
De: Brito <licitacaonovohorizonte.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2022 13:59

Para: 'Diogo Magnavita Adaime"

Assunto: ENC: ENC: Questionamentos ao EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO - Nº

39/2022 > PM NOVO HORIZONTE

BOA TARDE SENHORES

SEGUE RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS REQUISITADOS.

SAUDAÇÕES
ANTONIO BRITO

De: tiDnovohorizonte.sp.gov.br [mailto:tiOnovohorizonte.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 10 de maio de 2022 12:03
Para: licitacaoDnovohorizonte.sp.gov.br
Assunto: Re: ENC: Questionamentos ao EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 39/2022 > PM NOVO HORIZONTE

Brito, boa tarde

Segue abaixo as respostas aos questionamentos, destacados na cor azul.

Att,

José Luis H. Martins

Tecnologia da Informação

Prefeitura de Novo Horizonte-SP

Em 10/05/2022 10:46, emails escreveu:

De: Diogo Magnavita Adaime [mailto:dadaimeOtimbrasil.com.br
Enviada em: segunda-feira, 9 de maio de 2022 18:44
Para: licitacaoQnovohgrizonte.sp.gov.br
Cc: Sergio Marques Fernandez; Sabrina De Aguiar Amaral; André Renato De Almeida Menezes

Assunto: Questionamentos ao EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 39/2022 > PM NOVO HORIZONTE



TIMS.A.

CNPJ: 02.421.421/0001-11 - Insc. Estadual: 86.092.085

Av João Cabral de Mello Neto 850 - Bloco1 - Sala 501 a 1208 - Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.775-057

e-mail: dadaimeGtimbrasil.com.br - Telefone: (19) 98113-0200

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

REF: Questionamentos ao EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO — Nº 39/2022

A TIM S/A, acima identificada, tendo o interesse em participar do edital citado, vem através deste ofício
solicitar os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO 01:

VI- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais;

Notópico quetrata da Habilitação Jurídica, entendemos quea apresentação do Contrato Social
ou Estatuto, deverá ser através de cópia autenticada. Entretanto, no estado do Rio de Janeiro, a JUCERJA
(Junta Comercial) já opera com o sistema de chancela digital e pode ter suas autenticidades confirmadas
através do site do Órgão, conformedescrito no rodapé dos documentos, de acordo com o publicado no
DOERJ de 19/04/2013 e amparo normativo Deliberação JUCERJAnº 74/2014.

Ainda sobre o tema, vale destacar a fundamentação legal sobre a validade jurídica dos documentos com a
certificação digital está prevista no art. 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

“Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de
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suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.”

Desta forma, a produção de vias autenticadas junto aos Cartórios não é necessária, pois, em razão da
chancela eletrônica contida nos respectivos documentos, estes equivalem à via original emitida pelo
Orgão podendo, assim, nos abster da autenticação cartorial para o Contrato Social.

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: SIM

QUESTIONAMENTO 02:

EDITAL

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

1-0 pagamento mensal da despesa será realizado pelo Município de Novo Horizonte por meio de quitação
bancária (por meio eletrônico) ou crédito em conta corrente bancária declarada pela licitante vencedora ou
boleto, que deverá apresentar, mensalmente, Nota-Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações para liquidação
e pagamento da despesa, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, antes do dia de vencimento mensal
pactuado, nos termos das normas da ANATEL.

Não ficou claro no item acima de que forma será realizado o pagamento das faturas.

Nosso entendimento: O pagamento somente poderá ser realizado através do código de
barras contido na fatura, ou através de Ordem Bancária de Fatura (0.B.D. ou O.B. tipo 59),
via sistemas SIAFI ou SIAFEM, onde as compensações de pagamento ocorrem
automaticamente. Esses dois processos se enquadram corretamente às leis governamentais
orçamentárias e de execução financeira à fornecedores, criadas para suprir as necessidades
dos órgãos estaduais, federais e municipais, Vale ressaltar que a forma de pagamento
através de depósito bancário não está de acordo com os processos internos.

Entendemos que a Contratante concorda com as formas de pagamento disponibilizadas.

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: O PAGAMENTO PODE SER EFETUADO ATRAVÉS DE BOLETO OU
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE INDICADA
PELO ADJUDICATÁRIO.

QUESTIONAMENTO 03:

EDITAL

8 -mtegram o presente Edital:



Anexo I — Termo de Referência;

Anexo II —- Modelo de Credenciamento;

Anexo III -Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

Anexo IV— Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;

Anexo V— Minuta de Contrato;

Anexo VI — Termo de Ciência e Notificação;

Anexo VII -Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Anexo VIH - Dados do responsávelpela assinatura do contrato

Anexo IX — Declaração de Não Parentesco

V- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1-4 proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJe inscrição estadual;

b) número do processo e do Pregão;

c) preço unitário, mensal e anualpor lote, nos termos doAnexo I deste Edital, em moeda corrente nacional,

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária.

c.1) nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos necessários

para ofiel cumprimento do objeto da presente licitação, comopor exemplo: manutenção e suporte técnico,

assistência técnica, impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros.

a) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data designada para a
abertura da mesma.

b) assinatura do representante legal.

