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1. Informações Gerais 

 

1.1.  Conforme definido no Aviso de Audiência Pública nº 01/2021 

publicado no dia 12/04/2021 e disponível em: 

https://www.telebras.com.br/acesso-a-informacao/audiencias-consultas-

publicas/, realizar-se-á, no dia 05/05/2021, Audiência Pública para sanar dúvidas 

e ouvir sugestões a respeito da futura contratação de empresa ou consórcio de 

empresas especializado para a execução de serviços de manutenção, a serem 

realizados de forma contínua, na Planta da Rede Nacional de Telecomunicações, 

em todo o território nacional. 

 

1.2. No mesmo endereço eletrônico encontra-se o Termo de Referência 

nº GMP 001/21 e o Termo de Referência Retificado, GMP 002/21, no qual estão 

todas as informações técnicas e administrativas a serem debatidas no dia da 

Audiência Pública. 

 

1.3. A Audiência terá início às 9:00 horas do dia 05/05/2021 e seguirá 

até às 12:00. Dependendo do número de empresas participantes, se todo o 

roteiro abaixo detalhado não for concluído no turno da manhã, a Audiência terá 

continuidade a partir das 14:00 horas do mesmo dia 05/05/2021, até, no 

máximo, às 18:00 horas. 

 

1.4. Devido à pandemia do coronavírus (COVID-19), a Audiência 

Pública será realizada de forma on-line, através de webinar, pela plataforma 

Microsoft TEAMS através do link de acesso: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWUyYzVhNDYtYjhiMi00ZDY0LThkZTQtM2VlZTYxNGI1MzIy%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22464472bd-74cb-4243-8fa0-
37c5cce45cba%22%2c%22Oid%22%3a%22208bd45c-7c02-4364-a2ad-
4ab73ff1af41%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 
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1.5. A reunião será gravada em sua totalidade, sendo que tal gravação 

comporá os autos do processo juntamente com a Ata de Audiência Pública. 

 

2. Roteiro a ser seguido no dia da Audiência Pública 

 

2.1. Às 8:45 horas será aberta a sala de reuniões em que ocorrerá a 

Audiência Pública. Ela será aberta com 15 minutos de antecedência para que 

todos consigam acessar a plataforma.  

 

2.2. Ao entrar na reunião, todos os participantes deverão enviar uma 

mensagem no CHAT (perguntas e respostas) contendo as seguintes 

informações: 

2.2.1. Nome; 

2.2.2. E-mail; 

2.2.3. Empresa representada; 

2.2.4. CNPJ ou CPF. 

 

2.3. Às 9:00 horas será iniciada a Audiência Pública. 

 
2.4. A Audiência será iniciada com uma apresentação da Gerência de 

Manutenção da Planta (GMP) sobre os aspectos técnicos mais relevantes do 

Termo de Referência. 

 
2.4.1. A interação dos demais participantes ocorrerá através do CHAT 

(perguntas e respostas). Durante a apresentação os participantes 

poderão ir enviando suas dúvidas e sugestões sobre os pontos tratados 

nessa parte da Audiência Pública. 

2.4.2. As perguntas/sugestões serão recebidas até, no máximo, 10 

minutos após o término da apresentação. 

2.4.3. Somente serão aceitas interações através do CHAT (perguntas e 
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respostas) se estiverem identificadas com o nome do representante, 

nome da empresa e CNPJ ou CPF. Não serão aceitas perguntas feitas 

como anônimo. A identificação deverá vir na mesma mensagem em que 

for enviada a pergunta. 

2.4.4. Após a apresentação da GMP, as perguntas serão respondidas por 

ordem de envio no CHAT (perguntas e respostas).  

2.4.5. Dependendo do volume de questões recebidas, poderá ser feito um 

intervalo entre a fase de apresentação e a de respostas. 

2.4.6. Perguntas que tratem do mesmo assunto poderão ser agrupadas e 

respondidas em conjunto. 

