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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 VII – 29/08/2017 
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: b) Oferecer ferramenta de gestão online que contemple configuração de 
serviços, bloqueios de acessos, controle de consumo, criação de grupos de contas e 
liberações de roaming nacional e internacional;  
c) O roaming internacional de voz e dados serão ativados pelo Gestor e serão cobrados de 
forma avulsa por minutos ou kilobyte utilizado.  
 
Nossa solicitação: Solicitamos que os serviços que não possam ser tratados através do 
Gestor Online sejam tratados através da nossa Central de Relacionamento com o Cliente 
(CRC) que possui atendimento 24 x 7 x 365, com ilhas de atendimento exclusivo para 
clientes do segmento do qual o SESC-PA. Solicitamos nossa participação desta forma. 
Nossa solicitação será acatada ? 
 
Resposta: Apenas para serviços que não possam ser tratados através do Gestor Online. 
 
Esclarecimento 2: 10.2.3. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global 
superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. 
 
Nossa solicitação: Não localizamos no Edital nenhuma informação referente a valores 
unitários ou globais estimados, de maneira a cumprir o solicitado no item acima supracitado. 
Precisamos que o órgão nos informe quais são esses valores para que possamos trabalhar 
utilizando os mesmos como referência. Solicitamos nossa participação desta forma. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: O Sesc Pará não divulga o valor de referência. 
 
Informamos que a data de abertura permanecerá no dia 01/09/2017, às 10h.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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