
 

 

 

 
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 dezembro de 2015. 

 
A 
 
Superintendência de Seguros Privados 
REF :  Questionamentos ao EDITAL DE Pregão Eletrônico 32/2015 
 
A TIM Celular S/A, acima identificada, tendo o interesse em participar do edital citado, vem através 
deste ofício solicitar os seguintes esclarecimentos: 
 
1) Sobre os subitens 6.1.4.9 e 6.1.4.10, item 6 – CARACTERÍSTTICAS DOS SERVIÇOS, do 

TR descreve: 

“6.1.4.9. Item 09 – Prestação de serviços de dados (acesso à Internet de banda larga) no 
padrão 4G com alcance nacional com franquias mínimas de 5 GB para os aparelhos 
telefônicos. 
6.1.4.10. Item 10 - Prestação de serviços de dados (acesso à Internet de banda larga) no 
padrão 4G com alcance nacional com franquias mínimas de 10 GB para modems.” 
 
 

Questionamento 1 
Como de praxe no mercado, os pacotes de dados ofertados pelas operadoras são ilimitados, 
atuando com velocidade máxima da rede para a tecnologia disponível na localidade e compatível 
com o equipamento utilizado até a franquia contratada, e redução de velocidade para 100Kbps nos 
pacotes utilizados em smartphone e 256 Kbps nos acessos utilizados em modem/tablet, após o 
atingimento desta franquia. Desta forma, visando permitir a ampla análise técnica e assertiva por 
parte de todas as operadoras interessadas no certame, solicitamos que seja informado o volume de 
tráfego previsto para utilização dos SIM Cards embarcados nos smartphones e modems, e 
fazemos sugestão dos seguintes pacotes:  
 
Para uso em Smartphones : 

PACOTES VELOCIDADE MÁXIMA REGRA DE USO 
50 MB 

5 Mbps * 
Após consumo do pacote, velocidade é reduzida 

para 100kbps. 

100 MB 
300 MB 
600 MB 

1 GB 
2 GB 



 

 

 

3 GB 
5 GB 

10 GB 
 
Para Modem / Tablet: 

Plano 
Volume de dados até aplicação da Regra 

de Uso 
Velocidade após aplicação da Regra 

de Uso* 
1GB ilimitado 1GB 256 Kbps 
3GB ilimitado 3GB 256 Kbps 

10GB ilimitado 10GB 256 Kbps 
 
Solicitamos nossa participação desta forma.  
Entendemos que a Contratante esta ciente e concorda com os modelos de franquias de dados 
apresentadas, assim solicitamos que a administração declare qual o tamanho de pacote de dados 
desejada para cada tipo de acesso (tipo 1, tipo2, modes, sim cards). 
 
Nossa solicitação será atendida? 

 
 

2) Sobre o subitem 6.15.2, item 6 – CARACTERÍSTTICAS DOS SERVIÇOS, do TR descreve: 

“ 

6.15.2. A entrega dos dispositivos e as habilitações de linhas deverão ser realizadas 
conforme demanda da CONTRATANTE, mediante Ordem de Serviço (OS) ou documento 
eletrônico. A entrega e habilitação, incluindo a verificação de que os aparelhos constam da 
lista previamente aprovada, deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados do recebimento da notificação.” 

 

Questionamento 2 
Para permitir que todos os processos sejam feitos de forma a atender plenamente o órgão, 
solicitamos que o prazo de entrega dos aparelhos seja alterado para 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Nossa solicitação será acatada ? 
 
 

3) Sobre o subitem 6.15.6, item 6 – CARACTERÍSTTICAS DOS SERVIÇOS, do TR descreve: 

“ 

6.15.6. Na hipótese de extravio, perda ou roubo de qualquer dispositivo, a CONTRATADA 
deverá efetuar a reposição num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a pedido do Gestor do 
Contrato, e inserir o valor do mesmo na próxima fatura da respectiva linha telefônica, com 
vistas ao ressarcimento por parte da CONTRATANTE, conforme o caso. Alternativamente à 
inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do Contrato poderá optar para que 
a CONTRATANTE restitua o bem, de mesma marca e modelo, à CONTRATADA.” 



