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Guilherme Da Rocha Koehler

De: Tatiane Silveira De Almeida Capusso <tatiane.capusso@telefonica.com>
Enviado em: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 17:21
Para: Licitações CIGA
Assunto: Impugnação: Edital de Pregão Eletrônico N. 03/2020/CIGA
Anexos: Procuração Governo.pdf; CNH_Tatiane Capusso.pdf; IMPUGNAÇÃO PE 

03.2020.CIGA.PDF

Prioridade: Alta

Prezado(a) Pregoeiro(a), boa tarde! 
  
Encaminho anexo formalização de pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico N. 03/2020/CIGA, cujo 
detalhamento dos itens seguem descritos no documento. 
  
Objeto:  
4.1 Contratação de serviços de enlaces de acesso IP (dedicado simétrico e assimétrico), entre a Rede de Dados do 
Consórcio de Informática na gestão Pública Municipal – CIGA e a rede mundial de computadores – Internet; serviços 
de telefonia fixa comutada destinados ao acesso público em geral (STFC) na modalidade com franquia ilimitada em 
ligações Locais, DDD, VC1, VC2 e VC3; e prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) com ligações locais e 
de longa distância, agregando serviço de internet móvel com tecnologia 4G (LTE) ou superior, retrocompatível com 
as tecnologias 2G (Edge) e 3G (HSDPA/HSUPA), com portabilidade dos números atualmente utilizados no CIGA, 
conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem 
parte integrante deste Edital, para todos os fins e efeitos. 
  
Agradeço antecipadamente pelos retornos as questões apresentadas e prezo pela acolhida dos mesmos. 
  
Grata, Tatiane. 

Tatiane Silveira de Almeida Capusso 
Gerente de Negócios  
Diretoria Comercial Governo  
Cel + 55 48 99138-1003 
Av. Leoberto Leal, 975 – Barreiros 
88117-001 | São José - SC 
tatiane.capusso@telefonica.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 


