
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata de Consulta Pública - Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
Seplag, por meio da Central de Compras da Subsecretaria de Gestão Logística-SGL,  realizou
a  Consulta Pública para realização de registro de preço para a prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos
Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, Modalidade Longa Distância
Internacional para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano
Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, sob
demanda, no período de  03 a 14 de maio de 2019.  Isto posto, segue as ponderações
realizadas:

 

CONSIDERAÇÕES DOS FORNECEDORES

 

EMPRESA: CLARO S/A (EMBRATEL)
 

1 – DO PRAZO DE PAGAMENTO
Do Edital:

16.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de Minas
Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais
participantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos
que o fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita, mantendo-se
os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Cabe salientarmos que tal item diverge do disposto na Resolução nº 632/2014 da Agência
Nacional de Telecomunicações – Anatel que deve ser seguida por todos os usuários de
telefonia móvel no país, mesmo quando órgãos da Administração Pública.
O art. 76 da referida Resolução determina os prazos e formas de entrega das faturas, conforme
abaixo:

“Art. 76. O documento de cobrança deve ser entregue ao Consumidor com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias da data de vencimento.”

Nesta vertente, fica claro que o instrumento convocatório está em desacordo com as regras da
Anatel, pois as operadoras possuem até 5 (cinco) dias úteis antes do prazo de pagamento para
entregarem as faturas.
Sendo assim, se faz necessária a retificação do edital, para a adequação do prazo de
apresentação das faturas e seu pagamento, conforme os ditames da Agência Reguladora.

RESPOSTA: O subitem 16.1, que trata do pagamento, será retificado no Edital, conforme
orientação do DCGSITIC, evento SEI: 5125666
"O termo de referência será adequado conforme resolução nº 632/2014 da ANATEL"
 

 

2 – PRAZO CURTO PARA INICIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.2. A contratada deve iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 20 (vinte)
dias corridos, a contar da data da assinatura de cada contrato.
Compete esclarecer que o presente item foge da normalidade e do usual no mercado de
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telecomunicações, pois o mais comum e razoável é um prazo para iniciar a prestação
dos serviços de ao menos 30 (trinta) dias.

Dessa forma, prazo tão desproporcional e incomum causa transtorno às operadoras, pois
logisticamente e administrativamente, nem sempre será possível atender a prazo tão diminuto,
uma vez que deverá ser observado o fluxo de trabalho peculiar à esse mercado, que
compreende, entre outras questões, a confecção e emissão do pedido, análise, avaliação dos
serviços, disponibilidade de estoque e sistema logístico (definição de rota e entrega), sendo,
portanto, mais legal e razoável a retificação de tal item.
Observe que tão penosa exigência viola o principio da razoabilidade e o da proporcionalidade,
senão vejamos:
Segundo a primeira diretriz “a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de
pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência
exercida1”.
Já no que tange ao princípio da proporcionalidade, tem-se a premissa de que é necessário
“coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre os meios e os
fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou abusivas. (...) Visa-se,
com isso, a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público." (grifos nossos).

Pelo exposto, é medida de razoabilidade e legitimidade que se retifique o presente item de
forma que atenda aos parâmetros do mercado nacional e o bom senso.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que este é o mesmo prazo exigido no último registro de preços n° 56/2014.
Iremos manter, uma vez que verificamos historicamente ser um prazo razoável para que
a vencedora do certame inicie a prestação dos serviço."
 

 

3 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REEMBOLSO PARA AS HIPÓTESES DE PERDA
ROUBO OU FURTO DE APARELHOS
Observe que os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato, posse e guarda do
cliente.
Nesse sentido dispõe o artigo 54 da Lei nº. 8.666/93:

“Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e
pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.”

Com base nessa premissa, o objeto do presente edital solicita que os aparelhos sejam cedidos
em comodato, regime previsto em nosso ordenamento jurídico no Código Civil Brasileiro, com a
seguinte redação:

“Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa
emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob
pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por
ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo
comodante.”
“Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do
comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante,
responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força
maior.”
“Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas
com o uso e gozo da coisa emprestada.” (g.n.)

Cabe relembrar, que o comodato é o empréstimo gratuito de coisa móvel, que implica na
obrigação do devedor de restituí-la. O comodatário é mero detentor da coisa e terá que restituí-
la, tal como recebida em comodato.

Assim, entregue a coisa ao comodatário (Contratante), fica o comodante (Contratada)
desobrigado para com aquele bem, ou seja, a partir da entrega, a Lei cria obrigações apenas
para comodatário, a principal das quais é a de restituir a coisa emprestada, no término do
contrato, ou quando lhe for reclamada, nas mesmas condições em que recebeu. Qualquer
prejuízo que ocasionar ao comodante, por culpa própria ou de terceiro, ou ainda, na hipótese de
força maior ou caso fortuito, em que antepõe salvar os seus bens abandonando os do
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comodante, responde o comodatário pelo dano.
Dessa forma, nos casos de roubo ou furto dos aparelhos, a responsabilidade e as custas
deverão recair sobre o contratante, devendo ser excluída a responsabilidade da contratada, haja
vista, que se for responsabilidade da contratada, haverá um desequilíbrio econômico financeiro
do contrato, o que é vedado por lei.
Diante de tais fatos, essa empresa requer que seja esclarecida tal redação, de forma a
estabelecer, como obrigação exclusiva da contratante o ônus sobre a substituição dos
aparelhos nos casos de perda, furtou ou roubo dos aparelhos cedidos em comodato.
Nesta esteira, é possível a reposição dos aparelhos, porém com custo. Assim, para não haver
interrupção dos serviços, sugerimos a solicitação de aparelhos de back-up, pois desta forma a
administração não ficará sem os serviços.
Diante do exposto, compete o presente esclarecimento para que a Administração ratifique o
presente item e observe a legislação vigente. Por ser medida de legalidade e correição.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Conforme descrito no Termo de Referência a responsabilidade nestes casos é da
contratante:
12.7. Nos casos de perda, roubo ou furto dos aparelhos a responsabilidade pela
reposição é da Contratante."
 

 

4 – DO CADIN
9.2.4. Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do
Estado de Minas Gerais – CADIN, da Secretaria de Estado de Fazenda
(http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/
consultaSituacaoPublica.do), nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694,
de 28 de dezembro de 2007.

Solicitamos a inserção de dilação de prazo para a regularização ou, em última hipótese, a
exclusão da obrigatoriedade de consulta ao CADIN da Secretaria de Estado de Fazenda tendo
em vista que o mesmo não tem representado fielmente a relação contratual existente entre as
empresas e a administração pública oriundo de uma inserção automática sem o regular
processamento dos casos, o que tem causado enormes transtornos às empresas como a
CLARO. 

RESPOSTA: Será mantida esta condição estabelecida no edital, uma vez que tal
condição não representa restrição à competição
 

 

5 – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS
9.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei.

O item acima prevê que o fornecedor deve comprovar que é isento dos tributos estaduais
mediante apresentação de declaração da Fazenda Estadual. Se já existe a previsão desta
isenção no Regulamento do ICMS, tal declaração não seria dispensável?   

RESPOSTA: Será mantida esta condição estabelecida no edital, uma vez que tal
condição não representa restrição á competição

 

 

6 – DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
9.7.2. Os atestados deverão conter:
9.7.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).
9.7.2.2. Local e data de emissão.
9.7.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações.
9.7.2.4. Período da execução da atividade.
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O item 9.7.2 fala em apresentação de atestados, mas não deixa claro qual sua forma. No item
9.7.3 é feita uma referência ao item 9.6.1, sobre somatório de atestados, porém este item trata
de certidão de falência.
Favor rever o item para a correta apresentação dos documentos pelas licitante. 

