
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.° 56/2014 - Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão - Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Pedido de esclarecimento formulado pela Telefônica Brasil S/A. 

 

 

A (o) Sr.(a) Pregoeiro (a) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

TELEFONICA BRASIL S/A, Companhia Aberta, com sede na 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São 

Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, NIRE 

nº. 35.3.001.5881-4, sucessora por incorporação de VIVO S/A, sociedade 

anônima inscrita no CNPJ sob o nº 02.449.992/0454-27, com filial na Rua Levindo 

Lopes, nº 258, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30140-170, vem, 

respeitosamente, perante V. Sa, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, 

pelos fundamentos constantes desta peça. 

 

I - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

O Pregão Presencial em referência tem por objeto o “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”. 



 

 

.O presente pedido de esclarecimentos apresenta questões pontuais 

do ato convocatório que merecem ser esclarecidas, facilitando-se a compreensão 

de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas. 

 

Um é o fundamento que justifica o presente pedido, conforme 

exposição a seguir. 

 

II – FUNDAMENTO. 

 

ESCLARECIMENTO QUANTO A PREVISÃO DE CONTROLE DE MINUTOS 

PELA CONTRATANTE. NECESSIDADE DE COTAÇÃO DE SERVIÇO GESTÃO 

EM PLANILHA DE PREÇOS. 

 

O item 3.1 do Anexo I – Termo de Referência estipula que os 

acessos contratados se dividirão nos seguintes Perfis: 

 

b) Perfil 2 (Item 2: n° 54038) – 4.555 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco) 

acessos 

a. Voz Intra-grupo: acessos que utilizam os serviços de voz, por meio de 

aparelhos “padrão voz”; são configurados para realizar ligações locais (VC-1) para 

outros acessos da Rede Corporativa do Estado. Esses acessos faturam 

“Assinatura Perfil 2”, conforme quadro do item 6.3.1 deste Termo de Referência, 

tendo “VC-1 intra-grupo” (custo zero), conforme definições do item 5.1 deste 

Anexo I, e acesso a caixa postal. Todos os demais serviços que geram custos 

devem ser bloqueados. Quantidade estimada: 4.555 (quatro mil e quinhentos e 

cinquenta e cinco) acessos; 

 

c) Perfil 3 (Item 3: n° 54046) – 4.945 (quatro mil e novecentos e quarenta e cinco) 

acessos 

a. Voz Intra-grupo Regional: acessos que utilizam os serviços de voz, por meio de 

aparelhos “padrão voz”, são configurados para realizar ligações, no mínimo,  

locais e regionais (VC-1 e VC-2) para outros acessos da Rede Corporativa. Esses 

acessos faturam “Assinatura Perfil 3”, conforme quadro do item 6.3.1 deste Termo 

de Referência, tendo “VC-1 intra-grupo” (custo zero) e “VC-2 intra-grupo” (custo 

zero), conforme definições do item 5.1 deste Anexo I, e acesso a caixa postal. 

Todos os demais serviços que geram custos devem ser bloqueados. Quantidade 

estimada: 4.945 (quatro mil e novecentos e quarenta e cinco) acessos;  

 

Conforme se depreende, nos perfis expostos são previstos inclusive 

bloqueios de ligações.  



 

 

Visando atender aos interesses da Administração, esta operadora 

vem informar que o controle almejado em edital poderá sim ser realizado, mas 

pela contratante, a partir do serviço de gestão, sendo de responsabilidade da 

contratante a distribuição dos minutos.  

 

Deste modo, para que o referido controle possa ser atendido, é 

necessária a contratação do serviço de gestão, o qual deve ser tarifado e incluído 

nas planilhas de formação de preços além dos itens cotados. 

 

Evidente que tal tipo de serviço possui um custo específico para a 

operadora, devendo ser previsto o seu valor, não sendo admissível que seja 

agregado à oferta de valores pelos demais serviços já elencados. 

 

Caso contrário, o valor do serviço telefônico propriamente dito ficaria 

muito mais dispendioso, dado que teria de ser acoplado o montante de tal serviço 

no valor do minuto do acesso telefônico, situação esta que atuaria em desacordo 

com o princípio da obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

Deste modo, deve-se adaptar o edital neste aspecto, mensurando-

se um valor específico para o serviço gestão para possível controle de minutos 

pela contratante, devendo ser esclarecimento expressamente que para os perfis 

de tráfego 2 e 3, o bloqueio às chamadas externas à Rede Corporativa do 

Estado serão realizadas por meio da ferramenta de gestão fornecida pela 

Contratante. 

 

 

Resposta: A Administração mantém o disposto em Edital. O item de gestão não será 

especificado separadamente. Salientamos que a ferramenta de gestão não visa suportar 

somente os perfis 2 e 3 e sim os perfis de acessos presentes no Edital, a partir de possíveis 

demandas advindas dos contratantes. Outro ponto importante a se destacar é que os perfis 

de acessos contam com conjunto de assinaturas e tarifas, contemplando os serviços 

necessários à sua plena execução quando da contratação.  

 

 

III – REQUERIMENTO 

 



 

 

Ante o exposto, requer seja esclarecido o edital nos pontos 

indicados acima, alterando-se os respectivos dispositivos, caso seja necessário. 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

Belo Horizonte/MG, 24 de julho de 2014. 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A 

 

 

QUESTIONAMENTO ENVIADO VIA E-MAIL EM 24/07/2014 ÀS 10:55 

 

 

Questionamento: Para os perfis de tráfego 2 e 3 , o bloqueio às chamadas externas à 

Rede Corporativa do Estado serão realizadas por meio da ferramenta de gestão fornecida 

pela Contratante. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: O entendimento está correto. Ressaltamos que alguns serviços deverão ser 

bloqueados pela empresa contratada por meio de ferramenta disponibilizada para fins de 

adequação ao tipo de acesso a ser contratado. 

 


