
 

 

TIM CELULAR S/A 
CNPJ: 04.206.050/0001-80 -  Insc.Estadual: 116.049.102.113 

AV. GIOVANNI GRONCHI, NO. 7143, VILA ANDRADE 
SÃO PAULO (SP) -  CEP: 05.724-006 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
São Paulo, 03 de julho de 2014. 
 
À 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG 

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

 

A TIM Celular S/A, acima identificada, interessada em participar do pregão eletrônico 

56/2014 para a contratação dos serviços de telefonia móvel, vem através deste ofício 

solicitar esclarecimentos e sugerir alterações a fim de permitir a participação de todas as 

operadoras em igualdade de condições; o(a)s quais relacionamos abaixo: 

 

Questionamento 1 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

“6. ESTIMATIVA DE CONSUMO  
 

6.1. O consumo mensal das ligações referidas no item 5.1 deste Termo de Referência é estimado em 

150 (cento e cinquenta) minutos de VC-1 e 100 (cem) minutos de VC-2 para os Perfis de acesso 2 e 

3.” 

 

Nossa solicitação: O item 6.1 informa um tráfego de minutos VC-1 e VC-2 para os perfis 2 e 3, porém de 

acordo com a descrição do perfil na planilha de preços e com o arquivo “explicativo-de-precos-proposta-

comercial-seplag” os perfis 2 e 3 farão apenas serviços intragrupo local e/ou regional. Dessa forma, 

solicitamos esclarecimento sobre esse volume informado e se o mesmo deverá ser considerado na 

composição dos custos do perfil. 

Nossa solicitação será acatada? 

Não. A minutagem informada para o perfil 2 e 3 serve para estimativa de uso não devendo ser tarifada 

conforme itens 5.1.1 (perfil 2 e 3) e 5.1.2 (perfil 3) do Termo de Referência. Iremos retificar o item 6.1 

para melhor entendimento. 

 



 

 

Questionamento 2 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

8. APARELHOS 
 

Nossa solicitação: São indicados especificações técnicas para dois modelos de aparelhos telefônicos, porém 

são solicitados 4 perfis de acessos de voz e/ou dados. Dessa forma, solicitamos uma confirmação do 

quantitativo de cada aparelho que deverá ser fornecido, assim como uma correlação entre o aparelho e o 

perfil. 

Nossa solicitação será acatada? 

Será necessária a indicação de somente um modelo de aparelho (conforme republicação) para cada 

perfil de acesso sendo que o modelo a ser apresentado para atendimento do item 8.3 do Termo de 

Referência contemplará os perfis 1, 2, 3 com uma estimativa de 20.421 aparelhos. 

Já o modelo a ser apresentado para o item 8.4 do Termo de Referência contemplará somente o perfil 4 

com uma estimativa de 2.638 aparelhos. 

 

Questionamento 3 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

8. APARELHOS 

 

8.6. Os aparelhos devem possuir garantia, através de Assistência Técnica credenciada, durante, no 

mínimo, período de 12 meses para ocasião de troca de 30% do parque de aparelhos, conforme item 

14.12 do Edital, a contar da data da ativação do terminal móvel; 

 

15.6.2. Os aparelhos devem possuir garantia, através de Assistência Técnica credenciada, durante, 

no mínimo, período de 12 meses para ocasião de troca de 30% do parque de aparelhos, conforme 

item 14.12 do Edital, a contar da data da ativação do terminal móvel; 

 

Nossa solicitação: Informamos que os aparelhos possuem garantia de 12 meses e que serão trocados, pelo 

fabricante do equipamento, apenas se constato defeito de fabricação. Dessa forma, solicitamos que o item 

8.6 seja alterado, pois não pode ser exigido um percentual de troca do parque pela assistência técnica. 

Nossa solicitação será acatada? 

Não. Conforme citado no item 14.12 do edital explicitamos, ipsis litteris: 

“... 



 

 

14.12. Observado o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data de ativação do 

terminal móvel, a Contratante poderá solicitar à Contratada trocas de aparelhos móveis, 

limitadas, a cada 12 meses de contrato, a 30% (trinta por cento) do total contratado, por tipo de 

aparelho e por órgão Contratante, que deverão ser prontamente atendidas. 

...” 

 

Questionamento 4 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

8. APARELHOS 

 

8.9. Nos casos mencionados no item anterior o valor do aparelho deverá ser estabelecido com base 

no preço de mercado, confrontado com pelo menos mais 2 (dois) orçamentos e previamente 

aprovado pelo gestor do contrato do Contratante. 