RESPOSTA: Os subitens 9.7.2 e 9.7.3, que tratam da apresentação de Atestados de
Capacidade Técnica, serão retirados do Edital, conforme orientação do DCGSITIC,
evento SEI: 5125666
"Conforme histórico de licitações deste objeto e levando em considerações que poucas
empresas possuem autorização para a prestação de serviço móvel pessoal pela
ANATEL, a área técnica sugere a não necessidade de atestados de capacidade técnica
para comprovação de prestação do objeto a ser licitado. Sugerimos a retirada do item do
Edital."
 

 

 

7 – DOS DOCUMENTOS DA FILIAL
9.9.3.2. Se o executor do objeto figurar como filial, todos os documentos deverão estar no
nome da filial;

O item acima diz que se o executor do objeto figurar como filial todos os documentos deverão
estar no nome da filial. Desta forma, empresas que possuem matriz fora de Minas Gerais, como
a Claro, só poderão apresentar documentos de suas filiais em Minas Gerais.
Está correto o nosso entendimento? Favor esclarecer melhor acerca da possibilidade de
utilização da documentação da matriz.

RESPOSTA: Para fins de execução do objeto, deverão ser apresentados os
documentos da empresa contratada, seja Matriz ou Filial. No caso do executor do
objeto figurar como filial, deverá apresentar os documentos relativos à sua regularidade
fiscal e trabalhista. No caso da CND Federal, o documento poderá ser emitido em nome
da empresa Matriz.

 

 

8 – DA DIVERGÊNCIA QUANTO A DOCUMENTAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1. Apresentação de Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal celebrado com a
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL para a prestação dos serviços ora
licitados.
5.1.1. Será admitida a apresentação dos extratos do Termo de Autorização do Serviço
Móvel Pessoal ou do Contrato de Concessão outorgados pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, os quais são devidamente publicados no Diário Oficial da
União.

No item do Termo de Referência acima, para a qualificação técnica é citado apenas o Termo
de Autorização do Serviço Móvel Pessoal diferentemente do item 9.7.2 do edital onde é feita
referência ao atestado de capacidade técnica.
Favor retificar o instrumento convocatório a fim de estabelecer condições claras para
a participação dos licitantes. 

RESPOSTA: Para fins de comprovação da Capacidade Técnica, será exigido o Termo
de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, emitido pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL. Para este objeto estão dispensadas a apresentação de
atestados de capacidade técnica. Os subitens 9.7.2 e 9.7.3, que tratam da apresentação
de Atestados de Capacidade Técnica, serão excluídos do Edital.
 

 

 

9 – DAS UNIDADES GESTORAS
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6.13. A empresa vencedora deverá fornecer à Unidade Gestora, sempre que solicitado
pelo gestor da Ata de Registro de Preços, um relatório em meio eletrônico contendo a
listagem de todos os contratos em vigência decorrentes deste Registro de Preços
celebrados com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e contendo, no mínimo,
as seguintes informações: órgão ou entidade Contratante, data de assinatura, prazo de
vigência, quantidade de acessos contratados, números dos acessos habilitados e valor
total do contrato.
6.14. A empresa vencedora deverá fornecer à Unidade Gestora, mensalmente, um
relatório em meio eletrônico, em formato editável txt, csv ou equivalente, com o extrato de
todos os serviços faturados no período, de todos os acessos integrantes da rede
corporativa, contendo para cada serviço:

Os itens acima fazem menção a uma Unidade Gestora, sem especificar maiores detalhes ou
como será sua composição, atribuições e responsabilidades. Dependendo das demandas
desta Unidade Gestora, poderemos ter problemas em relação à quebra de sigilo de
informações, principalmente se tivermos que fornecer informações de um cliente para um órgão
alheio ao seu funcionamento. Assim, sugerimos a retirada destes 2 itens (6.13 e 6.14).

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"A unidade gestora é composto pelo gestor da ata de registro de preços (SEPLAG) e
gestores de contratos (Órgãos e Entidades contratantes). Salientamos que as
informações solicitadas pelos gestores contratuais se referem aos seus respectivos
contratos. Já as solicitadas pelo gestor da ata de registro de preços são informações
gerais de todos os contratos efetivados. Tais itens serão mantidos."
 

 

10 – DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA OPERACIONAL DOS APARELHOS COM OS
APLICATIVOS

12.3. Os aparelhos caracterizados neste edital como "padrão voz e dados" devem
atender, no
mínimo, às seguintes especificações:
30 - A versão do sistema operacional deve ser compatível com a atualização dos
aplicativos presentes no mercado.

O item 30, que trata dos equipamentos, prevê que “a versão do sistema operacional deve ser
compatível com a atualização dos aplicativos presentes no mercado”.
Considerando que os fabricantes dos aparelhos não são os mesmos que produzem os
aplicativos, a obrigatoriedade de garantir esta funcionalidade torna-se praticamente impossível.
Assim, sugerimos a retirada do item.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado"
 

 

11 – DA TABELA DE OCORRÊNCIAS
13.6. A forma de acompanhamento dar-se-á através da verificação, pela Gestão
Contratual, da inocorrência da Licitante Vencedora nas situações previstas na “Tabela de
Ocorrências” a seguir:

O item 13.6 cita em sua Tabela de Ocorrências a penalidade por “suspender ou interromper,
parcial ou totalmente, o fornecimento do objeto contratado.” Contudo, cabe a ressalva dos casos
de inadimplência, conforme previsto na legislação vigente. Assim, sugerimos inserir a ressalva
citada.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Se já está previsto na legislação vigente não é preciso inserir tal ressalva."
 

 

12 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.3. DO JULGAMENTO
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8.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, apurado de acordo
com o Anexo de Proposta Comercial.

De acordo com os itens acima, o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL
apurado de acordo com o Anexo de Proposta Comercial. Todavia, neste caso o menor preço
global não deixa claro em qual o valor total do lote se baseará: unitário, mensal ou anual.

RESPOSTA:  O Valor a ser considerado será o unitário, sendo efetivada suas
multiplicações para que se encontre o menor preço global, conforme descrito.
 

 

13 - FUNCIONALIDADES
A Claro S.A. , CNPJ 40.432.544/0001-47, apresenta abaixo algumas funcionalidades de
gerenciamento de equipamentos móveis que entendemos serem de grande importância para o
projeto do Governo de Minas Gerais. Tais funcionalidades, somadas às contribuições
anteriormente enviadas, representam as melhorias que entendemos importantes no
aprimoramento do novo contrato de prestação de serviços, resultante da licitação em
elaboração.

A adoção de uma tecnologia que possa fornecer tais funcionalidades facilitará a gestão de
utilização dos serviços e permitirá uma melhoria expressiva no atendimento ao cidadão.

Entendemos ser este o momento adequado para sua implementação.

Wipe total/ Seletivo: Permite que a empresa contratante envie um comando e exclua os dados
do dispositivo. No “seletivo” é possível selecionar quais dados serão apagados, desde que
tenha sido aplicada previamente uma política ou configuração especifica para tal.

Bloqueio / Desbloqueio: permite que a empresa contratante envie um comando que
bloqueia/desbloqueia o dispositivo.

Localização: Localiza o dispositivo e informa a sua posição ao administrador. Ex:

Visibilidade somente do administrador da conta ( é possível visualizar a última vez que o
dispositivo se comunicou com a plataforma de MDM).
Envio de Mensagem: Forma de comunicação via PUSH; dentro da aplicação é possível enviar
mensagens ao usuário.

Criptografia: Configura política que criptografa os dados dentro do dispositivo. A memória do
equipamento fica criptografada, caso alguém tente acessar o equipamento não conseguira ler
as informações.

Uso de senha: Força que o usuário utilize senha no dispositivo.

Uso de Aplicativos: Apenas verifica o que cada usuário tem instalado em cada equipamento.

Bloqueio de recursos: Restringe os recursos do telefone que o usuário pode utilizar. Ex.
Bloqueio da câmera, etc.

