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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0028-PG 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua 

concessão da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações para prestação de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP), através da tecnologia 3G e 4G pelo sistema digital pós-pago, para 
ligações locais, longa distância nacional, Internacional com habilitação de linhas de telefonia 
celular, pacote de dados, acesso á Internet, facilidade de roaming nacional e internacional 
automático com fornecimento de aparelhos smartphones, em regime de comodato pelo 
período de 12 (doze) meses, onde ligações intragrupo deverão ter tarifa zero. 

ADENDO Nº IV – 01/08/2017 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em 
participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os 
esclarecimentos solicitados abaixo: 
 
Esclarecimento 1: A alínea “c)” veda a participação de consorciados, sob qualquer forma 
de consórcio. Porém, é de suma importância salientar que no caso em tela, faz-se necessária 
a participação em regime de consórcio. 
 
Resposta: Após consulta com o setor jurídico do Sesc Pará, o mesmo em parecer informou 
que não vislumbra nenhum óbice a participação de entidades consorciadas neste certame 
licitatório, sendo assim, o Edital será modificado. 
 
 
Esclarecimento 2: O prazo de execução razoável para efetuar a entrega dos aparelhos 
telefônicos, deverá ocorrer em uma única remessa, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do 1º dia útil subsequente à data de assinatura do contrato, inclusive com 
todos os acessórios e chips que acompanham a linha. 
 
 
Resposta: Prazo será alterado para 20 (vinte) dias corridos. 
 
 
 
Informamos que devida a alteração no processo, o mesmo será republicado no 
dia 03/08/2017.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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