
 
 

 

 

 

 
 
 

Ref: Pregão Eletrônico nº 32/2015 

 

Contratação de prestação de serviço móvel pessoal – SMP, a ser executado de forma contínua, 

com fornecimento dos aparelhos telefônicos móveis, que possibilite efetuar e receber ligações 

locais e de longa distância em todo o território nacional e internacional, e que tenha acesso 

ilimitado à internet; e de equipamento de internet móvel com cobertura nacional, por um período 

de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Trata-se da análise do pedido de esclarecimento da Empresa Tim Celular S/A em face das 

exigências constantes dos Termo de Referência e do Edital. 

 

 

I) DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

ITEM 01 

 

No questionamento 1, a licitante informa que: 

como praxe de 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 [....], após o atingimento 

desta franquia. 

Em seguida, solicita que, para “permitir a ampla análise técnica e assertiva por parte de todas as 

operadoras [....], seja informado o volume de tráfego previsto para utilização dos SIM cards 

embarcados [....]”, encerrando o argumento apresentando uma lista com pacotes de dados 

padronizados. 

Em resposta a estes pontos levantados, a Administração entende que o texto dos subitens 6.1.4.9 

e 6.1.4.10 já traz a estimativa de tráfego mensal, por tipo de equipamento, estipulando as 

franquias mínimas de 5GB e 10GB para smartphones e modems, respectivamente. Estas 

informações já são suficientes para que a licitante enquadre em algum de seus pacotes de dados 

ofertados, não sendo aceito, apenas, quantidade inferior ao definido. 

Ademais, com relação à velocidade ofertada, foi definido pela Administração nestes mesmos 

subitens que o padrão da prestação do serviço deverá ser 4G, com alcance nacional, conforme 

disponibilidade da operadora segundo o descrito no subitem 6.16.3, cujo texto traz que: 

A cobertura nacional para o padrão 4G deverá seguir o cronograma 

estabelecido pelo Edital da Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV da 

ANATEL, a saber: 

• até 31 de dezembro de 2014, em todas as capitais com mais de 500 

mil habitantes; 

• até 31 de dezembro de 2015, em todas as cidades com mais de 200 

mil habitantes; 

• até 31 de dezembro de 2016, em todas as cidades com mais de 100 

mil habitantes; 

• até 31 de dezembro de 2017, em todas as cidades com mais de 30 
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mil habitantes. 

 

Ademais, o subitem 6.16.4 ainda acrescenta a possibilidade de que, “nas cidades em que não 

houver cobertura de acordo com o cronograma acima, a CONTRATADA deverá atender a 

comunicação no padrão 3G”. 

Diante do exposto, considerando que não foi especificado nenhum serviço além do que é 

regulamentado pela Anatel, conclui-se que, para este questionamento, não há necessidade de 

mais nenhuma informação para que as licitantes possam estipular qual pacote de dados deverá 

ofertar nesta contratação, ou seja, não subsiste nenhum risco de prejuízo na precificação do 

serviço em questão. 

 

ITEM 02 

 

O sítio da TIM informa que o prazo de entrega dos aparelhos varia de acordo com a região de 

destino, que no caso do CEP da sede da Susep, é de 2 (dois) dias. Diante disso, consideramos 

que o prazo estabelecido no Edital é suficiente para a entrega dos aparelhos. Além disso, a 

licitante não detalha os critérios considerados para estipular o prazo de 45 dias, bem superior ao 

próprio prazo determinado em seu sítio. 

 

ITEM 03 

 

O sítio da TIM informa que o prazo de entrega dos aparelhos varia de acordo com a região de 

destino, que no caso do CEP da sede da Susep, é de 2 (dois) dias. Diante disso, consideramos 

que o prazo estabelecido no Edital é suficiente para a entrega dos aparelhos. Além disso, a 

licitante não detalha os critérios considerados para estipular o prazo de 20 dias, bem superior ao 

próprio prazo determinado em seu sítio. 

Quanto à possibilidade de repor o aparelho por um de mesma marca e modelo ou similar, a 

solicitação será acatada, após análise e aprovação da Contratante, e mediante justificativa e 

comprovação da similaridade.  

 

ITEM 04 

 

O entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir o previsto na norma editalícia 

podendo, em adição ao solicitado, disponibilizar à Contratante o acesso a sistema informatizado. 

 

ITEM 05 

 

A proposta de preços deverá seguir o modelo previsto no ato convocatório, que se encontra em 

linha com a legislação citada. 

 

ITEM 06 
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A licitante questiona o subitem 17.1 que define que o “pagamento será efetuado em parcelas 

mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta 

corrente”.[grifo] 

Baseando-se neste subitem, a licitante expõe que “a forma de pagamento através de depósito 

bancário não está de acordo aos processos da Cia [....]”, e que entende 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, via sistemas SIAFI ou SIAFEM [....]”. 

Neste ponto, a licitante está com o entendimento correto, pois, embora o crédito em conta 

corrente seja a regra para pagamentos de serviços que apenas emitam e apresentem Nota Fiscal, 

é totalmente possível e legal o pagamento por boleto, via SIAFI, segundo procedimento exposto 

no questionamento. 

Registre-se apenas que este entendimento não se trata de mudança substancial, mas apenas uma 

interpretação mais ampla da cláusula, visando se adequar as legislações atuais, e aos 

procedimentos já adotados pela Administração Pública. 

 

ITEM 07 

 

O entendimento está correto. 

 

ITEM 08 

 

O valor da assinatura mensal pode ser inserido no item 11 (Serviço de gerenciamento) da 

proposta. 

 

 

II) DA CONCLUSÃO 

 

Em face do acima exposto, ficam mantidos os termos do Edital e seus anexos bem como a data 

de abertura da licitação. 

 

 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2015. 
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