Distribuição de perfis de configuração de VPN, WiFi e E-mails públicos (gmail, hotmail,
etc): são criados perfis diferentes para acessos.

Por exemplo: 
Grupo Gerentes: vpn X, wifi X e email X
Grupo Coordenadores: vpn Y, wifi Y e email Y

Gestão de Aplicativos via LOJA CORPORATIVA (divisão entre Apps Públicos e
Corporativos):  Somente distribui/orienta os aplicativos que devem ser inclusos no celular do
usuário, mas não baixa.

Regras de Compliance ou conformidade – tem objetivo de monitorar alguns parâmetros
do conjunto de dispositivos, detectando e emitindo alertas para alguns parâmetros
como:
• Dias sem conexão ao servidor – Se o usuário ficar x dias sem conectar no servidor pode-
se, por exemplo, enviar o comando de WIPE, ou simplesmente gerar um alerta para a operação
contatar o usuário e verificar o que está ocorrendo.
• Garantir aplicação de políticas nos devices: Garantir que o comando enviado foi aplicado.
• Restrição de versão mínima de sistema operacional – para iOS, pode também restringir
modelo do aparelho (iPad, iPhone, iPod, ou combinação deles): Envia uma notificação ao
usuário através de email, SMS ou mensagem PUSH para atualizar o dispositivo para a versão
desejada.
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• Uso de Aplicativos:  Além de verificar o que o usuário tem instalado, força o usuário a utilizar
os aplicativos que a empresa considera ser mandatórios, ou restringe o uso de aplicativos
indesejados.
• Gestão de Aplicativos via LOJA CORPORATIVA (divisão entre Apps Públicos e
Corporativos): Além de distribuir os aplicativos nas linhas dos usuários, pode-se restringir o
acesso à lojas públicas, por exemplo, Apple Store. O acesso aos aplicativos ficariam restritos a
uma loja corporativa, que separa Apps Internos e Apps Públicos permitidos.
• Gerência de Aplicação (Modo Quiosque):  Esse módulo permite que o administrador da
conta deixe apenas os aplicativos e as funcionalidades que o usuário desejar (por exemplo, se
o Administrador quiser que o usuário acesse apenas os aplicativos da empresa, esse modo
permite essa funcionalidade).
• Relatórios: Recebe relatórios atualizados dos status e de uso dos usuários.
• Administração: Permite configurar e administrar o texto que será exibido na tela de login.
• Segurança: 
• Controle de acesso de todos os Dispositivos;
• Atividade de conexão do ActiveSync e visibilidade da segurança dos dispositivos em relação
aos seus e-mails e seus anexos;
• Remoção seletiva de dados;
• Distribuição de Certificados;
• Detecção de alteração nos dispositivos;
• Notificação do status de Roaming;
• Integração com LDAP (LDAP é o local onde ficam armazenados todos os usuários do cliente);
• Autoridade certificadora;
• Integração com ActiveSync;
• Serviços Web de API;
• Controle avançado de tráfego.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"A área técnica entende que tais funcionalidades são interessantes, mas geram custo à
contratação. Dessa forma não serão contempladas no Termo de Referência."
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)
 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1.2. Assinatura: valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o SMP.
Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz, que deve incluir todos os benefícios
contratados não listados abaixo, inclusive identificação de chamadas. Contemplam tarifa
zero local e regional para o plano corporativo.
- ATENÇÃO: Para planos com assinatura mensal incluindo consumo de minutos, os
serviços de tarifa zero local e regional são cobrados como assinatura de serviço
adicional, além da assinatura do plano.

Sugestões:
1) O presente item deve permitir que o valor de assinatura possa contemplar o somatório dos
valores de assinatura do plano e serviços de intrarede;
2) Seja incluído o item “intrarede local e/ou nacional” na tabela de formação de preços;
3) Seja expressamente permitida a oferta de tarifas com valor zero (R$ 0,00) para que as
operadoras possam avaliar a utilização de planos ilimitados.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"No valor de assinatura as empresas devem inserir o somatório dos valores."
 

1.3. ÁREA DE COBERTURA:
Conforme solicitado, segue planilha em arquivo Excel anexo

1.3.2. Adicionalmente, é desejável a cobertura de pelo menos 3 (três) das seguintes
localidades: Abre Campo, Águas Formosas, Araçuaí, Francisco Sá, Ipaba, Itambacuri,
Itaobim.  (Atualizar consulta pública)

O presente item contraria os preceitos da Lei de Licitações ao não especificar de forma precisa
as exigências do edital e ainda dificulta a análise das propostas ao impor exigências
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alternativas aos licitantes.

Sugestão:
Incluir as localidades do presente item na cobertura exigida pelo edital. Como as 4 principais
operadoras do Brasil possuem autorização/outorga para prestação dos serviços em todo o
território nacional, caso haja alguma operadora sem cobertura na localidade, ela poderá realizar
os investimentos necessários para atender as localidades

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Serão descritos o mínimo de municípios a serem atendidos de forma obrigatória em
anexo ao Termo de Referência."
 

 

1.3.5. Roaming internacional em todos os países da América do Sul, Estados Unidos da
América, Canadá, México, Portugal, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Alemanha,
Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Suíça, Rússia, Ucrânia, Turquia, África
do Sul, Índia, China, Indonésia, Cingapura, Japão e Austrália.

Sugestão: Em razão de divergências de entendimento sobre algumas ilhas das Américas,
sugerimos que sejam detalhados os países da América do Sul.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

1.4.1.1. As ligações VC-1 entre os acessos integrantes de toda o Plano Corporativo do
Estado, de mesmo CNPJ ou de CNPJ’s diferentes, e dentro de mesma Área de Registro
(mesmo DDD) deverão ser gratuitas, com valor zero (R$ 0,00), independentemente do
consumo;

Sugestão
1) Para que não haja risco de erro no faturamento de chamadas entre CNPJ´s distintos,
sugerimos que a opção de tarifa (R$0,00) para chamadas dentro do Plano Corporativo seja
substituída por tarifa zero (R$0,00) para chamadas realizadas dentro da mesma operadora
contratada, seja no nível local “INTRAREDE LOCAL” ou no nível nacional “INTRAREDE
NACIONAL”. Esta alteração não representará custo adicional significativo, mas pode gerar
grande economia para o Estado que passará a falar a custo zero com diversos outros
interlocutores estaduais e/ou nacionais.
2) Reiteramos solicitação anterior que seja expressamente permitida a oferta de tarifas com
valor zero (R$ 0,00) para que as operadoras possam avaliar a utilização de planos ilimitados.

1.4.1.2. As ligações VC-2 entre os acessos integrantes do Plano Corporativo de um
mesmo CNPJ ou de CNPJ’s diferentes deverão ser gratuitas, com valor zero (R$0,00),
independente do consumo;

Sugestão
1) Para que não haja risco de erro no faturamento de chamadas entre CNPJ´s distintos,
sugerimos que a opção de tarifa (R$0,00) para chamadas dentro do Plano Corporativo seja
substituída por tarifa zero (R$0,00) para chamadas realizadas dentro da mesma operadora
contratada, seja no nível local “INTRAREDE LOCAL” ou no nível nacional “INTRAREDE
NACIONAL”. Esta alteração não representará custo adicional significativo, mas pode gerar
grande economia para o Estado que passará a falar a custo zero com diversos outros
interlocutores estaduais e/ou nacionais.
2) Reiteramos solicitação anterior que seja expressamente permitida a oferta de tarifas com
valor zero (R$ 0,00) para que as operadoras possam avaliar a utilização de planos ilimitados.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Entendemos, pelo histórico dessa contratação, que o descrito de valor tarifa zero para o
plano corporativo é importante para tratar da rede de com unicação do Estado. Fica a
critério das empresas licitantes zerar tarifas para demais linhas e dentro de acessos da
mesma empresa."
 

