
Referência: Resposta à Solicitação de Esclarecimentos da empresa TIM Celular S/A 
referente ao Edital de Registro de Preços 56/2014. 

 

Em resposta às colocações realizadas por esta empresa a Administração Pública 
se manifesta: 

 
Solicitação 1: Pelo fato dos signatários para assinatura do contrato nos valores 
previstos para esta ATA de Registro de preços e Contratos serem diretores da 
Companhia e não terem endereços fixos no estado de MG e por estar constantemente 
em viagens internacionais, a TIM Celular S/A solicita que o prazo para a assinatura do 
contrato seja alterado para 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 
que justificado junto ao órgão contratante, conforme rege a lei. A solicitação será 
acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata o aumento do 
prazo para assinatura dos contratos e da ata de Registro de Preços para prazo de 10 
dias úteis. O edital será retificado. 
 
Solicitação 2: Os prazos para faturamento e vencimento de prestação de serviços 
contínuos mensais ao poder público, definidos em lei, deverão obrigatoriamente 
seguir a seguinte condição: 

 Período de apuração: sempre do dia 1 ao dia 30 de cada Mês; 

 Vencimento: sempre 30 dias após a data do fechamento do período de 
apuração. 

A única data de vencimento que atenderia esta condição seria o dia 30 de cada mês, 
neste caso, as faturas são entregues até 15 dias antes do vencimento. 
A TIM Celular S/A solicita a alteração da condição de pagamento de acordo com esta 
condição. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Salientamos que a prática já é adotada pela Administração. 
 
Solicitação 3: Os itens acima são conflitantes; A TIM Celular S/A solicita que seja 
alterado o edital e mantido o item considerado o correto por este órgão a fim de evitar 
conflitos futuros. Solicitamos ainda que seja considerado o prazo de 2 (dois) dias úteis 
que anteceder a abertura da sessão pública para impugnação, tendo em vista a 
complexidade e magnitude do projeto, que necessita de uma período maior para 
análise dos itens solicitados no edital. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Não há conflito entre os itens. Qualquer cidadão poderá solicitar 

esclarecimentos e impugnar o Edital até o 5º dia útil da sua publicação. Apenas 

licitantes terão o prazo estendidos para tal, ou seja, até 02 dias úteis da sessão. 

 



Solicitação 4: Conforme descrito acima, a SEPLAG solicita no termo de referência e 
também descreve estes mesmos itens na tabela de preços, perfis de uso com vários 
serviços incluídos. A questão é que as operadoras não comercializam perfis de uso e 
sim serviços individualizados como: Assinatura de uso de linha móvel, serviço Tarifa 
Zero local, serviço tarifa zero nacional, serviço de SMS, Serviços de MMS, Serviço de 
tráfego de dados com pacotes para tráfego ilimitado com franquias determinadas para 
smartphones, Serviço de tráfego de dados com pacotes para tráfego ilimitado com 
franquias determinadas para uso em modens ou Tablets; serviço de roaming 
internacional, ligações locais, interestaduais e internacionais, dentre outros. Desta 
forma os itens que poderão ser faturados pelas operadoras são distintos dos que a 
SEPLAG deseja contratar, pois, as operadoras não tem como faturar os perfis conforme 
descritos acima, e sim cada um dos itens constantes nas descrições dos perfis; esta 
condição poderá provocar um conflito muito grande junto aos órgãos no momento de 
conferir os serviços faturados de acordo com o contratado e também entra em conflito 
com o estabelecido no preâmbulo deste edital: “observada a regulamentação da 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
posteriores alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.” As 
operadoras tem registrado na ANATEL os serviços e não perfis de uso; e a lei manda 
que o faturamento deverá ser exatamente igual ao que foi contratado no pregão. 
Desta forma, a TIM Celular S/A solicita que a contratação seja feita conforme 
serviços/produtos registrados autorizados pela ANATEL: Como exemplo: 
 
