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PREGÃO PRESENCIAL  
BASE N.º 19/0011 – PG 

 
ADENDO I 

 
Comunicamos respostas aos questionamentos recebidos em relação ao Pregão 

Presencial BASE nº. 19/0001-PG. 
 

QUESTIONAMENTO 01 
Com relação ao item 4.3.2 – DO EDITAL. 
Deverá considerar que o pagamento será creditado em conta bancária indicada pela 
contratada, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, entrega técnica, 
conferência e aceite definitivo do objeto licitado. 
Nossa solicitação: Relativo aos pagamentos, estamos entendendo que poderá ser realizado 
pagamento também 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, municipais e empresas mistas, conforme mencionado nos itens acima 
supracitados. Sendo assim, sempre poderá ser adotada desta forma de pagamento das 
faturas/boleto bancário referentes aos serviços descritos no objeto deste edital, ou qualquer 
outra hipótese. 
Nossa solicitação será acatada? 

Resposta: Inicialmente esclarecemos que o Serviço Social do Comércio é uma 
empresa juridicamente privada e não se utiliza de leis governamentais. Os 
pagamentos ocorrerão em até 30 (trinta) dias após a apresentação e aceite das 
faturas e poderão ser pagas através do código de barras da fatura ou através 
de crédito em conta bancária em nome da contratada.  

 
 
QUESTIONAMENTO 02 
Com relação ao ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 

 
Nossa solicitação: O modelo de proposta possui três colunas: “Conf”, “Tam” e “Cor”. 
Solicitamos que seja esclarecido quais as informações que os licitantes deverão inserir nas 
colunas, pois no objeto de telefonia móvel não possui tamanho ou cores, pois trata-se de 
serviço e não entrega de produto. 
Solicitamos esclarecer e informar. 

Resposta.: Informamos que trata-se de informação gerada automática padrão 
do sistema de compras. Favor desconsiderar os itens descritos como: “Conf., 
Tam., e Cor”.  

 
 
QUESTIONAMENTO 03 
Com relação ao ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
PRAZO DE ENTREGA: Não será aceita a proposta que não contenha prazo de entrega. 
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Nossa solicitação: Entendemos que a proposta apresentada deverá apresentar o prazo de 
entrega dos chips, caso contrário, a proposta será desclassificada. 
Está correto o nosso entendimento? 

Resposta.: O entendimento está correto.  
 
 
QUESTIONAMENTO 04 
Com relação aos itens: 
1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP, que possua outorga da Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL), com acessos para comunicação de voz e de dados, com 
tecnologia 4G e ou superior, podendo ser eventualmente utilizada a tecnologia 3G em 
localidades que não exista a tecnologia 4G, dados, serviços de envio/recebimento de e-mail, 
acesso à Internet e acesso à agenda de compromissos (SMP), com tecnologia GSM na 
modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital e 
com habilitação de acordo com as especificações técnicas e demais documentos que 
integram o processo 
1.2 Prestação de serviços de internet móvel via modem, com acesso ilimitado, tecnologia 4G 
ou superior. 
Nossa solicitação: Entendemos que houve um erro material no edital, pois solicita internet 
móvel via modem, entretanto, no item 1.1 informa que os acessos são para comunicação de 
voz e dados, e usualmente os acessos para modens são apenas para dados. Logo, 
podemos considerar que as 83 linhas serão utilizadas apenas em Smartphones que o SESC 
já possui. 
Nosso entendimento está correto? 

Resposta.: Inicialmente o edital previa o fornecimento de modens de dados e 
foi alterado somente para celulares, já que a tecnologia dos mesmos permite o 
compartilhamento de acesso à dados através de roteador. Assim, 
desconsiderar as informações com relação a modens de dados e considerar 
apenas as 83 (oitenta e três) linhas para smartphones. Portanto: desconsiderar 
o subitem 1.2 do edital.  