 

1.4.3. A Contratada não poderá cobrar por serviços adicionais, tais como: assinatura fora
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dos serviços contratados, identificação de chamadas, dentre outros. Somente poderá ser
cobrado o tráfego realizado.

Sugestão
Alterar a redação de “somente poderá ser cobrado o tráfego realizado” para “somente poderão
ser cobrados os serviços contratados e discriminados na planilha de preços”.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Tal redação será atualizada."
 

 

1.4.4. Prestação de serviços de acessos com utilização de dados (Internet) fora do Brasil
em Roaming Internacional deverão ser tarifados por Mega Byte (MB) trafegado.

O modelo de cobrança de Roaming Internacional por Mega Byte (MB) trafegado não é mais
uma prática usual de mercado. A cobrança é realizada por diária, que contempla 50 min de
ligações para números locais do país visitado ou para o brasil, além de SMS ilimitado e dados
ilimitado.
A adoção deste novo modelo pode representar uma grande economia para o contratante.

Sugestão:
Alterar a descrição do item para Diária de Roaming Internacional e informar a estimativa de
diárias a ser utilizada na planilha de formação de preços.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

1.4.4.1. Os serviços de tráfego roaming internacional, por sua natureza, poderão ser
ofertados, após a licitação, por outra modalidade de prestação de serviços em
substituição ao Mega Byte trafegado, como pacotes ou acessos diários, desde que essa
modalidade se demonstre mais vantajosa financeiramente para a Administração Pública
considerando como parâmetro o consumo diário mínimo de 25 (vinte e cinco) Mega Byte
(MB).

O modelo de cobrança de Roaming Internacional por Mega Byte (MB) trafegado não é mais
uma prática usual de mercado. A cobrança é realizada por diária, que contempla 50 min de
ligações para números locais do país visitado ou para o brasil, além de SMS ilimitado e dados
ilimitado.
A adoção deste novo modelo pode representar uma grande economia para o contratante.

Sugestão:
Alterar a descrição do item para Diária de Roaming Internacional e informar a estimativa de
diárias a ser utilizada na planilha de formação de preços.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

1.4.11. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS (Short
Message Service) bidirecional, MMS (Multimedia Messaging Service), ícones de
serviços como correio de voz, SMS, MMS e serviço de gerenciamento online.

O serviço de gestão exigido no edital é incompatível com os serviços de chamada em espera,
desvio de chamada e conferência em razão das regras de controle das chamadas adotadas
pela plataforma de gestão.

Sugestão:
Retirar a exigência de disponibilização dos serviços de chamada em espera, desvio de
chamada e conferência do presente item.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Tal exigência será retirada."
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1.4.12.5. Os dispositivos de comunicação de dados devem atender às seguintes
características:
1.4.12.5.1. Permitir tráfego de dados;
1.4.12.5.2. Velocidade de transmissão de dados nominal de: 5 Mbps na tecnologia LTE;
3 Mbps na tecnologia HSPA+, 1 Mbps nas tecnologias HSPA e WCDMA; 128 kbps para
tecnologia EDGE; 56 kbps para tecnologia GPRS;

Os modens na tecnologia EDGE e GPRS estão em desuso e, por isso, não fazem parte do
portfolio atual da operadora. Atualmente, não faz sentido prover conexão ao usuário a uma taxa
de 128kbs ou 56 Kbps;

Sugestão:
Alterar a redação para
1.4.12.5.2. Velocidade de transmissão de dados nominal de: 5 Mbps na tecnologia LTE (4G); 3
Mbps na tecnologia HSPA+, 1 Mbps nas tecnologias HSPA e WCDMA.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que estes são valores mínimos dependendo da tecnologia a ser
disponibilizada. Não estamos delimitando que as tecnologias de menores velocidades
devem ser empregadas e sim que podem ser ofertadas."
 

 

1.4.14.5. Após cada solicitação, deverá ser gerado registro com data e hora da
solicitação;

Para que não restem dúvidas sobre o serviço a ser prestado, sugerimos que a redação seja
alterada para:
1.4.14.5. Após cada solicitação, deverá ser gerado registro com data e hora da solicitação, que
poderá ser consultado através da extração do relatório de histórico de solicitações;

1.4.14.6. O registro poderá ser efetivado mediante e-mail; consultor de relacionamento ou
outro tipo de registro formalizado;

Para que não restem dúvidas sobre o serviço a ser prestado, sugerimos que a redação seja
alterada para:
1.4.14.6. Os serviços que não puderem ser ativados/desativados pelo serviço gestão poderão
ser solicitados mediante e-mail; consultor de relacionamento ou outro tipo de registro
formalizado;

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Entendemos que tal sugestão não altera o teor da redação original que será mantida."
 

 

1.4.15.1. Unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;
1.4.15.2. Tempo inicial de tarifação: 30 (trinta) segundos;
1.4.15.3. Chamadas faturáveis: somente são faturáveis as chamadas com duração
superior a 3 (três) segundos;
1.4.15.4. Caso haja chamadas sucessivas, consideradas estas as efetuadas entre o
mesmo Código de Acesso de origem e de destino, e o tempo compreendido entre o final
de uma chamada e o inicio da seguinte for inferior ou igual a 120 (cento e vinte)
segundos, devem ser consideradas como sendo uma única chamada
1.4.16.1. Serviços Inteligentes: Caixa Postal, Identificador de chamadas, chamada em
espera e conferência;

O serviço de gestão exigido no edital é incompatível com os serviços de chamada em espera,
desvio de chamada e conferência em razão das regras de controle das chamadas adotadas
pela plataforma de gestão.

Sugestão:
Retirar a exigência de disponibilização dos serviços de chamada em espera, desvio de
chamada e conferência do presente item.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Tais exigências serão retiradas."
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1.4.17.2. Deverão ser consolidados em um controle único mensal todos os registros de
Demanda de Chamados e Solicitações efetivadas pelos Contratantes.

Para que não restem dúvidas sobre o serviço a ser prestado, sugerimos que a redação seja
alterada para:
1.4.17.2. Deverão ser consolidados em um controle único mensal todos os registros de
Demanda de Chamados e Solicitações efetivadas pelos Contratantes registrados junto ao
atendimento de pós-vendas da operadora.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Entendemos que tal sugestão não altera o teor da redação original que será mantida."
 

 

6.2. A contratada deve iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 20 (vinte)
dias corridos, a contar da data da assinatura de cada contrato.

Em razão da existência de órgãos com grande volume de linhas, o que pode levar a uma grande
operação logística, sugerimos que o prazo máximo seja alterado para 30 (trinta) dias.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que este é o mesmo prazo exigido no último registro de preços n° 56/2014.
Iremos manter, uma vez que verificamos historicamente ser um prazo razoável para que
a vencedora do certame inicie a prestação dos serviços."
 

 

7. DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento
a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.

Sugestão:
Incluir a informação de que as operadoras poderão apresentar fatura com código de barras
para pagamento, em conformidade com a regulamentação da Anatel.

RESPOSTA: O subitem 16.1, que trata do pagamento, será retificado no Edital, conforme
orientação do DCGSITIC, evento SEI: 5125666
"Redação alterada conforme regulamentação da ANATEL."