1 – Assinatura básica de linha móvel ......................unid....quant...vlr.mensal...vlr anual 
2 – Serviço tarifa zero local.....................................unid.....quant.. vlr.mensal...vlr.anual 
3 – Serviço tarifa zero regional...............................unid.....quant...vlr.mensal ..vlr anual 
4 - Ass.Serviço tráfego de dados em smartphones...unid...quant....vlr.mensal...vlr.anual 
5 – Ass.Serviço tráfego de dados em Modens... 
6 – Tráfego VC1 mesma operadora 
7 – Tráfego VC1 para fixo 
8 – Tráfego VC1 outras operadoras 
Dentre outros, conforme registrados na ANATEL pelas operadoras. A Solicitação será 
acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que os perfis de acessos, nada mais são, que o conjunto dos 
serviços/produtos ofertados pelas empresas operadoras de telecomunicações. Sendo 
possível, então a precificação tanto agregada quanto discriminada pelos 
serviços/produtos a serem ofertados. 
Exemplo: 
5 linhas de perfil 1 
4 linhas de perfil 2 (local) 
3 linhas do perfil 3 (regional) 
2 linhas do perfil 4 
1 Modem 
 
Considerando o ambiente acima, o faturamento poderá ocorrer da seguinte maneira: 



12 – Assinaturas básicas 
2 – Assinaturas serviço de tráfego de dados em smartphones 
1 – Assinatura serviço de tráfego em modem 
4 – Assinaturas serviço tarifa zero local 
3 – Assinaturas serviço tarifa zero regional 
VC-1¹........ 
VC-1²........ 
 
Solicitação 5: A franquia mínima de 5 GB é específica de uma única operadora, desta 
forma, a fim de permitir igualdade de participação entre as operadoras no pregão, a 
TIM Celular S/A solicita que a franquia mínima para os Smartphones seja alterada para 
3 GB e dos tablet’s / modems para 3GB ou 10 GB. Porém, deve ser levado em 
consideração que quanto maior a franquia, maior o custo. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: A franquia mínima exigida será retificada para 3 GB para fins de atender a 
maioria do mercado e as necessidades dos órgãos e entidades participantes do 
certame. 
  
Solicitação 6: O serviço que atende à esta solicitação registrado pelas operadoras na 
ANATEL, intitulado tarifa Zero longa distância, são limitados à 500 minutos por linha. A 
fim de permitir a participação de um maior número de operadoras, há pelo menos 
mais 1 operadora na mesma condição, A TIM celular S/A, solicita que o item acima seja 
alterado para o máximo de 500 minutos por linha. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que foi estipulada uma estimativa de consumo destes acessos 
em 150 minutos mensais para ligações VC1 e 100 minutos mensais para ligações VC2 
para o plano corporativo, conforme item 6.1 do Anexo I, sendo, portanto, bem menor 
que a previsão de 500 minutos mensais mencionado pela empresa.  
 
Solicitação 7: A TIM Celular S/A entende que o tráfego para acesso à caixa postal (é o 
mesmo que o tráfego VC1 on-net, porém vem destacado separadamente na nota 
fiscal) está dentro da permissão de cobrança de tráfego realizado estipulado no item 
acima. O entendimento está correto? 
 
Resposta: O entendimento está correto. 
 
Solicitação 8: O tráfego em roaming internacional é faturado em moeda nacional, 
porém são cotados em dólar por serem serviços prestados no exterior e por 
operadoras parceiras. A TIM celular S/A solicita que os valores a serem cotados em 
moeda nacional representem o valor da conversão do dia, e que na ocasião da emissão 
da ATA de registro de preços para a operadora vencedora, seja destacado em campo 
apropriado o valor em dólar após conversão do valor em moeda nacional ofertado na 
planilha de preços final. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que o posicionamento da Administração pública referente a 



esse item está descrito no item 5.2.6 do Anexo I – Termo de Referência. Ressaltamos 
ainda que tal regra também foi exposta no edital 003A/2012, comprovando a 
manutenção da referida regra. 
 
Solicitação 9: Neste item faltou inserir a franquia mínima conforme estabelecido nos 
itens 4.2.1 e 4.3.1. A TIM Celular S/A solicitada uma confirmação se deverá ser mantida 
as mesmas informações já mencionadas ou se para os acessos “dispositivos de 
comunicação de dados” que entendemos que são os modems e tablets deverá ser 
considerada uma outra franquia. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que as franquias estabelecidas nos itens 4.2.1 (Perfil 4 – 1GB) e 
4.3.1 (Perfil 5 – 3GB, segundo retificação do Edital) serão mantidas para os acessos 
descritos. 
 
Solicitação 10: A TIM Celular solicita esclarecimento sobre o modelos de “PLACAS” do 
item acima, pois, não são usadas mais este tipo de tecnologia. A solicitação será 
acatada? 
 