 
 
QUESTIONAMENTO 05 
Com relação ao item 3.1.1 – Oitenta e três (83) linhas para com um tráfego ilimitado de 
acesso voz, para utilização em rede corporativa incluindo pacote de dados ilimitado. 
Nossa solicitação: Entendemos que cada operadora trabalha com planos customizados, 
podendo oferecer ofertas com o tráfego ilimitado de voz, entretanto, para os pacotes de 
dados o mercado de telecomunicações trabalha com redução de velocidade após o 
atingimento da franquia. Não localizamos no edital a franquia que o SESC deseja contratar, 
com a falta dessa informação, pode ocasionar no fornecimento de objetos e valores 
divergentes no momento da abertura da proposta. A ausência de informações suficientes 
para a disputa também caracteriza restrição à competitividade. Se os interessados não 
sabem exatamente as condições que terão que enfrentar no certame e a qualificação 
técnica que devem possuir, obviamente que será um procedimento obscuro, destituído de 
transparência que ocasiona restrição aos interessados.  
Solicitamos que o órgão reavalie o termo de referência, e obrigatoriamente informe a 
franquia que deseja contratar para o pacote de dados, e que tenha o conhecimento que 
após o atingimento da franquia, haverá a redução da velocidade. 
Nossa solicitação será acatada? 

Resposta: Equivocadamente a velocidade do pacote de dados não foi 
informada, no entanto, considerar que o pacote de dados deverá ter franquia de 
5Gb, após a utilização a velocidade poderá ser reduzida, com continuidade dos 
serviços, sem cobrança de tráfego excedente, sendo reestabelecida no mês 
seguinte. Portanto, onde se lê:  
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3.1.1 – Oitenta e três (83) linhas para com um tráfego ilimitado de acesso voz, 
para utilização em rede corporativa incluindo pacote de dados ilimitado. 
Leia-se:  
3.1.1 – Oitenta e três (83) linhas para com um tráfego ilimitado de acesso voz 
para todas as ligações, salvo internacionais, para utilização em rede 
corporativa incluindo pacote de dados cuja franquia será de 5Gb, onde, após a 
utilização a velocidade poderá ser reduzida, com continuidade dos serviços, 
sem cobrança de tráfego excedente, sendo reestabelecida no mês seguinte . 

 
 
QUESTIONAMENTO 06 
Com relação ao 4.1 - A Contratada se obrigará a manter, na vigência do contrato, um 
Serviço de Atendimento exclusivo, gratuito, que atenda ao Sesc  24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive sábado, domingo e feriados, na abertura de chamados, com acesso 
telefônico local e sem tarifa ou linha 0800, através de Consultoria Empresarial dentro do 
Estado de Mato Grosso – Cuiabá ou Várzea Grande, para registro de reclamações 
referentes a defeitos ou inoperância de acessos, de rede ou qualquer outra facilidade 
exigida neste processo licitatório. 
Nossa solicitação: Conforme o item acima do edital, entendemos que a obrigatoriedade da 
consultoria empresarial em Cuiabá ou Várzea Grande, restringe a competitividade no 
certame e pode até impossibilitar a participação de alguma operadora no certame. Com os 
meios de comunicação e a globalização, não existe justificativa para tal obrigatoriedade, já 
que independente da localidade o cliente será atendido de forma remota, seja através de e-
mails, ligações ou qualquer outro meio de comunicação. Essa obrigatoriedade de 
atendimento, seria coerente caso o edital tivesse fornecimento de aparelho em comodato, 
assim os licitantes teriam que informar os endereços das lojas de assistências técnicas na 
região para atender eventuais reparos nos aparelhos. Entendemos que poderemos 
participar do certame, fornecendo um serviço de atendimento com acesso telefônico local ou 
linha 0800, independente da região. 
Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Onde se lê: 
A Contratada se obrigará a manter, na vigência do contrato, um Serviço de 
Atendimento exclusivo, gratuito, que atenda ao Sesc  24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive sábado, domingo e feriados, na abertura de chamados, com 
acesso telefônico local e sem tarifa ou linha 0800, através de Consultoria 
Empresarial dentro do Estado de Mato Grosso – Cuiabá ou Várzea Grande, para 
registro de reclamações referentes a defeitos ou inoperância de acessos, de 
rede ou qualquer outra facilidade exigida neste processo licitatório. 
Leia-se:  
A Contratada se obrigará a manter, na vigência do contrato, um Serviço de 
Atendimento exclusivo, gratuito, que atenda ao Sesc  24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive sábado, domingo e feriados, na abertura de chamados, com 
acesso telefônico local e sem tarifa ou linha 0800, para registro de reclamações 
referentes a defeitos ou inoperância de acessos, de rede ou qualquer outra 
facilidade exigida neste processo licitatório. 