 

 

12.3. Os aparelhos caracterizados neste edital como "padrão voz e dados" devem
atender, no mínimo, às seguintes especificações:

- Seguem sugestões de alteração das especificações para melhor adequação ao mercado
atual:
1) A forma correta de avaliar a duração de uma bateria é através de sua carga em mAh (mili
ampere hora). A duração da carga dependerá de diversos fatores como configurações
pessoais do aparelho, funcionalidades utilizadas e utilização diária.
Este item deve ser expresso em forma de carga em mAh. Um valor aceitável é em torno de
1500 mAh. Sugerimos retirar a duração em horas e substituir pela capacidade em mAh. Valor
sugerido 1500 mAh.
2) Como o padrão de redes Wifi 802.11a tornou-se obsoleto e substituído pelos padrões b/g/n,
recomenda-se retirar a especificação para redes Wifi 802.11ª. Há pouquíssimos aparelhos que
contemplam a compatibilidade com 802.11a e está ficando cada vez mais raro.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Retirada a especificação de autonomia de horas.
Referente ao padrão de rede wifi será indicado padrão mínimo b/g/n."
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12.4. Características mínimas para os modens USB:
1- Tecnologia GSM com suporte a LTE/HSPA+/HSPA/HSDPA/WCDMA/GPRS/EDGE.
2 - LTE/HSPA+/HSPA/HSDPA/WCDMA 700/850/1900/2100/2600 MHz.
3 - GPRS/EDGE/GSM Quad Band 850/900/1800/1900 MHz.

Os modens na tecnologia EDGE e GPRS estão em desuso e, por isso, não fazem parte do
portfólio atual da operadora. Atualmente, não faz sentido prover conexão ao usuário a uma taxa
de 128kbs ou 56 Kbps;

Sugestão:
Alterar a redação para
1.4.12.5.2. Velocidade de transmissão de dados nominal de: 5 Mbps na tecnologia LTE (4G); 3
Mbps na tecnologia HSPA+, 1 Mbps nas tecnologias HSPA e WCDMA.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que estes são valores mínimos dependendo da tecnologia a ser
disponibilizada.
Não estamos delimitando que as tecnologias de menores velocidades devem ser
empregadas e sim que podem ser ofertadas."
 

 

12.6. As opções de modelos de aparelho de que trata este item deverão ser informadas
no ato da assinatura dos contratos oriundos;

Para que não restem dúvidas sobre o serviço a ser prestado, sugerimos que a redação seja
alterada para:
12.6. As opções de modelos de aparelho de que trata este item (um modelo de aparelho
VOZ/DADOS e um modelo de pen modem) deverão ser informadas no ato da assinatura dos
contratos oriundos;

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Entendemos que tal sugestão não altera o teor da redação original que será mantida."
 

 

12.9. A Contratada terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação do
Gestor do Contrato, para informações e/ou alterações de configuração dos equipamentos
através de serviço de suporte relacionado no item 14.2.

Para que as operadoras possam garantir o SLA solicitado, é imprescindível que sejam
especificadas as informações, alterações e/ou configurações a serem encaminhadas para o
serviço suporte

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que o prazo de 5 dias é para informações e/ou alterações de configuração.
Dessa forma, caso a alteração de configuração não seja plausível no tempo descrito a
empresa pode informar esse fato para que o gestor verifique e tome a decisão de deixar o
equipamento no suporte por um prazo maior ou não."
 

 

13.13. Conforme redação atual, a operadora deverá considerar o risco de uma falha em
uma ou poucas linhas afetarem o faturamento de todo o contrato. Assim, para não onerar
a CONTRATANTE, sugerimos alterar a penalidade aplicada em todos os níveis de NMA
para que incidam somente sobre o faturamento dos terminais afetados pelas falhas.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Não é de poucas linhas e sim interrupção parcial ou total de 50% dos acessos
contratados."
 

 

16.2.2 Poderão ser fornecidos relatórios pela Central de Atendimento quanto ao registro
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de chamados e relatórios pelo setor de rede e engenharia demonstrando a condição e
qualidade da rede de cobertura das Estações Rádio Base (ERB’s) dentro de certo período
de tempo reclamado.

Tais informações não são disponibilizadas diretamente aos clientes, mas os indicadores de
qualidade por município são divulgados pela Anatel e poderão ser consultadas através de app
oficial ou site do órgão regulador.

- Sugestão
Retirar este item do edital

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Esta redação traz que a empresa pode fornecer tal relatório não sendo, portanto,
obrigatório."
 

 

16.3 A Contratada deverá disponibilizar, quando requisitado pela Contratante ou pelo
órgão gestor da Ata, relatório onde conste toda a planta telefônica instalada discriminada
por contrato, contendo o status dos acessos (sadios, suspensos, silenciosos, etc),
quantitativo e percentual perante os valores de acessos contratados, além de outras
informações solicitadas.

Não há como a operadora garantir o atendimento sem que haja definição precisa das
informações a serem solicitadas.

Sugestão:
Retirar a parte do texto “além de outras informações solicitadas”

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"As informações contidas na redação (“....conste toda a planta telefônica instalada
discriminada por contrato, contendo o status dos acessos (sadios, suspensos,
silenciosos, etc), quantitativo e percentual perante os valores de acessos
contratados,....”) são o mínimo exigido. Outras informações que forem solicitadas
poderão ser ou não enviadas pela empresa mediante possibilidade técnica."
 

 

17.2. A Contratada terá 20 (vinte) dias corridos, a partir da solicitação da Contratante para
entregar os aparelhos. Após a entrega dos mesmos, a Contratante terá 05 (cinco) dias corridos
para fazer a devida conferência.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que este é o mesmo prazo exigido no último registro de preços n° 56/2014.
Iremos manter, uma vez que verificamos historicamente ser um prazo razoável para a
entrega dos aparelhos."
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EMPRESA: TIM S/A
 

QUESTIONAMENTO 1
Do Edital
Item 9.5.3.
Analisada a Minuta do instrumento de convocação, esta Operadora observou exigências em
total desacordo com as normas correlatas bem como às práticas de mercado de
telecomunicações.
Inicialmente, destaca-se o disciplinado no subitem 9.5.3: “Prova de regularidade para com a
Fazenda Federal, Estadual sede do Licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG”.
Nota-se que o art. 29, III da Lei 8666/93 dispõe o seguinte acerca da Regularidade Fiscal
Estadual:
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“III – a prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei”.

A Lei de Licitações deixa claro que a prova de regularidade fiscal deve ser feita e apresentada
para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
No caso em epígrafe, a sede e domicílio da Licitante estão situadas no Rio De Janeiro, logo,
não restam dúvidas de que a documentação apresentada deve ser correspondente ao Estado
de Rio de Janeiro, conforme preconiza a Lei.
Por óbvio, exigir que as empresas Licitantes apresentem comprovações fiscais da Fazenda
Estadual de Minas Gerais, declarando não possuir débitos, de não ser contribuinte, etc,
inviabiliza a participação e competitividade das empresas interessadas em participar do
Certame.
Outrossim, a comprovação que determina a Lei e deve ser feita é tão-somente em relação a
sede da empresa Licitante, que no caso em tela, fica localizada no Estado de Rio de Janeiro.
A empresa Licitante estará participando tão-somente com o seu CNPJ da matriz situada no
Estado de Rio de Janeiro, logo, a documentação que será apresentada será toda com o CNPJ
do Estado de Rio de Janeiro.
É cediço que a Administração Pública deve se precaver em relação à empresa que será
contratada, contudo, sabemos que na modalidade Pregão o que vigora entre as concorrentes é
a vantagem que oferecem em relação aos preços ao ente Público e, desta forma, este foco não
pode ser desvirtuado.
Impedir que a empresa Licitante participe do Certame apresentando preços vantajosos, em
razão de não apresentar as Certidões de regularidade fiscal perante ao Estado de Minas
Gerais, estará ferindo o principio da competitividade.
A documentação que a empresa Licitante deverá apresentar será a referente à sua sede, que
fica localizada no Estado de Rio de Janeiro, conforme determina a Lei.
Desta forma solicitamos que o Edital seja adequado e conste que caso a empresa Licitante
tenha sua sede ou domicílio em outro Estado que não seja o de Minas Gerais, que faça
comprovações fiscais somente perante o domicilio que está situada a sua sede, matriz ou
domicilio.

RESPOSTA: Para fins de execução do objeto, deverão ser apresentados os
documentos da empresa contratada, seja Matriz ou Filial. No caso do executor do
objeto figurar como filial, deverá apresentar os documentos relativos à sua regularidade
fiscal e trabalhista. No caso da CND Federal, o documento poderá ser emitido em nome
da empresa Matriz.
 

