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23/01/2014 

 

Referência: Resposta à Solicitação de Esclarecimento referente ao Edital de 

Chamamento Público n° 001/2014 – Minas Comunica II. 

 

Tendo em vista à solicitação de esclarecimentos referente ao Edital de 

Chamamento Público n° 001/2014 – Minas Comunica II, proferida pela Empresa 

Telefônica Brasil S/A, sucessora por incorporação da VIVO S/A, no dia 17/01/2014, 

esclarecemos abaixo: 

 

 

A data de Sessão Pública se encontra equivocada no Preâmbulo do Edital 

(Título 1) e será corrigida para a data correta que é 10 de fevereiro de 2014; 

 

 

 

 



A concessão de Regime Especial depende de requerimento nos termos do art. 

49 do Decreto nº 44.747, de 03 de março de 2008, que estabelece o Regulamento do 

Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos (RPTA): 

 

“Art. 49.  Os regimes especiais de tributação e os que versem sobre 

emissão, escrituração e dispensa de documentos fiscais, de caráter 

individual, dependem de requerimento do interessado, por meio do SIARE, 

sendo denominados Processo Tributário Administrativo 

Eletrônico/Regime Especial (e-PTA-RE).” 

 

 

O referido requerimento deve ser efetuado logo após a assinatura do Termo de 

Compromisso. 

 

 

O entendimento está correto. A SEPLAG emitirá declaração de aceite e 

atendimento aos 100 (cem) distritos para que seja entregue a SEF, com finalidade de 

que se inicie a fruição do benefício. 

 

 

Conforme item 3.2.4.1 será feita uma avaliação pela SEPLAG referente às 

comunicações, justificativas e apresentações de comprovações de qualquer fato gerador 

que impossibilite a implantação das ERB’s.  



 

Já existe uma previsão legal de outras situações que justifiquem o tratamento 

de avaliação por órgão competente em casos fortuitos e de força maior. Dessa maneira, 

o entendimento está correto e fatos ou ocorrências imprevisíveis ou de difícil previsão 

que geram efeitos e consequências inevitáveis serão avaliados pela SEPLAG. 

 

 

O prazo para que a prestadora apresente à SEPLAG os distritos que já estão em 

condições de passar pelo processo de certificação, juntamente com a documentação 

prevista no item 3 do ANEXO IX será quinzenal para vias de monitoramento da 

execução da prestação do serviço. Já a prestação de informação à SEF quanto ao 

cumprimento do cronograma será efetuado trimestralmente, conforme divisão de 8 

trimestres, contendo os percentuais acumulados de distritos a serem atendidos no 

Programa.  

 

 
Os documentos a que se referem o item 3.2.5.1.”d” são os que serão previstos 

no regime especial. 

Cabe salientar que, para efeito de implementação e controle do benefício fiscal 

a ser concedido, o regime especial tem autonomia para especificar os documentos que 

sejam imprescindíveis a estes fins. 

 

 



 

Deverá ser instalada e implantada 1 (uma) ERB dedicada a cada Distrito 

contemplado no Edital. Esta ERB não necessariamente deve estar localizada na área 

geográfica do Distrito, mas, é imprescindível que haja a instalação e implantação de, no 

mínimo, 692 (seiscentas e noventa e duas) ERB’s, conforme previsão editalícia. Dessa 

forma, para um melhor entendimento, o item 4.1 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 4.1. A prestadora de SMP contemplada com Crédito Outorgado de ICMS 

deverá instalar, ao menos, uma ERB para atendimento de cada um dos 

distritos relacionados no ANEXO II deste edital. 

  

 

O endereço completo do local da sessão pública será no dia 10 de fevereiro de 

2014, Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 12° andar, salas 6 e 7 no horário de 09:30. 

Também será divulgado na republicação do Edital. 

 

 

Em nova republicação do Edital serão corrigidas tais numerações e citações 

incongruentes. 