Não identificamos no Edital e seus Anexos um Modelo de Proposta a ser utilizado.

Solicitamos esclarecer se a Proponente poderá utilizar um Modelolivre editado desde que contenha o papel
Timbrado da Proponente e os dados elencados no ítem 1 acima e seus subitens e a PLANILHA DE
PROPOSTA DE PREÇOS dapágina 18 deste Edital.

Solicitamos esclarecer e informar.

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 03: A Proponente deve obrigatoriamente utilizar a
“PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS" constante da página 18 do Edital e inserir os dados
relacionados no item 1, conforme menciona no questionamento. Segue abaixo imagem da "PLANILHA
DE PROPOSTA DE PREÇOS":



PARREIRA

QUESTIONAMENTO 04

Anexo !— Termo de Referência

1. Os serviços de VOZ englobarão:

1.4. Ferramenta de gestão de ligações e dados detalhada.

4. REGRAS GERAIS:

4.5. Deverá ser fornecido um sistema de gestão para os serviços contratados, para controle interno do

município, no qual seja possível a visualização individualizada do consumo de cada assinatura/linha e

também de forma geral (todas as assinaturas/linhas), cujo custo deverá fazer parte da assinatura mensal

da linha/aparelho.

Considerando que nesse ftem são especificados os serviços de Voz a serem fornecidos envolvendo ligações

VCL, VC2 e VC3, entendemos que o termo “e dados” constante no ítem acima deve ser desconsiderado e não

ser aplica à essa Serviço de Gestão.

Ressaltamos que mesmo para as linhas com serviços de Dados as franquias são pré-definidas com limite de

2GB e valor fixo a ser pago mensalmente não se aplicando nesse caso uma gestão do consumo de Dados.

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA DA PRIMEIRA PARTE DO QUESTIONAMENTO 04: Sim, vosso entendimento está correto.
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Ainda sobre o fornecimento dos serviços, considerando que nos ítens acima são especificados alguns serviços

para cada linha móvel de Voz ou seja a Assinatura de Voz Ilimitada + Serviço de Dados — Internet móvel de
2GB + Serviço de Gestão, informamos que na fatura serão discriminados esses itens de serviços cujo

somatório representará o VALOR UNITÁRIO MENSAL de cada linha, a ser apresentado na Planilha da

Proposta de Preços.

Ressaltamos que não podemos omitir da fatura um ou mais serviços que compõem a prestação do serviço

objeto deste Edital devido à necessidade de que os impostos devidos sejam discriminados na fatura e
recolhidos de formacorreta. Além disso, tais serviços possuem componentes de impostos diferenciados.

Entendemos que o preço poderá ser apresentado dessa forma.

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA DA SEGUNDA PARTE DO QUESTIONAMENTO 04: A proposta de preços deve obrigatoriamente
utilizar a "PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS”, constante da página 18 do Edital. Na fatura,
a proponente pode discriminar os serviços, conforme foi exposto.

QUESTIONAMENTO 05:

ANEXO 1 — TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE ÚNICO

Chip triplo corte flex micro nano com pacote de minutos
vel, ve2 e vc3 (para móvel ou fixo de qualquer operadora)
com ligações e minutos ilimitados, conforme descrito no
termo de referência.o 65

Os valores ofertados pela CONTRATADApara os serviços,
não devem, em hipótese alguma, conter tarifas ocultas e
excedentes.

Chip tríplo corte flex micro nano com pacote de minutos
vel, vc2 e vc3 (para móvel ou fixo de qualquer operadora)
com ligações e minutos ilimitados, com o aplicativo

02 whatsapp ilimitado e pacote de dados (internet 3G e 4G) 04
2GB, conforme descrito no termo de referência.



Os valores ofertados pela CONTRATADApara os serviços,
não devem, em hipótese alguma, conter tarifas ocultas e
excedentes.

Smartphone com pacote de minutos vcl, vez e vc3 (para
móvel ou fixo de qualquer operadora) com ligações e
minutos ilimitados, com o aplicativo whatsapp ilimitado e
pacote de dados (internet 36 e

03 03
4G) 2GB, conforme descrito no termo de referência.

Os valores ofertados pela CONTRATADApara os serviços,
não devem, em hipótese alguma, conter tarifas ocultas e
excedentes.