 

QUESTIONAMENTO 2
Do Edital
Item 8.3.4 e seus subitens
A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário do item
relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item individualmente
considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá ter seus valores adequados
das seguintes formas:
8.3.4.1. Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta inicial,
calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor global da
respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global inicial;
8.3.4.2. Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, respeitado como
limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam menores
ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
Entendemos que poderá ser escolhida pelo Proponente vencedora uma das 2 opções de ajuste
de preços definidas acima.
Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Sim
 

 

QUESTIONAMENTO 3
Do Edital
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Item 9.7.3
Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.6.1, é admitido o somatório
de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
Observamos que o item mencionado não consta no Edital e no Termo de Referência.

RESPOSTA: Os subitens 9.7.2 e 9.7.3, que tratam da apresentação de Atestados de
Capacidade Técnica, serão retificados no Edital, conforme orientação do DCGSITIC,
evento SEI: 5125666
"Conforme histórico de licitações deste objeto e levando em considerações que poucas
empresas possuem autorização para a prestação de serviço móvel pessoal pela ANATEL
a área técnica sugere a não necessidade de atestados de capacidade técnica para
comprovação de prestação do objeto a ser licitado. Sugerimos a retirada do item do
Edital."
 

 

QUESTIONAMENTO 4
Do Edital
Item 16.1

Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de Minas
Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais
participantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos
que o fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita, mantendo-se
os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Do Termo de Referência
Item 7.1

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito
do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir,
com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

Nosso entendimento: relativo aos pagamentos, estamos entendendo que poderá ser realizado
pagamento também através do código de barras contido na fatura, ou através da modalidade
de pagamento através de Ordem Bancária de Fatura (O.B.D. ou O.B. tipo 59), via sistemas
SIAFI ou SIAFEM, onde as compensações de pagamento ocorrem automaticamente, se
enquadrando corretamente às leis governamentais orçamentárias e de execução financeira à
Fornecedores, criadas para suprir as necessidades dos órgãos estaduais, federais e
municipais, conforme mencionado nos itens acima supracitados.
Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: O subitem 16.1, que trata do pagamento, será retificado no Edital, conforme
orientação do DCGSITIC, evento SEI: 5125666
"Redação alterada conforme regulamentação da ANATEL."
 

 

QUESTIONAMENTO 5
Do Anexo I - Termo de Referência -
Item 1 – Objeto – Planilha de Serviços

Assinatura – Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o SMP.
Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz, que deve incluir todos os benefícios
contratados não listados abaixo, inclusive identificação de chamadas, caixa postal.
Contemplam tarifa zero local e regional para o plano corporativo.

Observamos que na Planilha de Serviços há um item específico de cobrança de Acesso à
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Caixa Postal em minutos.
Caixa Postal – acesso à caixa postal (em minutos)
Nosso entendimento é que esse item poderá ser considerado e cotado para cobrança em
separado.
Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"A tarifa por minuto sim."
 

QUESTIONAMENTO 6
Do Anexo I - Termo de Referência -
Item 11.4 – Assistência Técnica

Será admitida a subcontratação de profissional autônomo, empresário individual civil ou
comercial, ou sociedade simples ou empresária devidamente certificados pelo
FABRICANTE, para os serviços de assistência técnica e manutenção de aparelhos,
acessórios e equipamentos desde que a CONTRATADA se responsabilize integralmente
pelos serviços prestados e todos os profissionais possuam vínculo empregatício em
regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou outras modalidades de contratações
juridicamente válidas com a CONTRATADA e empresas subcontratadas, conforme
artigo 72 da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666, de 1993, em sua atual redação,
desde que atenda as condições previstas neste Edital e seus Anexos.

Nosso entendimento: entendemos que essa responsabilidade se refere exclusivamente no caso
de Subcontratação para o Serviço de Assistência Técnica. No caso de Assistência Técnica de
aparelhos, prestada pelos diversos fabricantes existentes (dentro ou fora de garantia),
entendemos que esse modelo de subcontratação não se enquadra, não se aplicando portanto
as questões de responsabilidade direta pelos serviços prestados pelas fabricantes dos
aparelhos.
Segue abaixo nossa argumentação nesse sentido:
Conforme o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8078/1990), quem
responde pelos problemas inerentes ao aparelho celular e ao modem, é o fabricante, o produtor,
o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador e que a operadora se responsabiliza (sem
custos) pelas trocas dos aparelhos que apresentarem defeitos de fábrica em até 7 dias e o
Fabricante é o responsável por defeitos de fábrica por um período de até 12 meses, e por este
motivo o envio à assistência técnica deverá ser feito pela Contratante.
A operadora não se responsabiliza quanto à manutenção do hardware do aparelho, porém
fornece os contatos dos fabricantes e orienta os clientes a entrar em contato com eles.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Para aparelhos em comodato sim."
 

QUESTIONAMENTO 7
Do Anexo I - Termo de Referência -
Item 1.4.14 e seus subitens – Gerenciamento online por meio de Portal WEB

A Contratada deverá disponibilizar um serviço de gerenciamento online por meio de
Portal Web de acesso via Internet que permitirá a Contratante efetuar a gestão e controle
de suas linhas. Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Nossas observações:
Considerando que na Planilha de Serviços do item 1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
não existe linha específica para apresentação de preço para esse serviço.
Considerando ainda que para serviços de valor agregado como GESTOR WEB, a ANATEL
permite às operadoras cobrarem por eles; então, zerar ou não a cobrança destes valores será
uma liberalidade comercial das operadoras no momento do pregão.
Sendo assim, entendemos que a Planilha de Serviços constante no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA deverá ser revista a fim de adequar o edital à legislação do setor permitindo
assim a participação de todas operadoras em igualdade de condições.
Dessa forma, solicitamos a inclusão de uma linha específica de cobrança desse ítem na referida
planilha e permitindo assim sua eventual cobrança.
Ressaltamos que, a partir da ativação desses serviços nas linhas, automaticamente aparecerão
nas faturas a cobrança por esses serviços e, pela lei das licitações, as operadoras não
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nas faturas a cobrança por esses serviços e, pela lei das licitações, as operadoras não
poderiam cobrar por serviços não discriminados na planilha de preços.

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Deve ser contemplado no valor da assinatura."
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)
 

DO EDITAL
1 – DO JULGAMENTO
O Edital define em seu item 8.3.9 que:

“8.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá comprovar
sua habilitação no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de habilitação e da
proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio do e-mail
informado pelo pregoeiro.

Devido aos ajustes que se fazem necessários, solicitamos que o prazo seja alterado para
120(cento e vinte) minutos.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Não

 

 

2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Com relação ao item 4.9.7.3 que define:

“4 9.7.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.6.1, é admitido
o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da
licitação."

Favor corrigir “9.6.1” para 9.7.2 visto que o item “9.6.1” refere-se a outra informação.  

Também quanto a quantitativo de linhas fornecidas presente(s) no(s) atestado(s) não ficou claro
se estes deverão conter quantitativo semelhante ao contratado(ex.16.000 linhas) e se sim
solicitamos que exigência se limite a 30% do quantitativo contratado, visto que com o montante
mínimo já pode ser constatado a capacidade técnica da operadora.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Os subitens 9.7.2 e 9.7.3, que tratam da apresentação de Atestados de
Capacidade Técnica, serão retificados no Edital, conforme orientação do DCGSITIC,
evento SEI: 5125666
"Conforme histórico de licitações deste objeto e levando em considerações que poucas
empresas possuem autorização para a prestação de serviço móvel pessoal pela ANATEL
a área técnica sugere a não necessidade de atestados de capacidade técnica para
comprovação de prestação do objeto a ser licitado. Sugerimos a retirada do item do
Edital."
 