Resposta: O item será retificado para o texto: “... Os equipamentos a serem fornecidos 
deverão apresentar compatibilidade tecnológica com a Rede e os serviços prestados 
pela operadora”.  
 
Solicitação 11: Para o caso dos serviços de bloqueio de chamadas recebidas a cobrar, a 
ANATEL permite que seja cobrado pelas operadoras um valor de assinatura para este 
serviço. A fim de permitir a participação das operadoras em igualdade de condições, A 
TIM Celular S/A solicita que seja inserido na planilha de preços uma linha para a 
cotação deste serviço; pois, zerá-lo ou não será liberalidade das operadoras, e exigir 
gratuidade por parte do órgão contratante é entendido como abuso de poder. 
Solicitamos ainda que os serviços que não possam ser realizados pelo sistema web, 
possam ser atendidos através do atendimento corporativo (0800 ou e-mail). A 
solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que os serviços poderão ser realizados pelo sistema web e 
atendimento corporativo, conforme previsão do contratante e disponibilização da 
contratada. 
 
Solicitação 12: A TIM Celular S/A entende que o tráfego de voz para acesso à caixa 
postal poderá ser cobrado conforme item 5.2.2 . visto que para zerar esta cobrança 
seria necessário zerar todo o tráfego VC1 para mesma operadora inviabilizando 
financeiramente o projeto. Está correto o entendimento? 
 
Resposta: Está correto o entendimento. 
 
Solicitação 13: As linhas novas quando disponibilizadas a um cliente são ativadas a 
primeira vez somente após entrega dos chips ao cliente; e todos os serviços 



disponíveis na operadora vão desbloqueados, com exceção do serviço de roaming 
internacional, somente após ativada o cliente poderá solicitar os bloqueios 
necessários; esta condição é default conforme regras da ANATEL. Diante disto, a TIM 
Celular S/A solicita que este item seja alterado, conforme descrito acima e pela 
previsão de seguir regras da ANATEL constante no preâmbulo deste edital. A 
solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Salientamos que tais previsões já se encontravam descritas em Editais 
anteriores, como o Edital n° 003A/2012. 
 
Solicitação 14: A empresa atendendo às condições fixadas no ato convocatório, não há 
que se discutir acerca da aceitabilidade ou não de aparelhos ou serviços fornecidos, 
tornando-se inócua a exigência acima exposta, sendo, por conseguinte indevida a 
referida inspeção, o que torna qualquer custo decorrente ilegal. Isto é, ao cumprir com 
as exigências dispostas pelo Edital quanto às características dos aparelhos, a empresa 
contratada não poderá ter seus aparelhos cedidos rechaçados e com suas embalagens 
violadas, impedindo a venda futura dos mesmos e o término da garantia, pois em 
consonância com os termos dispostos no Edital, que vinculam não só as empresas 
participantes como a Administração Pública, pelo Princípio da Vinculação do 
Instrumento Convocatório, estão estabelecidas as especificações a serem atendidas 
pelos aparelhos. Uma vez que os aparelhos e serviços cumpram com todas as 
exigências do edital, não é dado à Administração o direito a recusa dos mesmos. Tal 
previsão impede a correta revisão de custos e formação de proposta, uma vez que a 
análise do cenário financeiro, com a inclusão do uso dos aparelhos e serviços, deve se 
dar na fase de formulação da proposta, não quando da contratação. Desta forma, a 
TIM Celular S/A, solicita a retirada desta exigência do edital. A solicitação será 
acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
em Edital. Esse item é justificado com finalidade de garantir que a Administração tenha 
acesso a aparelhos que venham a atender a requisitos de usabilidade dos usuários. 
Deverão ser ofertados, no mínimo, mais uma opção por aparelhos de Voz e de Voz e 
Dados, de acordo com as características especificadas no Edital. Vale ressaltar que a 
CONTRATANTE fará a opção por um determinado modelo no momento da 
contratação. 
 
Solicitação 15: O serviço móvel pessoal é uma concessão Federal onde o órgão 
regulador a ANATEL é o responsável por impor metas de qualidade de serviços e 
punições em caso de não cumprimento destas; as quais são de poder público. A TIM 
Celular S/A entende que a exigência de um acordo de níveis de serviço distinto do 
estabelecido pela ANATEL incluindo penalidades vai além da competência da SEPLAG-
MG o qual entendemos também como sendo abuso de poder por exigir tais condições 
descritas no item 10 e seus sub-itens. Diante disto, a TIM Celular S/A solicita a retira de 
todo este item do edital. A solicitação será acatada? 
 



Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que o Acordo de Níveis de Serviço é prática recorrente nos 
Editais da União (Pregão Eletrônico 42/2014 Ministério de Planejamento e Gestão, 
Pregão eletrônico DRF/CGE/MS n° 05/2013) e até mesmo encontrado, em moldes 
semelhantes, em Edital da própria ANATEL (Pregão eletrônico 005/2013-
GR02AF/GR02) sendo, portanto, uma ferramenta de manutenção de parâmetros de 
qualidade e métrica para execução contratual decorrente das Atas de Registro de 
Preços. 
 
Solicitação 16: A TIM Celular S/A solicita que todas as regras técnicas deste edital 
sejam praticadas conforme disposto no item 11.8 deste edital: 
11.8. Deverão ser respeitadas todas as metas de qualidade dos serviços de SMP e 
SCM estabelecidas pela ANATEL nas Resoluções 574 e 575/2011. 
A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esses índices e regras técnicas já são utilizados em outras contratações e 
estavam previstos, de forma semelhante, no Edital n° 003A/2012. 
 
Solicitação 17: A TIM Celular S/A entende que este tipo de relatório deverá ser 
fornecido pelo setor de engenharia de rede, o qual possui toda a tecnologia necessária 
para acompanhamento da cobertura por ERB nacionalmente e poderá apresentar 
relatórios através de gráficos onde poderá ser visualizado a disponibilidade dos 
serviços. A TIM Celular S/A entende que a abertura do chamado de indisponibilidade 
de rede servirá para registrar o horário da ocorrência. Então neste caso entendemos 
que poderão ser fornecidos um relatório pela Central de atendimento quanto ao 
registro do chamado e outro pelo setor de rede demonstrando a condição e qualidade 
de uso da cobertura dentro do período reclamado; porém a disponibilidade de tal 
relatório por linha é inviável; tais relatórios são gerados somente por estação rádio 
base. Diante disto, A TIM Celular solicita a alteração deste item para que o relatório 
seja fornecido por estação rádio base que atenda ao endereço de funcionamento da 
linha reclamada e não por linha. A solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
no Edital. Esclarecemos que tais relatórios visam demonstrar o nível de 
indisponibilidade das linhas para fins de mensuração da efetividade e qualidade dos 
serviços. Além disso, já foram previstos em editais passados, como o Edital n° 
003A/2012. Então neste caso entendemos que poderão ser fornecidos um relatório 
pela Central de atendimento quanto ao registro do chamado e outro pelo setor de 
rede (ERB) demonstrando a condição e qualidade de uso da cobertura dentro do 
período reclamado. 
 
Solicitação 18: Referente ao subitem 8.8.1, solicitamos que seja informado em qual 
linha do modelo da Planilha de Preços deverá ser apresentado dos valores resultantes 
da dedução de ICMS, uma vez que na proposta de preços existem campos apenas para 
informação dos valores com ICMS e da informação da alíquota de ICMS que está sendo 
considerada, onde entendemos que o campo “F – Valor da alíquota de ICMS aplicável” 



deverá ser informado o percentual da alíquota, por exemplo: 25%. Nossa solicitação 
será acatada? 
 
Resposta: O entendimento está correto. Será retificado o Edital com inclusão de 
coluna e linha para informação de preços resultantes da dedução do ICMS. 
 
Solicitação 19: Referente aos itens acima supracitados, entendemos que o pagamento 
poderá ser realizado 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. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
Resposta: Está correto o entendimento. 
 
Solicitação 20: Referente ao item acima supracitado, informamos que as notas fiscais 
de serviços de telecomunicações não são reemitidas de forma a evitar problemas no 
recolhimento dos impostos, mas que nos casos onde a contestação dos valores for 
procedente, será enviado um boleto para pagamento com o valor correto que irá 
quitar a Nota Fiscal emitida. Visando viabilizar a nossa participação, solicitamos que 
seja aceita a nossa participação desta maneira. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a solicitação. 
 