VALOR GLOBAL......useaseererenseresorreerrmenerersento coroada natanacanaarasenva ana rasa natasdass rastnam nave rmsenstenss

Solicitamos esclarecer e informar se, de acordo com a Planilha de Preços acima, deverão ser fornecidas, no
total, 72 linhas sendo 3 linhas com aparelho Smartphone em Comodato conforme Ítem 3, ou se deverão ser
fornecidas no total 69 linhas sendo o ítem 3 somente relativo ao fornecimento dos 3 Smartphones

Solicitamos esclarecer e informar.

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 05: 4 PROPONENTE DEVERÁ OFERECER 72 LINHAS.

QUESTIONAMENTO 06:

ANEXO | — TERMO DE REFERÊNCIA

2.1. Acesso à internet banda larga, no mínimo com tecnologia digital 3G e 4G, ou superior, para
transmissão de dados em aparelhos Smartphones.

4.4, A CONTRATADA deverá possuir abrangência de cobertura para todo o território do Estado de São
Paulo e demais Estados Brasileiros ou ainda através de convênio com outras operadoras, nas regiões onde
a operadora não possua cobertura, respeitando-se o mesmo padrão tecnológico.

Nosso entendimento: É de conhecimento que as operadoras não atendem todas as localidades. Pelas regras
da ANATEL a exigência é de que as operadoras tenham cobertura em 80% da área urbana do distrito sede
do município, e, além disso nem toda operadora tem obrigação de atender áreas rurais, ou até mesmo em
ambientes internos, ou seja cobertura indoor. :

Desta forma, entendemos que se a licitante estiver dentro das exigências da ANATELno atendimento à
cobertura do Município de Novo Horizonte poderá participar desta licitação.



Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 06: A Licitante atendendo às exigências da ANATEL, está apta
a participar do processo licitatório.

QUESTIONAMENTO 07

Anexo | — Termo de Referência

3. ESPECIFICAÇÕES DOS APARELHOS SMARTPHONES (Configurações mínimas):

3.1. Os aparelhos fornecidos (item 03) devem ser novos e completos, com todos os acessórios e SIM card;

Solicitamos esclarecer se o Fone de ouvido deverá estar incluso no fornecimento dos aparelhos.

Ressaltamos que alguns fabricantes de aparelhos não estão mais considerando como acessório e, portanto,
fornecendoo fone de ouvido incluso na configuração de sua embalagem de fábrica do aparelho Smartphone.

Solicitamos esclarecer e informar.

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 07: O fone de ouvido não é um item obrigatório, pelo fato
de não estar explicitamente identificado. Caso a proponente ofereça o fone de ouvido, não
poderá gerar custo adicional à contratante.

QUESTIONAMENTO 08

Edital

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO
DE QUE4 PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUANDO FOR O CASO E DOS ENVELOPES
PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 12 DE MAIO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS
(HORÁRIO DE BRASÍLIA).

Considerando a necessidade de se obter a aprovação financeira com o custo do fornecimento de aparelhos e
após a resposta dos questionamentos, solicitamos o adiamento do certame de forma que possamos participar
ofertando um preço competitivo e resultando assim em uma maior competitividade no certame.

Nossa solicitação será acatada?

RESPOSTA: NÃO - EXPLICO: VOSSA SENHORIA TEVE TODO TEMPO NECESSÁRIO, PARA
OS QUESTIONAMENTOS (0 QUE O FEZ NO ULTIMO MOMENTO), CUJO EDITAL FOL

DIVULGADO DE FORMA AMPLA PARA QUE TODOS OS INTERESSADOS TIVESSEM
TEMPO SUFICIENTE PARA IMPUGNA - LO OU REQUISITAR INFORMAÇÕES.

Desde já agradecemos a atenção.



Atenciosamente,

Diogo M. Adaime
Government - Corporate Solutions
TIM BRASIL
+55 19 98113-0200

dadaime(dtimbrasil.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se

você não é o destinatário ou pessoa autorizada para recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e delete o seu conteúdo.

This message, including its attachments, may contain privileged or confidential information, and it must not be fowarded without the
express authorization of the sender. If you are not the intended recipient, we hereby inform you that the use, disclosure, copy or filing
are forbidden. So, if you received this message as a mistake, please inform us by answering this e-mail and deleting its contents

Questo messaggio, inclusi gli allegati, potrebbe contenere informazioni privilegiate e/o riservate, e non deve essere ritrasmesse senza
[autorizzazione del mittente. Se non siete il destinatario o la persona autorizzata a riceverlo, informiamo cheil suo utilizzo, diffusione,
copia o archiviazione sono proibite. Quindi, se avete ricevuto questo messaggio per errore, per cortesia ci informi rispondendo
immediatamente a questa email e cancelli il suo contenuto