 

Nossa solicitação: Nossa solicitação: Visando ampliar a competitividade e proporcionar um preço mais 

vantajoso para esta instituição, referente ao solicitado nos subitens acima supracitado, solicitamos que seja 

aceito que seja cobrado o valor pro rata do aparelho em questão, baseado na nota fiscal que acompanha o 

mesmo. 

Nossa solicitação será aceita?. 

 

Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a solicitação. O Edital será retificado 

com alteração do item 8.9 do Anexo I – Termo de Referência. 

 

Questionamento 5 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 

9. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

9.3. A contratada deve iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a 

contar da data da assinatura de cada contrato. 

 

Nossa solicitação: Devido ao alto volume de acessos e aparelhos que deverão ser fornecidos neste certame, 

e como exige uma validação do modelo de equipamento que será fornecido, solicitamos que seja informado 

um cronograma de fornecimento, com base na quantidade de aparelhos, para que haja tempo hábil para 

operadora negociar com o fornecedor e com elaborar processo de logística escalonado. 



 

 

Exemplo: 

Até 100 acessos: 20 dias 

De 100 a 500 acessos: 30 dias 

 Nossa solicitação será acatada? 

Não. Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto em Edital. 

Ressaltamos que os contratos dos órgãos participantes possuem datas de vencimento distintas, 

possibilitando o fornecimento de acessos e aparelhos em momentos oportunos. Ressaltamos ainda 

que será definido somente um modelo de aparelho para cada perfil de acesso não sendo necessária 

uma validação do aparelho pelo CONTRATANTE. 

Segue abaixo o demonstrativo de vencimento dos contratos vigentes. 

CNPJ RAZÃO SOCIAL 
PERÍODO DE 

VIGÊNCIA 
FIM 

17374745000113 ADM. DE ESTADIOS DE MG 27/08/2015 

16745465000101 ADV. GERAL DE MG 14/05/2015 

10745790000198 AG.DES.REGIÃO METROPOLITANA DE BH 15/01/2015 

15438067000180 AG.DES.REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO 27/02/2015 

11099618000177 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOT.SANITÁRIO DE MG 30/12/2014 

38486817000194 BANCO DE DESENV. DE MG 21/10/2014 

16558900000199 FUND.CENTRO TECNOLOGICO DE MG - CETEC 27/08/2015 

17161837000115 CIA. DE HABITAÇÃO DE MG 16/12/2014 

05585681000110 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MG 04/04/2015 

03389126000198 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG 02/04/2015 

05599094000180 DEFENSORIA PUBLICA DE MG 27/08/2015 

23971203000120 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MG 08/04/2015 

17309790000194 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 01/05/2015 

17327289000150 DEP. DE TELECOMUNICAÇÕES DE MG 18/02/2015 

04881791000167 EFFICIENTIA S/A - GRUPO CEMIG 14/03/2013 

19198118000102 EMATER-MG 04/02/2015 

17138140000123 EPAMIG 04/08/2015 

13199738000171 ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS 18/12/2014 

08715327000151 ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MG 01/04/2014 

23070071000166 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO 18/01/2015 

21949888000183 FAPEMIG 13/04/2015 

19843929000100 FHEMIG - FUND.HOSPITALAR DE MG 27/06/2015 

19169713000101 FUND. EDUCACIONAL DE MG - FUCAM 17/06/2015 

17498205000141 FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO - Palácio das Artes 20/08/2015 

17503475000101 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED 03/09/2015 



 

 

17464652000180 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 19/04/2015 

18715565000110 MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR 11/12/2014 

22261473000185 CIA DE GÁS DE MG 23/01/2015 

13235618000182 SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 14/03/2015 

26388330000190 FUND. CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - HEMOMINAS MG 24/03/2015 

04888232000189 INST. DE DES. NORTE E NORDESTE DE MG 29/11/2014 

16625196000140 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de MG 28/04/2015 

65179400000151 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA  27/12/2014 

17404302000128 IMPRENSA OFICIAL DE MG 22/01/2015 

65179400000151 INSTITUTO METROLOGIA E QUALIDADE DE MG 04/07/2015 

17217332000125 IPSEMG 04/02/2015 

17444779000137 Instit. De Prev.dos Servid. Militares do Estado de MG 27/08/2015 

04885639000152 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MG 26/03/2015 