 

 

 

 

Questionamento 3 
Solicitamos que o prazo para reposição de qualquer dispositivo, solicitado pelo Gestor do Contrato, 
seja de 20 (vinte) dias, e que este bem possa ser de mesma marca e modelo ou similar, já que 
dependendo da época tem aparelhos que podem ter saído de linha. 
 
Nossa solicitação será acatada? 
 

4) Sobre o subitem 6.17.1, item 6 – CARACTERÍSTTICAS DOS SERVIÇOS, do TR descreve: 

6.17.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a 
Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo 
eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOfficeCalc ou, sob demanda, em 
arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (conforme www.febraban.org.br), 
incluindo detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da 
chamada e outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, e 
quaisquer outras relativas aos serviços de telefonia, tais como impostos e taxas, quando 
aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas separadamente. 

 

Questionamento 4 
Entendemos que se a licitante disponibilizar as faturas, a partir da Internet, através um sistema web 
onde poderão ser realizadas consultas e download, com acesso restrito através de login e senha, 
de forma que a contratante tenha um melhor manuseio e análise destas informações. 
 
Nosso entendimento está correto? 
 

 

5) Sobre o subitem 15.4, item XV - DA FORMA DE PAGAMENTO, do TR descreve: 

 
“10.10. A proposta deverá atender, no que cabível, a toda legislação de licitações e 
Contratos e especialmente à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº  04/10 e suas  alterações 
posteriores.”  

 

Questionamento 5 
Entendemos que essa instrução trata de como deve ser feito o processo de contratação de 
Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos, não se aplicando no caso. Entendemos que a 
proposta deve seguir o modelo apresentado no edital. 
 
Esta correto o nosso entendimento?     
 

6) Sobre o subitem 17.1, item 17 - DO PAGAMENTO, do TR descreve: 

 



 

 

 

“17.1. Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em parcelas 
mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta 
corrente.” 
 

Questionamento 6 
 
Relativo aos pagamentos das faturas, 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, poderá ser adotada como forma de 
pagamento das faturas referentes aos serviços descritos no objeto deste edital. Ressalto que a 
forma de pagamento através de depósito bancário não está de acordo aos processos da Cia para 
Arrecadação de Serviços 
 
Nosso entendimento está correto? 
 
 
7) Sobre o subitem 17.8, item 17 - DO PAGAMENTO, do TR descreve: 

“17.8 Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções, a contagem do prazo 
iniciará a partir da nova data de entrega, no protocolo da CONTRATANTE.”  
 
 

Questionamento 7 
Referente ao processo de faturamento, informamos que encerrado o ciclo de faturamento a 
emissão da Nota Fiscal é de forma automática, e devido a questões tributária, como recolhimento 
de tributos, a nota fiscal não pode ser reemitida. O processo a ser seguido é que havendo 
contestação dos valores, poderá ser aberto um chamado de contestação da fatura, onde a data de 
vencimento ficará suspensa até finalização da análise, e caso a contestação seja procedente, será 
enviado um boleto com o valor correto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal 
contestada e dando quitação à mesma. Como não será emitida nova Nota Fiscal, as faturas que 
tiveram contestação estrão disponíveis no sistema. Dessa forma entendemos que atendemos ao 
solicitado pela licitante. 
 
Está correto o nosso entendimento? 

 
 

8) Sobre o subitem 17.11, item 17 - DO PAGAMENTO, do TR descreve: 

 
“17.11. A CONTRATADA não poderá cobrar por serviços adicionais tais como assinatura, 
habilitação e identificação de chamadas. Somente poderá ser cobrado o tráfego realizado 
e/ou os serviços adicionais objetos desta contratação.” 
 
 
 



 

 

 

Questionamento 8 
Tendo em vista a prestação do serviço gerar a operadora custos para manutenção do mesmo nos 
níveis solicitados pelo órgão, solicitamos que nos seja concedido o direito de cobrarmos a 
assinatura mensal sobre a prestação do serviço. Os serviços de habilitação e identificação 
chamados são serviços já fornecidos pela TIM sem nenhum valor de cobrança para o cliente, e não 
representarão ônus para o órgão. Solicitamos nossa participação desta forma. 
 
Nossa solicitação será acatada ? 
 

 
 
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada e estamos á disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 
 
 
José Galassi 
Executivo de Contas – Governo 
 
 