2.4.7. Questões que, por sua complexidade ou por limitação de tempo 

não forem respondidas durante a Audiência Pública, serão respondidas 

pela equipe da GMP por e-mail e, posteriormente, consolidadas em 

Nota Técnica que será disponibilizada no site da Telebras, no mesmo 

endereço em que foi divulgada o Termo de Referência, além de ser 

juntada aos autos do processo. 

2.4.8. Dependendo de volume de questões que serão recebidas a 

Audiência poderá ser suspensa e retomada no horário indicado pela 

equipe da GMP. 

2.4.9. Sugestões recebidas serão analisadas e posteriormente 

respondidas em Nota Técnica que será disponibilizada no site da 

TELEBRAS, no mesmo endereço em que foi divulgada o Termo de 

Referência, além de ser juntada aos autos do processo. 

2.4.10. Se, após a Audiência Pública ainda restar alguma dúvida, as 

empresas poderão enviá-la para o e-mail dt_gmp@telebras.com.br até 

às 20:00 horas do dia 05/05/2021.  

 

2.5. Finalizada esta etapa, serão tratados os aspectos 

administrativos mais relevantes do Termo de Referência pela equipe da 

Gerência de Compras e Contratos (GCC). 
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2.5.1. Por se referirem a aspectos legais / administrativos, sugerimos que 

as empresas já levem suas dúvidas a respeito destes itens e se 

manifestam através do CHAT (perguntas e respostas). 

2.5.2. A interação dos demais participantes ocorrerá através do CHAT 

(perguntas e respostas). Durante a apresentação os participantes 

poderão ir enviando suas dúvidas e sugestões sobre os pontos tratados 

nessa parte da Audiência Pública. 

2.5.3. As perguntas/sugestões serão recebidas até, no máximo, 10 

minutos após o encerramento desta etapa. 

2.5.4. Somente serão aceitas interações através do CHAT (perguntas e 

respostas) se estiverem identificadas com o nome do representante, 

nome da empresa e CNPJ ou CPF. Não serão aceitas perguntas feitas 

como anônimo. A identificação deverá vir na mesma mensagem em que 

for enviada a pergunta. 

2.5.5. Após a apresentação da GCC, as perguntas serão respondidas por 

ordem de envio no CHAT (perguntas e respostas).  

2.5.6. Dependendo do volume de questões recebidas, poderá ser feito um 

intervalo entre a fase de apresentação e a de respostas. 

2.5.7. Perguntas que tratem do mesmo assunto poderão ser agrupadas e 

respondidas em conjunto. 

2.5.8. Questões que, por sua complexidade ou por limitação de tempo 

não forem respondidas durante a Audiência Pública, serão respondidas 

pela equipe da GCC por e-mail e, posteriormente, consolidadas na 

mesma Nota Técnica citada anteriormente que será disponibilizada no 

site da Telebras, no mesmo endereço em que foi divulgada o Termo de 

Referência, além de ser juntada aos autos do processo. 

2.5.9. Dependendo do volume de questões que serão recebidas a 

Audiência poderá ser suspensa e retomada no horário indicado pela 

equipe da GMP/GCC. 

2.5.10. Sugestões recebidas serão analisadas e posteriormente 
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respondidas em Nota Técnica que será disponibilizada no site da 

TELEBRAS, no mesmo endereço em que foi divulgada o Termo de 

Referência, além de ser juntada aos autos do processo. 

2.5.11. Se, após a Audiência Pública ainda restar alguma dúvida, as 

empresas poderão enviá-la para o e-mail dt_gmp@telebras.com.br até 

às 20:00 horas do dia 05/05/2021.  

 

2.6. O tempo total da Audiência Pública dependerá da quantidade de 

empresas participantes e do volume de interações que serão feitas no 

dia, mas ela será declarada encerrada, no máximo, às 18:00 do dia 

05/05/02021. 

 

3. Os questionamentos enviados por e-mail serão consolidados na 

mesma Nota Técnica que será disponibilizada no site da TELEBRAS, no mesmo 

endereço em que foi divulgada o Termo de Referência, além de ser juntada aos 

autos do processo 

3.1. O prazo para divulgação da Nota Técnica é de 5 dias úteis a partir do 

dia da Audiência Pública. 
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