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Belo Horizonte, 16 de julho de 2014. 

 

AO ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO GOVERNO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

GESTAO – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS 

Ref: Pregão Eletrônico n.º 56/2014  

 
Oi Móvel S.A., sociedade anônima, com sede no Setor Comercial Norte, quadra 03, Bloco 
A, Ed. Estação Telefônica – Térreo – Parte 2, Brasília, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.423.963/0001-11, doravante denominada “Oi”, indicando como endereço para efeito de 
correspondência Praça Milton Campos, nº 16 – 8º andar, bairro Cruzeiro, em Belo 
Horizonte/MG, e-mail elopes@oi.net.br, telefone (31)3229-2526 / (31)8807-6796, neste ato 
representada pelo procurador legalmente constituído, indicando vem, respeitosa e 
tempestivamente, à presença da Comissão Permanente de Licitação, apresentar 
questionamento, conforme abaixo descrito: 
 

1 - Do ANEXO II – Modelo de proposta Comercial X Site ComprasMG 

 

Analisamos o Modelo de Proposta do Edital, bem como o arquivo “Explicativo de preços - 
Proposta Comercial” e encontramos divergência com o site ComprasMG, conforme abaixo:  
 

1. O modelo de proposta somente totaliza 12 meses e o site ComprasMG precifica 
para 24 meses 

2. O consumo de tráfego VC1,2 e 3 existente no edital/modelo de proposta informa 
uma quantidade de 23059 acessos, mas os Perfis 2 e 3 não geram tráfego externo, 
portanto a quantidade de acessos geradora de tráfego correta é de 13559. 

 
Face às inconsistências encontradas, solicitamos que a Sepalg providencie as 

correções e conceda novo prazo. Nossa solicitação será atendida? 

 

Resposta: Analisadas as colocações apresentadas, a Administração verificou 

inconsistências nas planilhas que compõem o Edital de Registro de Preços n° 56/2014. O 

Edital será retificado com adequação das estimativas e nova data para a licitação será 

publicada. 

Desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Eduardo Camargos Lopes Batista       
Executivo de Negócios – Oi                           
Diretoria Vendas – Corporativo                      
(31)3229-2526 / (31)8807-6796                    

e-mail elopes@oi.net.br                              
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