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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 I – 27/07/2017 
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: 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. Com isso entendemos que atendemos ao solicitado pelo órgão no Edital. Nosso 
entendimento está correto? 
 
Resposta: Esclarecemos que o Sesc Pará não faz parte da Administração pública, dessa 
forma não utiliza o sistema SIAFI. No entanto, os pagamentos poderão ser realizados 
mediante código de barras contido na fatura. 
 
 
Esclarecimento 2: O edital em epígrafe não estabeleceu a incidência de multas e 
atualização financeira do valor devido, em caso de atraso no pagamento por parte da 
Contratante. 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? 
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Resposta: As minutas contratuais do Sesc/PA já preveem todas as garantias necessárias ao 
fornecedor, não sendo necessária a inclusão de outras, deste modo, para todos os efeitos a 
licitante deverá considerar o que dita o item 10.5 da cláusula décima da minuta contratual  
“O contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, mediante aviso expresso e escrito 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”   
 

Esclarecimento 3: 9 REPARO E SUBSTITUIÇÃO: 

9.1 A substituição de item defeituoso pela unidade destinada á reposição, a CONTRATADA 
deverá, em até 48 (quarenta e Oito) horas a partir da comunicação da CONTRATANTE, 
repará-lo ou substituí-lo definitivamente por outra em perfeito estado de funcionamento, 
sem ônus adicional.  

9.2 Caso o serviço de reparo não seja executado pela CONTRATADA, a mesma poderá 
encaminhar os equipamentos para assistência técnica designada pelo fabricante, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA o atendimento a todos os itens para Reparo ou 
Substituição, inclusive envio e entrega dos itens defeituosos para a autorizada a realizar o 
reparo.  

9.3 A Contratada deverá em caso de manutenção retirar e entregar, após a sua manutenção, 
o item defeituoso na Ed. Sede Administrativa, localizada na Av. Assis de Vasconcelos. 359. 
Campina, Belém/PA.  

9.4 Na hipótese de furto ou roubo de aparelho telefônico celular a contratada deverá 
bloquear e/ou cancelar, sem ônus adicional, o respectivo código de acesso, mediante 
solicitação no prazo máximo de 4 (quatro) horas, não sendo devido qualquer valor do acesso 
móvel ou acesso 3G e 4G decorrido o respectivo prazo.  

9.5 Em caso de extravio ou perda de telefones celulares, a CONTRATANTE encaminhará a 
solicitação juntamente com o boletim de ocorrência para reposição do equipamento junto à 
CONTRATADA.  

9.6 A CONTRATADA deverá reparar ou substituir os chips utilizados nos equipamentos 
relacionados quando estes apresentarem defeito sem ônus adicional á CONTRATANTE.  

9.7 As solicitações de cancelamento deverão ser executadas no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, não sendo devido qualquer valor do acesso móvel ou acesso 3G e 4G, 
decorrido o respectivo prazo.  

9. 8. A CONTRATADA deverá recolher no ed. Sede Central, endereço da CONTRATANTE ao 
final do Contrato os aparelhos telefônicos celulares fornecidos. 

Nossa solicitação :  Referente aos itens acima supracitados, informamos que conforme o 
artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8078/1990), quem responde 
pelos problemas inerentes ao aparelho celular e ao modem é o fabricante e que a operadora 
se responsabiliza (sem custos) pelas trocas dos aparelhos que apresentarem defeitos de 
fábrica em até 7 dias. 

O Fabricante fornece garantia, sem custo, por período de até 12 meses, exceto para os 
casos diagnosticados como mau uso. 
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Desta forma o envio à assistência técnica, para quaisquer eventuais problemas, deverá ser 
feito pela contratante, assim como os eventuais custos de reparo de aparelhos 
diagnosticados pela assistência técnica como decorrentes de mau uso.  

Nos casos de solicitação de reposição de aparelhos por perda/roubo ou extravio e mau uso, 
a Contratante será cobrada pelo valor pro rata do aparelho constante na Nota Fiscal. 

O prazo de reposição dos aparelhos (exceto para os aparelhos de reserva) é de 15 dias após 
a solicitação formal ao Executivo de Contas.  

Solicitamos que seja aceita nossa participação desta maneira.  

Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Pelo fato de a contratação não abranger a aquisição de aparelhos, mas apenas o 
seu fornecimento, a título de comodato, previu-se exclusivamente a troca do aparelho e/ou 
chip defeituoso pela Contratada, e não o seu eventual conserto por intermédio de assistência 
técnica (providência que poderá ser adotada diretamente pela Contratada, se julgar 
pertinente). Em se tratando de empréstimo dos equipamentos, por meio do instituto do 
comodato, como previsto neste Pregão, o ônus, no caso, é integralmente da Contratada, ou 
seja, tanto por ocasião da entrega inicial dos aparelhos quanto no decorrer da vigência 
contratual, os aparelhos deverão ser fornecidos de acordo com as especificações e prazos 
previstos no edital.  
 
 
Informamos que permanece a data para abertura da sessão:  02/08/2017 às 9h. 
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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