17486275000180 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 04/04/2015 

17255670000151 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 25/03/2013 

33224254000142 MGS - MINAS GERAIS ADM. E SERVIÇOS S/A 27/12/2014 

07256298000144 Ouvidoria Geral do Estado de MG 20/01/2015 

18715532000170 POLICIA CIVIL DE MG 19/01/2015 

20971057000145 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MG 13/11/2014 

16636540000104 COMPANHIA DE TECN. DA INFORMAÇÃO DE MG 06/02/2015 

20234423000183 RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA 17/12/2014 

17291105000140 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA  - RURALMINAS 02/10/2013 

13237191000151 Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais 02/10/2014 

19138890000120 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MG 27/04/2015 

18715573000167 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAST DE MG 18/12/2014 

18715599000105 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MG 06/04/2015 

13243160000103 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO 01/03/2015 

05487631000109 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS 17/02/2015 

18715516000188 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MG 13/01/2015 

19377514000199 Secret.de Estado de Ciencia e Tecnologia de MG 19/04/2015 

05480378000153 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico 17/03/2015 

05465167000141 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 13/08/2015 

05475097000102 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA 27/02/2015 

08631821000138 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE DE MG. 14/03/2015 

16907746000113 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 17/06/2015 

05475103000121 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 12/04/2015 

.00957404000178 Secretaria de Estado de Meio ambiente e Desenvolvimento sustentável de MG 10/06/2015 

05461142000170 Secret. De Estado de Planejamento e Gestão 25/09/2014 

18715581000103 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS-SETOP 20/11/2014 



 

 

03500589000185 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DE MG 19/05/2015 

21229281000129 Fundação TV Minas Cultural e Educativa 26/08/2015 

65172579000115 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MG 20/01/2015 

00651725790001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 04/08/2015 

17319831000123 FUNDAÇÃO DE Educação para o Trabalho de MG - UTRAMIG 24/04/2012 

 

 

Questionamento 6 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
Nossa solicitação: Sobre os perfis solicitados, informamos que as operadoras faturam os serviços 

homologados no plano básico de telecomunicações, o que impede a construção/ faturamento de um perfil 

composto por vários serviços, embora seja solicitado neste edital, 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. 

 

Desta forma, visando viabilizar a participação de uma maior quantidade de licitantes, solicitamos que a 

planilha de preços seja alterada, abrindo uma linha de cotação para precificação de cada serviço.  

Caso a solicitação não seja acatada, informamos que será considerado as orientações do arquivo  

“explicativo-de-precos-proposta-comercial-seplag”, porém os mesmos serão faturados individualmente, por 

exemplo: assinatura, Gestor Weg, TZ, ligações, SMS, e a Contratante será responsável pela configuração / 

bloqueio dos perfis na plataforma de gestão. Solicitamos que seja aceita a nossa participação desta maneira, 

pois a formatação atual da licitação impede a nossa participação. 

Nossa solicitação será acatada? 

Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto em Edital. Vale ressaltar 

que o modelo de proposta comercial contempla itens individualizados, com exceção das assinaturas 

de cada perfil que engloba a assinatura da linha propriamente dita e outros serviços/pacotes 

necessários. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questionamento 7 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

 
 

Nossa solicitação: Analisando o arquivo “explicativo-de-precos-proposta-comercial-seplag” verificamos que 

as ligações em Roaming Internacional são apresentadas em apenas uma linha, porém na planilha de preços 

existe detalhamento por país. Desta forma, solicitamos uma confirmação de como deverá ser elaborada a 

composição de preços dos perfis.  

 Nossa solicitação será acatada? 

Observadas e analisadas as colocações, a Administração irá explicar e deixar mais claro o 

entendimento. Para tanto, o arquivo “explicativo de preços proposta comercial seplag” será alterado 



 

 

e servirá de exemplo de precificação. Salientamos que este arquivo serve de demonstrativo, podendo 

existir outros serviços não demonstrados no referido arquivo. 

 

Questionamento 8 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Nossa solicitação: Analisando o arquivo “explicativo-de-precos-proposta-comercial-seplag” e a planilha de 

preços do Modelo da Proposta Comercial, verificamos que no Modelo da Proposta Comercial é solicitado 

cotação de serviços avulsos, e que os mesmos também são solicitados para composição de preço dos perfis. 

Dessa forma, visando esclarecer a forma correta de precificação, solicitamos uma confirmação se os serviços 

serão cotados de forma avulsa na planilha e também na composição dos perfis. 

Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto em Edital. A proposta 

inicial deverá ser informada no portal por valor unitário por item (perfil de acesso). 