 

3- NÃO PODERÃO PARTICIPAR
Quanto ao que dispõe o item 5.6.3 “...com a Administração” solicitamos que a redação seja
alterada para a mesma do SEPLAG PE SIRP Nº 363/2018

“5.6.3 Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de
contratar com o Estado de Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;”
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Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Não
 

 

DO TERMO DE REFERÊNCIA
4 - OBJETO
4.1 - Com relação a Descrição da assinatura e tráfego:

“Assinatura – Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o SMP.
Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz, que deve incluir todos os benefícios
contratados não listados abaixo, inclusive identificação de chamadas, caixa postal.
Contemplam tarifa zero local e regional para o plano corporativo”

Considerando as práticas de mercado sugerimos a seguinte redação:

“Assinatura – Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o SMP.
Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz, para tráfego ilimitado Móvel Fixo e
Móvel Móvel (VC1, VC2 e VC3) para toda operadora no território nacional que deve incluir
todos os benefícios contratados não listados abaixo, inclusive identificação de chamadas,
caixa postal. Contemplam tarifa zero local, regional e nacional para o todas as linhas
móveis deste plano corporativo ligando entre ele ou fora dele”

Conforme sugerimos acima, favor excluir os itens VC-11; VC-12; VC-13; VC-1 R1; VC-1 R2;
VC-1 R3; DSL-1; DSL-2; AD; Caixa Postal; SMS considerando que o tráfego é ilimitado esta
informação se torna desnecessária
OBS: Manter o item MMS pois este serviço não é possível isentar.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"A área técnica mantém os itens descriminados para melhor verificação do valor unitário
dos serviços a serem prestados."
 

 

4.2 – Com relação aos itens de fornecimento de Aparelho em Comodato e Modem
“Comodato de Aparelho Smartphone – Comodato de aparelho conforme especificação
mínima descrita neste Termo de Referência”
“Comodato de Modem – Comodato de equipamento Modem conforme especificação
mínima descrita neste Termo de Referência”.

Com relação ao fornecimento dos aparelhos, gostaríamos de sugerir que a SEPLAG faça uma
Análise Financeira, comparando os custos de uma contratação com fornecimento de aparelhos
por parte da operadora versus a compra dos mesmos por parte da SEPLAG. Certamente a
SEPLAG irá detectar que a Relação Custo x Benefício será infinitamente maior caso a mesma
opte pela compra dos aparelhos. Isto se deve ao fato de que as prestadoras precisam
remunerar de alguma forma o custo dos aparelhos e este custo é embutido nos valores das
tarifas e assinaturas. Retirando a obrigatoriedade da prestadora fornecer os aparelhos, os
valores de assinatura e tarifas são consideravelmente inferiores e oferecem uma vantagem
econômica para ao Governo de Minas.
Vale ressaltar também que na prática ocorre que muitos usuários se sentem incomodados em
transportar 2(dois) celulares sendo um particular e outro do Governo de Minas, por fim por
questões pessoais acabam por abandonar o equipamento fornecido pelo Estado e utilizar o
próprio com “dual chip” ou seja usando as linhas no mesmo aparelho. Esta preferência de
utilizar o celular pessoal também se dá pelo fato de poderem usar àquele que é de sua
preferência.
Sob esta ótica também constatamos que um eventual fornecimento deste equipamento ao
usuário representa um custo elevado ao estado sem utilização, que se constata com muita
frequência é desperdiçado quando o usuário não o utiliza (guarda na gaveta).
Considerando as práticas de mercado e observando os princípios de maior vantajosidade para
o Estado de Minas Gerais sugerimos seja retirado o fornecimento destes equipamentos em
Comodato.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será mantido como itens a parte, mas não retirados pois existe demanda de
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equipamentos."
 

 

4.3 - Quanto ao tráfego de dados internacional o texto dispõe:
“Acesso serviço de dados pela Internet fora do Brasil cobrado por tráfego em Mbytes”

Solicitamos que seja alterado o texto e definido quantidade de pacote de dados a ser
contratado conforme tabela abaixo:

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado nos Estados
Unidos cobrado por quantidade de pacote de 1Gigabytes

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado nos Estados
Unidos cobrado por quantidade de pacote de 2Gigabytes

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado nos Estados
Unidos cobrado por quantidade de pacote de 5Gigabytes

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado na América e
Europa cobrado por quantidade de pacote de 500 Mbytes

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado na América e
Europa cobrado por quantidade de pacote de 1Gigabytes

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado na África, Ásia e
Oceania cobrado por quantidade de pacote de 200 Mbytes

Acesso serviço de dados pela Internet utilizado na África, Ásia e
Oceania cobrado por quantidade de pacote de 500Mbytes

Características gerais dos pacotes de dados
- Pré-requisito: acesso estar desbloqueado para roaming internacional e válido por 30 dias;
- Alertas de consumo: via SMS, o cliente receberá informações de 50% e 100% de consumo do
pacote contratado;
- Ao término da franquia em MB: o tráfego é interrompido e o cliente poderá comprar um novo
pacote com duração de 30 dias;
- Se o cliente não contratar/solicitar pacote: não haverá tráfego de dados;
- SMS de ativação do pacote: deixa de existir, pacote é ativado no instante da contratação.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

 

4.4 - Quanto ao tráfego de ligações de voz em roaming internacional o texto dispõe:
“Ligações em roaming internacional (em minutos)”

Solicitamos que seja alterado o texto e definido quantidade de pacote de minutos em roaming a
ser contratado conforme tabela abaixo:

Ligações em roaming internacional - Estados Unidos (pacotes de 50 minutos)
Ligações em roaming internacional - América e Europa (pacotes de 50 minutos)

Ligações em roaming internacional - África, Ásia e Oceania (pacotes de 50 minutos)

Características gerais dos pacotes de voz
- Pré-requisito:acesso estar desbloqueado para roaming internacional;
- Formato de contratação: pelo gestor ou subgestor do contrato, via atendimento B2B
exclusivamente, como é realizado atualmente (e-mail ou telefone);
- Validade do pacote: 30 dias, a contar após a contratação;
- Quantidade de Min. e Preços: conforme tabela acima de acordo com os grupos de países;
- Alertas de consumo: não há nenhum tipo de alerta/SMS de consumo para os pacotes de voz;
- Ao término da franquia em Min: o cliente continua a falar, pagando tarifas avulsas excedentes a
franquia;
- Ao término dos 30 dias: o cliente continua a falar, pagando tarifas avulsas excedentes;
- Se o cliente não contratar pacote: falará normalmente pagando tarifas avulsas;
- SMS de ativação do pacote: continua existindo os 2 SMS de ativação e o cliente deve esperar
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o recebimento dos dois para utilização.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

4.5 - Quanto ao tráfego de SMS em roaming internacional solicitamos incluir o texto
conforme abaixo:
SMS em roaming internacional para Estados Unidos; e Américas e Europa (Cobrado por SMS)

SMS em roaming internacional para Ásia, África e Oceania (Cobrado por SMS)

Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

4.6 – Alternativas as sugestões de tráfego de dados, voz e SMS em roaming:

Item Especificação Qtde
(A)

Preço
Unitário
(B)

Preço
Total (A x
B)

1 Reserva Orçamentária para Serviço de
Voz em Roaming Internacional  R$ 1,00  

2 Reserva Orçamentária para Serviço de
Dados em Roaming Internacional  R$ 1,00  

3 Reserva Orçamentária para SMS em
Roaming Internacional  R$ 1,00  

O valor do serviço de uso de canal de voz e dados em roaming internacional (itens 1, 2 e 3 do
Anexo I do Termo de referência) é um valor estimado e representa apenas uma reserva
orçamentária para cobertura da contratação desse serviço. Assim, o valor da proposta a ser
apresentado pela licitante para esse item deverá ser, obrigatoriamente, R$ 1,00 (um real) a
unidade, ou seja, todas as licitantes deverão apresentar propostas para esse item com valor fixo
de R$ 1,00 (um real) por unidade, e não poderão oferecer lances durante a sessão pública para
esse item.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

 

4.7 – Quanto ao tráfego de Longa distância Internacional emitido no Brasil, solicitado a
adoção do mesmo modelo de bloco de países feito no edital de STFC 240/2017
Segue tabela abaixo:

Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Estados Unidos da América e Havaí.

