
 
 

Pregão Eletrônico DLO.00006.2020 

ESCLARECIMENTO - TELEMAR NORTE LESTE S.A 

Considerando o Pregão Eletrônico nº 06/2020, pertencente ao Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, a TELEMAR NORTE LESTE S.A., 

em Recuperação Judicial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 33.000.118/0001-79, vem, por meio de seu representante legal, 

solicitar o pedido de esclarecimentos abaixo: 

 ENVIO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS/AUTENTICADOS 

O Edital informa que a licitante vencedora deverá apresentar os documentos 

digitalizados e posteriormente os mesmos autenticados ou originais em um 

prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da sessão. 

Diante do reconhecimento da situação de emergência em saúde no país por 

meio do Decreto Legislativo n.º 06 de 20 de março de 2020  e o Decreto n.º 

46.984 de 20 de março de 2020 no Estado do Rio Janeiro com 

implementações de medidas de enfrentamento da propagação decorrente do 

novo Corona vírus (COVID-19), onde se verifica a suspensão de diversas 

atividades e restrição a circulação de pessoas nas ruas dentre outras, o que 

ocasiona em dificuldades no cumprimento da exigência no momento atual, 

como autenticações cartoriais, por exemplo. 

Isto posto, requeremos a dispensa do envio dos documentos autenticados ou 

originais, exceto em caso de dúvida sobre a documentação digital enviada uma 

vez tal procedimento já vem sendo adotado pela maior parte da Administração 

Pública. 

RESPOSTA CEPEL: Em face da presente solicitação da TELEMAR NORTE 

LESTE S.A, relacionada aos eventos advindos da pandemia de Coronavírus 

(COVID-19), que afeta todas as relações comerciais no país, esclarecemos 

que, excepcionalmente, não será considerado o prazo de 2 dias úteis para o 

envio dos documentos de habilitação nos termos do subitem 5.1 do Edital, 

sendo a documentação preliminar encaminhada por meio digital suficiente para 

fins de análise técnico-comercial, bem como para a Declaração de Vencedor 

no site de licitações do Banco do Brasil. 