 
 
QUESTIONAMENTO 07 
Com relação ao  item 3.6 - O serviço será prestado para unidades localizadas dentro do 
Estado de Mato Grosso, especificamente, o raio de cobertura de sinal deverá ter 
abrangência em Cuiabá, Várzea Grande, Barão de Melgaço e Poconé na região do Porto 
Cercado, onde o Sesc possui unidades operacionais instaladas e em funcionamento.  
 Nossa solicitação: Não localizamos os endereços das unidades operacionais do SESC nos 
municípios citados acima. Solicitamos que seja informado o endereço de cada localidade. 
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Nossa solicitação será acatada? 
Resposta:  
Hotel Sesc Porto Cercado – Rodovia MT 370, Km 43, Zona Rural, município de 
Poconé. 
Parque Sesc Baía das Pedras – Rodovia MT 370, km 40, Zona Rural, município 
de Poconé.  
Centro de Atividades de Poconé – Av. Generoso Ponce, s/n – Centro – 
município de Poconé 
Base Administrativa – Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea 
Grande 
Obs.: Todas as unidades estão localizadas no estado de Mato Grosso.  

 
 
QUESTIONAMENTO 08 
Com relação ao item 4.5 - A Contratada deverá, sempre que ocorrerem as denominadas 
“áreas de sombra” nos limites do campo operacional de telefonia móvel, nas Unidades do 
Sesc, apresentar, obrigatoriamente, parecer técnico para a melhoria ou captação adequada 
do sinal naquelas áreas, devendo fazê-lo impreterivelmente em 15 (quinze) dias úteis, 
contados a partir da efetiva comunicação pelo Sesc Pantanal. 
Nossa solicitação: Referente ao item acima supracitado, a ANATEL exige que as 
operadoras tenham cobertura em 80% da área urbana do distrito sede do município. Desta 
forma, entendemos que se a licitante estiver dentro desta exigência poderá participar desta 
licitação.  
Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Conforme exigência da ANATEL, o entendimento está correto.  
 
 
QUESTIONAMENTO 09 
Com relação ao subitem 5.2.2 – Qualificação Técnica prevê a apresentação de 
documentação de outorga de que é autorizada a prestar os serviços de telefonia celular e 
transmissão de dados pela Anatel. 
Entendemos que a apresentação, somente, da publicação do Extrato de Autorização no 
Diário Oficial da União (DOU), onde conste, em seu objeto, autorização para prestação do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) atende a exigência prevista no edital.  
Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Entendimento correto.  
 
QUESTIONAMENTO 10 
Com relação ao item 2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Subitem 2.1 - Deverá ser feita em até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do Contrato. 
Considerações: O prazo de entrega padrão é de 15 (quinze) dias úteis após entrega de toda 
a documentação necessária para tramitação do pedido. Solicitamos que o prazo seja 
alterado para 15 (quinze) dias úteis após entrega de toda a documentação necessária para 
tramitação do pedido. Nossa solicitação será aceita? 

Resposta:  
Onde se lê: 2.1 - Deverá ser feita em até 20 (vinte) dias corridos, contados a 
partir da assinatura do Contrato. 
Leia-se: 2.1 - Deverá ser feita em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do Contrato. 

 
QUESTIONAMENTO 11 
Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a 
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CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da mesma data-base, as tarifas 
reduzidas. 
Considerações: Os valores apresentados são baseados em um Plano de Negócios para 
atender exclusivamente as especificações e solicitações deste edital.  
Entendemos que qualquer alteração será feita em forma de aditivo contratual. Estamos 
certos de nosso entendimento? 

Resposta: Toda alteração será renegociada e repactuada através de aditivo 
contratual, conforme entendimento.  

 
QUESTIONAMENTO 12 
Com relação a Convocação do(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do contrato, no 
prazo de três dias úteis, a contar da data da convocação. 
Considerações: Prazo solicitado acima é inexequível. Solicitamos considerar alteração do 
prazo para 10 dias úteis. Nossa solicitação será atendida?  

Resposta: Onde se lê: 
6.3 Convocação do(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do contrato, no 
prazo de três dias úteis, a contar da data da convocação. 
Leia-se:  
6.3 Convocação do(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do contrato, no 
prazo de dez dias úteis, a contar da data da convocação. 

 
 
Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento 

Convocatório e seus anexos. 
 
 
 

Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 


