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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1060B-15 

 
 

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

 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1060B-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 TIM 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 TIM 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. A ITAIPU utilizará os SIM Cards em aparelhos de sua propriedade e de 
uso de seus empregados para efetuar e receber chamadas e para o uso de dados. 
 
 
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: 
No item acima supracitado, a Contratante informa localidades que deseja cobertura de sinal. A 
Anatel exige que as operadoras garantam cobertura outdoor. Entretanto, ela não exige a 
garantia de cobertura indoor e subterrânea. Diante disso, entendemos que se a operadora 
atender essas localidades, garantindo a cobertura outdoor, ou seja, a Contratada deverá 
garantir cobertura na área externa aos imóveis dessas localidades, estará atendendo o edital. 
E, além disso, conforme exigência da ANATEL, as operadoras devem atender 80% da área 
urbana municipal e quanto a área rural deverá atender a exigência da ANATEL. Solicitamos 
nossa participação desta forma. 
Nossa solicitação será acatada? 
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RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 3 
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 necessário 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 
A solicitação efetuada não poderá ser acatada, uma vez que nas normas internas da ITAIPU não 
existe a previsão de pagamento de multas por atraso no pagamento. Além, como ressabido, a 
ITAIPU adota como prática o respeito para com seus Contratados e realiza com confiabilidade 
os pagamentos de obrigações estritamente em dia. 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1060B-15. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 19 de maio de 2016 

 


