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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 VI – 21/08/2017 
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: Referente a facilidade de roaming internacional, esclarecemos que os 
serviços de roaming internacional de voz e dados, devem ser ativados pelo Gestor do 
contrato, e são cobrados de forma avulsa por de minuto utilizado ou kilobyte utilizado, 
respectivamente, conforme regras da ANATEL para faturamento por cobilling de roaming 
internacional, e serão cobrados conforme tarifas vigentes no ato da ativação dos serviços 
para as linhas solicitadas. Entendemos que o órgão está ciente que os mesmos deveram ser 
habilitados pelo SESC e cobrados da forma avulsa pelas operadoras. 
 
Resposta: O entendimento está correto. 
 
 
Esclarecimento 2: De maneira a permitir uma participação de um maior número de players 
no certame, acarretando uma melhor solução econômico e financeira para o órgão, 
solicitamos que onde porventura a operadora não possua cobertura 3G e/ou 4G, o serviço 
possa ser prestado utilizando tecnologia 2G. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: A tecnologia só será permitida se caso a operadora não possuir a cobertura 3G 
e/ou 4G em certas localidades. 
 
Esclarecimento 3: Da leitura do edital e seus anexos, verificamos que no item 3.1.16 é 
informado serviços de dados com franquia de 4 GB, e no ANEXO II MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL Item 7 é informado a franquia de dados de 3 GB. Desta forma, solicitamos que 
seja informado qual a franquia que será exigida. 
 
Resposta: A franquia é de 4GB. 
 
Esclarecimento 4: Referente ao fornecimento de serviços de Dados, entendemos que os 
serviços serão habilitados nas 60 linhas móveis em aparelhos celulares. Nosso entendimento 
está correto? Caso negativo, solicitações mais informações.  
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Resposta: Sim, as 60 (sessenta) linhas irão ser habilitadas. 
 

Esclarecimento 5: Referente ao item acima supracitado, informamos que conforme o 
artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8078/1990), quem responde 
pelos problemas inerentes ao aparelho celular, é o fabricante, o produtor, o construtor, 
nacional ou estrangeiro, e o importador e que a operadora se responsabiliza (sem custos) 
pelas trocas dos aparelhos que apresentarem defeitos de fábrica em até 7 dias e o 
Fabricante é o responsável por defeitos de fábrica por um período de até 12 meses, e por 
este motivo o envio à assistência técnica deverá ser feito pela Contratante. 

A operadora não se responsabiliza quanto à manutenção do hardware do aparelho, porém 
fornece os contatos dos fabricantes e orienta os clientes a entrar em contato com eles. 

Os custos de reparo de aparelhos diagnosticados pela assistência técnica como decorrentes 
de mau uso serão de responsabilidade da Contratante. 

Nos casos de solicitação de reposição de aparelhos por perda/roubo ou extravio e mau uso, 
a Contratante será cobrada pelo valor pro rata do aparelho constante na Nota Fiscal, ou 
poderá utilizar dos aparelhos reservas previstos no item 7.6 do termo de referência. 

Solicitamos que seja aceita nossa participação desta maneira. 

Nossa solicitação será acatada?  
  
Resposta: O termo de referência será modificado. 
 
 
Informamos que devida a alteração no processo, o mesmo será republicado no 
dia 22/08/2017.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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