Para a participação do certame será necessário a inserção de valores cheios unitários (assinatura + 

demais serviços) conforme arquivo disponibilizado no portal de compras (“explicativo de preços 

proposta comercial seplag). 

 Ex: 

Perfil 1 : R$ 162,52 

Perfil 2 : R$ 20,00 

Perfil 3 : R$ 30,00 

Perfil 4 : R$ 305,82 

Perfil 5 : R$ 60,00 

Na etapa de lances, o valor a ser lançado será global, ou seja, referente aos 24 meses de vigência dos 

contratos, sendo, portanto o valor global da Ata de Registro de Preços. 

Os quantitativos de acessos no sistema estão multiplicados por 24 para fins de previsão de saldo 

contratual para os 24 meses de vigência dos contratos. Assim, vai ser formado o valor global da Ata 

de Registro de Preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Questionamento 9 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

5.2.6. Os custos do serviço de roaming internacional para qualquer localidade deverão ser faturados 

em moeda nacional, por meio de códigos de acesso abonadores ou do próprio código que permita o 

roaming internacional. 

 

Nossa solicitação: Informamos que a cobrança do tráfego em território internacional, o roaming internacional, 

é tarifado por meio da moeda dólar e por este motivo as operadoras não conseguem fixar um valor em reais 

para cotação do serviço devido a variação do dólar.. Visando viabilizar a participação de uma maior 

quantidade de licitantes e permitir que as operadoras ofertem a sua melhor proposta comercial, solicitamos 

que seja indicado pela Contratante na planilha de preços valores em R$ (reais) que terá em orçamento para 

utilização deste serviço. Ressaltamos ainda que é imprescindível o detalhamento dos países onde os 

serviços serão utilizados, tendo em vista que a tarifação varia de acordo com o país visitado. Esta medida 

visa garantir que a contratante obtenha melhor preço dependendo da promoção da operadora internacional 

visitada. 

Neste contexto, considerada a pretensão administrativa em relação à prestação dos serviços em roaming 

internacional, deve ser incluída na planilha além dos países em que o serviço deverá ser prestado, a cotação 

do tráfego internacional em reais, adicionalmente aos demais itens lá indicados. 

Caso a solicitação não seja acatada, 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? 

 

A administração entende que o disposto no edital já satisfaz as necessidades para elaboração das 

propostas comerciais, conforme os editais anteriores. Porém, será inserida cláusula no Edital com 

previsão de negociação de reequilíbrio econômico-financeiro em casos de variações cambiais 

bruscas.  

 

 

 

 

 



 

 

Questionamento 10 

 
Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

7.8: As linhas devem ser disponibilizadas para a Contratante, com os bloqueios citados, já ativados. 

 

Nossa solicitação: 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? 

Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto em Edital. Lembramos 

que o item já faz parte de contratos e Editais anteriores. 

 

Questionamento 11 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

 

Nosso entendimento: Entendemos que o campo “F – Valor da alíquota de ICMS aplicável” deverá ser 

informado o percentual da alíquota, por exemplo: 25%. 

Nosso entendimento está correto? 

Não. Deverá ser informado o valor financeiro correspondente à alíquota de ICMS. 

 

 

 

 

 



 

 

Questionamento 12 

 

Nossa solicitação: Como atual fornecedor do serviço SMP para os órgãos como participantes desta Ata de 

registro de Preços, temos conhecimento da utilização de chips em interfaces celulares por estes órgãos. 

Desta forma, solicitamos uma confirmação se estes serviços ainda serão prestados, e em caso afirmativo, 

solicitamos que seja disponibilizado no edital o quantitativo, o detalhamento do tráfego e que sejam criados 

campos específicos para cotação da assinatura e ligações destes acessos, uma vez que trata-se de serviço 

diferenciado, que não gera receita de incoming para operadora, e por isso são tarifadas de forma 

diferenciada. 

Esta informação é imprescindível para correta análise e precificação dos serviços, e a ausência de respostas 

impossibilita a participação desta licitante. 

A solicitação será acatada? 

Os acessos que se configuram como interfaces são na faixa de 30% dos acessos do Perfil 1 – Padrão 

Voz.  

 

Questionamento 13 

 

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. 

O Edital será retificado e o prazo da licitação será dia 17/07/2014. 

 

Desde já agradecemos a atenção dispensada e estamos á disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 
 

 
___________________________________________________________ 

 

 

Marcondes Domingos Pereira 
LARGE ACCOUNTGoverno(MG/ES) 

mdpereira@timbrasil.com.br   
GSM: 55 31 9101-8424 

mailto:luisa.costa@intelig.com.br

