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Ao 

ILMO. PREGOEIRO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 56/2014 

 

 

 CLARO S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Flórida, 1.970, Cidade 

Monções, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 

40.432.544/0001-47, autorizatária do Serviço Móvel Pessoal – SMP e de Serviço de 

Comunicação Multimídia - SCM, de NIRE nº. 35.300.145.801, doravante denominada 

simplesmente CLARO, vem, respeitosamente por seus representantes signatários, abaixo 

firmados, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ao Pregão Eletrônico em 

referência, de acordo com as razões de fato adiante declinadas: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

 A sessão de abertura da Concorrência Pública para a contratação do objeto do 

presente certame está marcada para o dia 30 de julho de 2014. Sendo protocolado o 

pedido de esclarecimento, na presente data, torna-se irrefutável a sua tempestividade. 

 

II – DOS ESCLARECIMENTOS 

 

 Pretende o GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS a contratação dos 

serviços de telefonia móvel, conforme especificações contidas no Objeto do Edital: 

 

“2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços de 

contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam 

outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para 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, a ser contratado por órgãos e 
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entidades do Governo do Estado de Minas Gerais, tendo a Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão – SEPLAG, como órgão gestor, conforme as 

especificações e condições constantes deste edital e seus anexos.” 

 

Contudo, o presente Edital possui algumas incorreções passíveis de 

esclarecimentos, senão vejamos: 

 

1 – DO ROAMING INTERNACIONAL 

 

Observamos que não é especificado o quantitativo das ligações recebidas em 

roaming internacional na planilha da proposta comercial, pois quando uma chamada for 

recebida em Roaming Internacional, haverá também a cobrança por minuto – cobrança 

que é chamada de Deslocamento Internacional.  

 

Dessa forma, é necessário informar o quantitativo das ligações recebidas em 

roaming internacional. 

 

Era o que cabia esclarecer. 

 

Resposta: Esclarecemos que os quantitativos especificados para roaming internacional 

contemplam tanto as ligações originadas quanto recebidas para este tipo de tráfego. 

 

 

III. DOS PEDIDOS 

 

Ex positis, e por tudo mais que do presente Edital consta, espera a CLARO que 

sejam realizados os esclarecimentos acima solicitados, garantindo-se, assim, o respeito 

aos princípios insertos na Lei nº 8.666/93, na Constituição Federal e nas demais 

disposições normativas afetas à matéria. 

 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte/MG, 24 de julho de 2014. 
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