Solicitação 21: Visando viabilizar a participação de uma maior quantidade de licitantes, 
aumentando assim a competitividade e conseqüente obtenção de uma melhor 
proposta econômica, solicitamos que os serviços que, por limitação tecnológica ou 
necessidade de segurança de ativação/bloqueio não possam ser efetuados via internet 
(Gestor On line), possam ser disponibilizados através de uma central de atendimento 
(e-mail ou 0800), possibilitando assim a total gestão das linhas. Nossa solicitação será 
acatada? 
 
Resposta: Conforme item 5.9.5.1 “O registro poderá ser efetivado mediante e-mail, 
consultor de relacionamento ou outro tipo de registro formalizado.”. Assim, os 
serviços podem ser disponibilizados através de Gestor on line e central de 
atendimento, mediante necessidades dos contratantes e disponibilização de oferta 
pela empresa contratada. 
 
Solicitação 22: Na leitura deste item, denota-se a existência de exigência modelos de 
aparelhos para escolha, ainda que as características mínimas estejam expressamente 
declaradas no Edital. Ora, caso a empresa atenda às condições fixadas no ato 
convocatório, não há que se discutir acerca da aceitabilidade ou não dos aparelhos ou 
serviços fornecidos, tornando-se inócua a exigência acima exposta, o que torna 
qualquer custo decorrente ilegal. Isto é, ao cumprir com as exigências dispostas pelo 
Edital quanto às características dos aparelhos, a empresa contratada não poderá ter 



seus aparelhos cedidos rechaçados e com suas embalagens violadas, impedindo a 
venda futura dos mesmos e o término da garantia, pois em consonância com os 
termos dispostos no Edital, que vinculam não só as empresas participantes como a 
Administração Pública, pelo Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, 
estão estabelecidas as especificações a serem atendidas pelos aparelhos. Uma vez que 
os aparelhos e serviços cumpram com todas as exigências do edital, não é dado à 
Administração o direito a recusa dos mesmos. Tal previsão impede a correta previsão 
de custos e formação de proposta, uma vez que a análise do cenário financeiro, com a 
inclusão do uso dos aparelhos e serviços, deve se dar na fase de formulação da 
proposta, não quando da contratação. Sugerimos a retirada deste item Nossa 
solicitação será acatada? 
 
Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
em Edital. Esse item é justificado com finalidade de garantir que a Administração tenha 
acesso a aparelhos que venham a atender a requisitos de usabilidade dos usuários. 
Deverão ser ofertados, no mínimo, mais uma opção por aparelhos de Voz e de Voz e 
Dados, de acordo com as características especificadas no Edital. Vale ressaltar que a 
CONTRATANTE fará a opção por um determinado modelo no momento da 
contratação. 
 
 
Solicitação 23: Diante das questões apontadas acima e considerada a complexidade do 
objeto licitado, e os feriados que envolvem este período, o que dificulta a negociação 
com fornecedores e solicitações de aprovação de tarifas mais competitivas, fica 
evidente a necessidade de prorrogação da data de realização do certame. Assim, 
requer-se o adiamento de 15 (quinze) dias da data de abertura das propostas, 
estabelecendo-se prazo razoável, que atenda ao interesse público tanto na efetiva 
competição entre um maior número de licitantes e na seleção da melhor proposta, 
quanto na execução fiel do contrato pela vencedora. 
 
Resposta: O prazo será reaberto mediante retificação e publicação do Edital, conforme 
8 dias previsto na legislação, após publicação. 
 

 
Referência: Resposta ao pedido de Esclarecimento impetrado pela Empresa TIM 
Celulares S/A ao Edital de Registro de Preços 56/2014. 
 
Em retorno às colocações realizadas por esta empresa a Administração Pública se 
manifesta nas respostas escritas logo após cada questionamento, esclarecimentos 
solicitados, conforme exposto no corpo do texto acima: 
É importante salientar que o Edital n° 56/2014 foi objeto de ampla discussão junto às 
empresas de telefonia, por meio de 2 rodadas de consulta pública formalizadas por e-
mail e partes integrantes do referido processo licitatório. 
Outro ponto a se destacar é que o presente Edital repete dispositivos que foram 
previstos em editais anteriores, dos anos de 2008, 2011 e 2012. Editais estes que 
garantiram a isonomia e livre competição entre os proponentes à época e que baliza a 
atual prestação de serviços ao Estado. 



O Edital será retificado e nova publicação será efetivada com vias à maior participação 
e clareza das regras do negócio. Nova data será determinada para a licitação. 
 
(Respondido em 24/06/2014 às 09:35) 
 
 
  


