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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1060A-15 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP, PARA DEMANDA DE 
CONTINGÊNCIA DA ITAIPU 

 
 

ADITAMENTO 3 
 
 
I Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1060A-15, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“3.3 Para cada assinatura a operadora deverá entregar sem custo adicional o respectivo cartão 
SIM (CHIP) a ser utilizado para o acesso à rede da CONTRATADA.  
Nosso entendimento: Esta operadora observou que o edital em epígrafe aponta como objeto a 
contratação de Serviço Móvel Pessoal – SMP regulado pela Resolução nº 477 de 2007 da 
ANATEL. No entanto, considerando que o interesse desta Administração em contratar o SMP 
sem o fornecimento do equipamento de acesso móvel por comodato, a *** entende que a 
utilização do SIMCard se fará em aparelho celular, permitindo ao Usuário do SMP que a Estação 
Móvel por ele utilizada receba e origine, automaticamente e em qualquer ponto da Área de 
Serviço da Prestadora, chamadas de e para qualquer outro Usuário de serviço de 
telecomunicações de interesse coletivo, em conformidade com o artigo 80 da Resolução supra 
mencionada. 
Nesse sentido, a ***  compreende que a Administração não utilizará o SIMCard exclusivamente 
para efetuar chamadas, de forma não usual, atípica e contrariando as próprias características 
do serviço. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 2 
“4.1 Quando necessário comprovar a qualidade de sinal na área de CHI – Usina Hidrelétrica de 
Itaipu, Vila A, Vila B, Vila C, Foz do Iguaçu, Curitiba e Brasília a CONTRATADA deverá realizar 
DriveTest (análise de cobertura e qualidade de sinal) a fim de verificar eventuais problemas de 
cobertura. 
Nossa solicitação: De maneira a podermos prestar o serviço com a qualidade necessária, 
precisamos fazer testes em campo nos locais acima citados, para que nossas equipes de 
engenharia possam avaliar a qualidade da prestação do serviço da *** nos mesmos. Com isso, 
solicitamos que nos sejam informados os endereços completos dos sites com as respectivas 
pessoas de contato, para que os testes possam ser agendados e realizados. Solicitamos nossa 
participação desta forma. Nossa solicitação será acatada?” 
 
RESPOSTA 
Com exceção dos escritórios de Curitiba e Brasília (endereços abaixo), não será possível 
repassar especificamente todos os demais endereços, uma vez que o item em questão informa 
macro regiões. 
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Escritório Curitiba: 
 Edifício Parigot de Souza 
 Rua Comendador Araújo, 551, Curitiba – PR 
 CEP: 80.420-000 
 
Escritório Brasília 
 Centro Empresarial Brasil, 21. 

SHS Quadra 6 – Conjunto A, Bloco A -  Sala 103, Brasília – DF 
 CEP: 70.316-102 
 
Agendamentos de testes ou solicitação de acompanhamento de atividades devem ser 
direcionados aos seguintes profissionais e endereços: Leonardo Jankowski e Silva: 
ljssilva@itaipu.gov.br; Celso Dorneles Amorim: camorim@itaipu.gov.br. 
 
PERGUNTA 3 
PLANILHA DE PREÇOS 
 

 
Nossa solicitação: Informamos que 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 
para 100Kbps nos pacotes utilizados em smartphone e 256Kbps nos acessos utilizados em 
modem/tablet, após o atingimento desta franquia. Desta forma, visando permitir a ampla 
análise técnica e assertiva por parte de todas as operadoras interessadas no certame, 
solicitamos que seja informado o volume de tráfego previsto para utilização dos SIM Cards 
embarcados nos smartphones e modems, e fazemos sugestão dos seguintes pacotes: 
 
Para uso em Smartphones: 

PACOTES VELOCIDADE 
MÁXIMA 

REGRA DE USO 

50 MB   

100 MB    

300 MB    

600 MB    

1 GB  5 Mbps *  Após consumo do pacote, velocidade é reduzida para 
100kbps. 

2 GB    

3 GB    

5 GB    

10 GB    

 
Solicitamos nossa participação desta forma, assim também solicitamos a declaração de qual o 
tamanho da franquia desejada pela Itaipu Binacional. Nossa solicitação será acatada? 
 
