com.br 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Boa tarde, segue em anexo o edital em questão. 
 
Atenciosamente, 
 

Carlos Henrique Oliveira Machado 
Gerente de Negócios  
Diretoria de Vendas Governo 
Avenida Ayrton Senna, 2200 / Bloco 1 / 2º andar 
Barra da Tijuca – CEP: 22-775-003 | Rio de Janeiro - RJ 
Cel + 55 21 99804 1165 
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Carlos.machado@telefonica.com  

www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br  

 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação 
privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização do conteúdo deste email pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, 
pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem. 

 
 

De: Patricia Silva [mailto:patricia.silva@crf-rj.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 11:54 
Para: Carlos Henrique Oliveira Machado <carlos.machado@telefonica.com>; 'Jéssica Damasceno' 
<jessica.damasceno@crf-rj.org.br> 
Cc: licitacao@crf-rj.com.br 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Prezado Senhor, 
Respondendo sua pergunta nº 2, informo que será publicada a retificação do edital com a previsão de julgamento 
pelo valor anual do serviço.  Peço que acompanhe em nossa página eletrônica. 
 
Com relação à sua pergunta nº 1, solicito que nos informe, caso seja possível, o edital de onde foi extraída a previsão 
sugerida, para que possamos realizar as pesquisas pertinentes. 
 
Desde já agradeço e fico no aguardo. 
 
Atenciosamente, 
 
Patricia Silva 
Chefe do Serviço Jurídico do CRF/RJ  
Inscrição 0360 - OAB/RJ 110.146  
Tel: (21) 3872 9215  
 www.crf-rj.org.br 

 
 
 

De: Carlos Henrique Oliveira Machado [mailto:carlos.machado@telefonica.com]  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 11:22 
Para: Jéssica Damasceno 
Cc: patricia.silva@crf-rj.org.br; licitacao@crf-rj.com.br 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Bom dia Sra. Pregoeira, aproveito para reiterar o grande interesse da Telefonica em participar e possivelmente se 
tornar vencedora do certame em questão. 
 
As análises mais detalhadas estão sendo feitas e em breve trarei mais questões para esclarecer, mas de antemão 
gostaria de tirar 2 dúvidas. 
 
1 – Regularidade econômico-financeira 
10.4.4.5. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um). 
***COMENTÁRIO: Normalmente os editais preveem índices alternativos a estes para comprovar a boa situação 
financeira, pois quanto maior o investimento da empresa em infraestrutura no país, maior a possibilidade dos 
índices mencionados  serem < 1. Conforme o exemplo abaixo retirado de edital similar, poderá ser aceito balanço 
com indicador do Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% sobre o valor estimado da contratação? 
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2 - Devemos cadastrar o valor mensal ou anual no comprasnet? Não encontrei nenhuma menção a esta questão no 
TR e no Edital.  
 

 
 
Atenciosamente, 
 

Carlos Henrique Oliveira Machado 
Gerente de Negócios  
Diretoria de Vendas Governo 
Avenida Ayrton Senna, 2200 / Bloco 1 / 2º andar 
Barra da Tijuca – CEP: 22-775-003 | Rio de Janeiro - RJ 
Cel + 55 21 99804 1165 
Carlos.machado@telefonica.com  

www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br  

 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação 
privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização do conteúdo deste email pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, 
pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem. 
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De: Jéssica Damasceno [mailto:jessica.damasceno@crf-rj.org.br]  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 10:46 
Para: Carlos Henrique Oliveira Machado <carlos.machado@telefonica.com> 
Cc: patricia.silva@crf-rj.org.br; licitacao@crf-rj.com.br 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Caro Carlos, 
 
Em tempo, retifico o e-mail da pregoeira responsável: patricia.silva@crf-rj.org.br, também em  cópia.  
 
Muito obrigada. 
 
Atenciosamente, 
 
Jéssica Damasceno 
Agente Administrativo 
Serviço de Administração – CRF-RJ 
 

 
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro 
 
Tel.:  +55 (21) 3872-9216 / (21) 3872-9218 
Fax.: +55 (21) 2254-0331 
Rua Afonso Pena, nº115 - Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20270-244 
CNPJ: 33.661.414/0001-10 
Visite o nosso site: www.crf-rj.org.br 
 

De: Jéssica Damasceno [mailto:jessica.damasceno@crf-rj.org.br]  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 10:23 
Para: 'Carlos Henrique Oliveira Machado' 
Cc: 'licitacao@crf-rj.com.br' 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Prezado Carlos, bom dia. 
 
Considerando a publicação do edital, pedimos que quaisquer dúvidas sejam encaminhadas para o pregoeiro, através 
do e-mail licitacao@crf-rj.com.br, o qual encontra-se em cópia.  
 
Agrademos novamente e contamos com a sua participação.  
 
Atenciosamente, 
 
Jéssica Damasceno 
Agente Administrativo 
Serviço de Administração – CRF-RJ 
 

 
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro 
 



5

Tel.:  +55 (21) 3872-9216 / (21) 3872-9218 
Fax.: +55 (21) 2254-0331 
Rua Afonso Pena, nº115 - Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20270-244 
CNPJ: 33.661.414/0001-10 
Visite o nosso site: www.crf-rj.org.br 
 

De: Carlos Henrique Oliveira Machado [mailto:carlos.machado@telefonica.com]  
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 09:54 
Para: Jéssica Damasceno 
Assunto: RES: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Bom dia Jéssica, uma dúvida inicial, devemos cadastrar o valor mensal ou anual no comprasnet? 
 

 
Atenciosamente, 
 

Carlos Henrique Oliveira Machado 
Gerente de Negócios  
Diretoria de Vendas Governo 
Avenida Ayrton Senna, 2200 / Bloco 1 / 2º andar 
Barra da Tijuca – CEP: 22-775-003 | Rio de Janeiro - RJ 
Cel + 55 21 99804 1165 
Carlos.machado@telefonica.com  

www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br  

 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação 
privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização do conteúdo deste email pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, 
pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem. 
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De: Jéssica Damasceno [mailto:jessica.damasceno@crf-rj.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 16:18 
Para: Jéssica Damasceno <jessica.damasceno@crf-rj.org.br> 
Assunto: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CRF-RJ - 29/10/2019 - TELEFONIA MÓVEL 
 
Prezado (a), boa tarde. 
 
Agradecemos mais uma vez a proposta enviada por V. Sa. para a contratação de serviço de telefonia móvel pessoal 
para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ.  
 
Em razão do valor médio obtido, bem como do disposto na legislação vigente, o CRF-RJ realizará licitação, na 
modalidade de pregão eletrônico, o qual está marcado para o dia 29/10/2019, às 10:00h, no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
 
Contamos com a vossa participação e indicamos abaixo o link do Edital e o código UASG. 
 
Site do CRF-RJ: http://crf-rj.org.br/licitacoes.html 
Código UASG: 389455 
 
Atenciosamente, 
 
Jéssica Damasceno 
Agente Administrativo 
Serviço de Administração – CRF-RJ 
 

 
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro 
 
Tel.:  +55 (21) 3872-9216 / (21) 3872-9218 
Fax.: +55 (21) 2254-0331 
Rua Afonso Pena, nº115 - Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20270-244 
CNPJ: 33.661.414/0001-10 
Visite o nosso site: www.crf-rj.org.br 
 
 

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

 
 

 
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 privileged and confidential 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 
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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 privileged and confidential 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 
 

 
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 privileged and confidential 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 