 

 



 

O texto do Edital será alterado com a inclusão dos itens 9.2.6 – CNDT; 9.3.1 – 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis; e 9.3.2 – Certidão Negativa de 

Falência no item 9.2.8, que enumera os documentos que potencialmente podem ser 

substituídos pela CRC. 

 

 

 

 A apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, 

considerando que o início deste novo exercício se deu há apenas 23 dias, e estando no 

prazo legal para apresentar o documento à Junta Comercial, poderá ser apresentado o 

Balanço de 2012. A alteração da nomenclatura será feita e publicada na retificação do 

Edital. 

 

 

Em nova republicação do Edital será apresentado o item 10.3 que descreve a 

Apresentação de proposta substitutiva. Esta proposta substitutiva será verbal. 

 

 

 



 

 

Para a aplicação de multa por atraso serão consideradas as entregas trimestrais 

do cronograma do projeto, conforme previsão do Edital. 

 

 

A validação será realizada com base nos critérios de avaliação e obtenção de 

dados dos padrões de qualidade estabelecidos para a prestação do serviço móvel pessoal 

referente à área de abrangência dos distritos contemplados no edital, de acordo com os 

padrões da ANATEL. Nos casos de não validação pela entidade certificadora do serviço 

no primeiro momento, a empresa deverá realizar os ajustes necessários e informar a 

SEPLAG para definição de um novo prazo de certificação. 

 

 

 

A empresa deverá apresentar a licença da ANATEL contendo as informações 

do item 15.3 conforme nova redação. 

 

 

 



 

 

 

O entendimento está correto. Possíveis atrasos advindos da execução da 

certificação pela entidade certificadora serão avaliados pela SEPLAG, conforme atrasos 

de licenciamento, casos fortuitos e de força maior. 

 

 

 



 
 

 Não há impropriedade na exigência de indicação dos lançamentos 

contábeis porque o lançamento contábil com as correspondentes contas contábeis 

retratam a informação necessária que deverá demonstrar a inserção dos itens relativos 

ao investimento no grupo de Ativo exigido para fruição do benefício fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 Resposta aos questionamentos 19, 20 e 21: 

O Edital de Chamamento expressamente não admite itens cuja classificação 

contábil se dê no Subgrupo Intangível. 

Note-se que não há qualquer incoerência no referido Edital e no Termo de 

Compromisso, haja vista que há despesas com software que são contabilizadas no 

Subgrupo Imobilizado. 

Tais softwares, contabilizados no Subgrupo Imobilizado, são aqueles 

vinculados ao hardware de máquinas e equipamentos. Um típico exemplo é o firmware. 



O Pronunciamento Técnico CPC-04 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

é bem esclarecedor neste sentido, não deixando restar qualquer dúvida: 

“Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem 

substância física, como um disco (como no caso de software), documentação jurídica 

(no caso de uma licença ou patente) ou em um filme. Para saber se um ativo que 

contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como um ativo imobilizado 

ou como ativo intangível, nos termos do presente Pronunciamento, a entidade avalia 

qual elemento é mais significativo. Por exemplo, um software de uma máquina-

ferramenta controlada por computador que não funciona sem esse software específico é 

parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. 

O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não 

é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível.” 

 

Assim, para os efeitos do benefício fiscal em questão não serão levados em 

conta softwares que sejam classificados no Subgrupo Intangível. 

 

 

 

Execução trimestral do cronograma, conforme previsão do Edital. 

 

 

 

 

A entidade certificadora ficará responsável pela execução dos procedimentos 

relativos à aferição dos padrões de qualidade, de acordo com as previsões da ANATEL. 

A validação será baseada na disponibilidade de todos os recursos previstos no edital 

para o Serviço Móvel Pessoal referente à área de abrangência dos distritos 



contemplados no edital, além da verificação dos itens contidos no Anexo IX. O prazo da 

entidade certificadora apresentar a certificação da prestação do serviço está 

contemplado no prazo da SEPLAG.  

 

 

O crédito fiscal será liberado após as condições estabelecidas no Edital e no 

Regime Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Diniz Lara 

Diretor da Superintendência Central de Governança Eletrônica 

 