RESPOSTA 
Detalhes de franquia do pacote especificado constam em item próprio das Especificações 
Técnicas, Anexo I, e este não será alterado: 
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“3.8 O serviço de acesso à rede de dados deverá ter as seguintes 
características: 
I. Ofertar cobertura em tecnologia de 4ª e 3ª geração nas capitais e na cidade 
de Foz do Iguaçu. Nas demais localidades aceita-se o uso de tecnologias 
inferiores; 
II. O volume de transferência de dados mensal deverá ser garantido em no 
mínimo 3 GigaBytes para cada pacote de acesso. Após atingir o volume de 3 
GigaBytes, a velocidade nominal será reduzida. 
(...)” 

 
 
PERGUNTA 4 
“Nossa solicitação: O edital em epígrafe não estabeleceu a incidência de multas e atualização 
financeira do valor devido, em caso de atraso no pagamento. Logo, de modo a viabilizar uma 
aplicação proporcional das penalidades, requeremos a aplicação do disposto no art. 40, XIV, 
alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes à multa decorrentes do atraso no pagamento pela 
Administração Pública, juros, bem como, atualização financeira. 
Sendo assim de forma a compatibilizar o edital com o disposto na legislação e na 
jurisprudência sobre licitações e adequar a contratação às práticas contratuais usuais, 
entendemos que seja necessária a inclusão no referido edital de previsão de cobrança dos 
encargos moratórios, qual sejam: 2% de multa, juros moratórios de 1% ao mês pro rata die até 
a data da efetiva quitação do débito, nas hipóteses de responsabilidade da Contratante pelo 
não pagamento das faturas. Nossa solicitação será acatada?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Não há previsão nos normativos binacionais que regem ITAIPU para a 
inclusão da penalidade requerida. 
 
PERGUNTA 5 
“CLÁUSULA 19 A ITAIPU efetuará o pagamento mediante crédito na conta corrente indicada 
pela CONTRATADA e o comprovante de depósito suprirá o recibo de pagamento. Parágrafo 
único O pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário, devendo o boleto ser 
emitido pela CONTRATADA e disponibilizado à ITAIPU com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
corridos para pagamento. Juntamente com o boleto deverão ser entregues os demais 
documentos exigidos no parágrafo 2º da Cláusula 13. O comprovante do pagamento do boleto 
suprirá o recibo de pagamento. 
Nossa solicitação: Relativo aos pagamentos das faturas, entendemos 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 (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 e municipais, poderá ser 
adotada como forma de pagamento das faturas referentes aos serviços descritos no objeto 
deste edital. Ressalto que a forma de pagamento através de depósito bancário não está de 
acordo aos processos da Cia para Arrecadação de Serviços. Nossa solicitação será acatada?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. A forma de pagamento prevista na Minuta de Contrato, Anexo IV ao Caderno 
de Bases e Condições, encontra-se em consonância com o previsto nas normas internas da 
ITAIPU. 
 
PERGUNTA 6 
“Nossa solicitação: Tendo em vista a complexidade do Edital, principalmente no que tange a 
questão referente à qualidade da prestação do serviço das operadoras nos sites solicitados pela 
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Itaipu Binacional, que demandarão uma análise complexa, com necessidade de envio de equipe 
técnica até os mesmos, trabalho que demandará tempo não só no deslocamento dos técnicos 
para as verificações nos locais, como também nas análises a serem feitas após esses testes, 
solicitamos que o referido certame seja adiado por pelo menos 15 dias, de forma a termos 
tempo hábil de levantarmos todos os dados para a realização de nossas análises. Nossa 
solicitação será acatada ?” 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se ao Aditamento 1 ao CBC, publicado em 9.03.2016. 
 
 
III) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1060A-15. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 30 de março de 2016 

 