Alaska, Anguila, Antártida, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas,
Bolívia, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Equador, Granada,
Groelândia, Guadalupe, Guatemala, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Ilhas
Cayman, Ilhas Malvinas, Ilhas Turquesas e Caicos, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens
Britânicas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico,
República Dominicana, Santa Lucia, São Cristóvão e Névis, São Pedro e Miguel, São Vicente e
Granadinas, Suriname, Trindad e Tobago, Venezuela e Antilhas.
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Portugal, Açores e Ilha da Madeira.

Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países
Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça.

Albânia, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bareine, Belarus, Bósnia-Herzegovina, Bulgária,
Catar, Chipre, Croácia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Geórgia,
Grécia, Hungria, Iêmen, Ilhas Feroe, Irã, Iraque, Islândia, Israel, Jordânia, Kuaite, Letônia, Líbano,
Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Moldova, Mônaco, Omã, Palestina, Polônia, República
Tcheca, Romênia, Rússia, San Marino, Sérvia e Montenegro, Síria, Turquia, Ucrânia e Vaticano.

Austrália e Japão.

África do Sul, Angola, Argélia, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões,
Chade, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritréia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-
Bissau, Guiné-Equatorial, Ilhas Ascensão, Ilhas Comores, Ilhas Maurício, Ilhas Mayotte, Lesoto,
Libéria, Líbia, Madagascar, Maláwi, Mali, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Níger,
Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do
Congo, Reunião, Ruanda, Santa Helena, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Senegal, Serra Leoa,
Somália, Suazilândia, Sudão, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue.

Afeganistão, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Cazaquistão, China, Cingapura, Coréia do
Norte, Coréia do Sul, Diego Garcia, Estados Federados da Micronésia, Fiji, Filipinas, Guam,
Hong-Kong, Ilha Christmas, Ilha de Pitcairn, Ilha Johnston, Ilha Niue, Ilha Norfolk, Ilhas Coco, Ilha
Cook, Ilha Wake, Ilhas de Wallis e Futuna, Ilhas Mariana do Norte, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão,
Índia, Indonésia, Kiribati, Laos, Macau, Malásia, Maldivas, Midway, Mongólia, Myanmar, Nauru,
Nepal, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Palau, Papua-Nova Guiné, Paquistão, Polinésia
Francesa, Quirguízia, Samoa, Samoa Americana, Sri Lanka, Tadjiquistão, Tailândia, Taiwan,
Timor-Leste, Tonga, Toquelau, Turcomenistão, Tuvalu, Uzbequistão, Vanuato, Vietnã e Ilhas do
Pacífico (exceto Havaí).

Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Será retirado do Termo de Referência os serviços internacionais. Sendo indicado
cláusula para orientação de possíveis demandas pontuais."
 

 

5 – Quanto a INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO
Quanto ao que dispõe o ítem 1.2.7 abaixo deverá ser alterado para 100 Kbps que é o acordo
com a ANATELe não 128Kbps

“1.2.7. Após o consumo da franquia de dados, a velocidade de acesso poderá ser
reduzida até 128 Kbps de velocidade nominal antes do início do ciclo de faturamento
seguinte, sem cobrança de valores excedentes de volume de tráfego de dados;”

Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Redação será alterada."
 

 

6 – Quanto a ÁREA DE COBERTURA
No que dispõe o item “1.3.1 - A empresa adjudicada deverá cobrir, obrigatoriamente,...”
solicitamos que sejam excluídas as cidades de Matias Barbosa, Naque e São Domingos do
Prata;
Solicitamos que as localidades excluídas no ítem 1.3.1 sejam incluídas no ítem 1.3.2 passando a
redação abaixo ficar da seguinte forma:

“1.3.2. Adicionalmente, é desejável a cobertura de pelo menos 3 (três) das seguintes
localidades: Abre Campo, Águas Formosas, Araçuaí, Francisco Sá, Ipaba, Itambacuri,
Itaobim, Matias Barbosa, Naque e São Domingos do Prata.”

Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Serão descritos o mínimo de municípios a serem atendidos de forma obrigatória em
anexo ao Termo de Referência."
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7 – Quanto a ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (ANS)
Quanto ao que dispõe na tabela do ítem 1.3.6. solicitamos que esta seja revista e esteja em
conformidade com a existente nos RPs de STFC já praticada e devidamente debatida e
concensada com as operadoras.

“13.6. A forma de acompanhamento dar-se-á através da verificação, pela Gestão
Contratual, da inocorrência da Licitante Vencedora nas situações previstas na “Tabela de
Ocorrências” a seguir: “

Solicitamos que a mesma seja revista e encontre convergência entre os conteúdos do RP
53/2018.
Nossa solicitação será atendida?

7.1 – Solicitamos que seja alterada eventuais regras que divirjam da regulamentação da
ANATEL, assim como inseridas no edital conforme abaixo:
- Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações;
- Decreto Federal nº 6.654, de 20 de novembro de 2008 – Plano Geral de Outorgas de Serviços
de Telecomunicações (PGO);
- Resolução ANATEL nº 477, de 07 de agosto de 2007 – Regulamento do Serviço Móvel
Pessoal (SMP);
- Resolução ANATEL nº 550, de 22 de dezembro de 2010, que regulamenta a exploração de
Serviço Móvel Pessoal – SMP por meio de Rede Virtual
- (RRV-SMP). Resolução ANATEL nº 491, de 12 de fevereiro de 2008 – altera o Regulamento
do Serviço Mó - vel Pessoal (SMP);
- Resolução ANATEL nº 550, de 22 de novembro de 2010 – Regulamento de Gestão de
- Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP
- Resolução ANATEL nº 564, de 20 de abril de 2011 – altera o Regulamento do Serviço Móvel
Pessoal (SMP);
- Resolução ANATEL nº 627, de 28 de novembro de 2013 – altera o Regulamento do Ser- viço
Móvel Pessoal (SMP);
- Resolução ANATEL nº 632, de 07 de março de 2014 – Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações – (RGC);
- Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor; e
demais normas regulamentares aplicáveis expedidas pela ANATEL.
Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Conforme histórico do último processo de RP n° 56/2014 não verificamos necessidade
de alteração da redação."
 

 

8 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS BENS EM COMODATO
No que dispõe ao item o item 17.2 solicitamos que o prazo para fornecimento dos aparelhos
seja alterado de 20 para 90 dias corridos visto a volumetria contratada e eventuais
indisponibilidades de estoques.

“17.2. A Contratada terá 90 (noventa) dias corridos, a partir da solicitação da Contratante
para entregar os aparelhos. Após a entrega dos mesmos, a Contratante terá 05 (cinco)
dias corridos para fazer a devida conferência.”

Nossa solicitação será atendida?

RESPOSTA: Conforme DCGSITIC, evento SEI: 5125666:
"Salientamos que este é o mesmo prazo exigido no último registro de preços n° 56/2014.
Iremos manter, uma vez que verificamos historicamente ser um prazo razoável para a
entrega dos aparelhos."
 

 

 

Gustavo Martins Ramires Caldeira
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Central de Compras

 

Tavane Francisca Fernandes das Chagas
Coordenadora da Central de Compras

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 04/06/2019, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tavane Francisca Fernandes das Chagas,
Coordenadora, em 04/06/2019, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4937080 e o código CRC B5833106.

Referência: Processo nº 1500.01.0003915/2019-77 SEI nº 4937080
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