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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------São Paulo, 23 de Abril de 2018
À
SEBRAE
REF : Questionamentos ao EDITAL do Pregão presencial nº 012/2018
A TIM Celular S/A, acima identificada, tendo o interesse em participar do edital citado, vem através
deste ofício solicitar os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 1
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
Nossa solicitação:
Nosso entendimento: 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 e municipais, 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 hipóteses.
Nossa solicitação será acatada?
Questionamento 2
20.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo SEBRAE/PB será devolvida à Contratada para as
necessárias correções, acompanhada das informações que motivaram sua rejeição.
20.5.1. Na hipótese do subitem anterior, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
promova as medidas
saneadoras necessárias. Nessa situação, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização das
pendências, mediante a reapresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.

Nosso entendimento : Referente ao processo de faturamento, informamos que encerrado o ciclo de
faturamento a emissão da Nota Fiscal é de forma automática, e devido a questões tributária, como
recolhimento de tributos, a nota fiscal não pode ser reemitida ou refaturada. O processo a ser
seguido é que havendo contestação dos valores, poderá ser aberto um chamado de contestação
da fatura, onde a data de vencimento ficará suspensa até finalização da análise, e caso a
contestação seja procedente, será enviado um boleto com o valor correto para pagamento, fazendo
referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma. Como não será emitida nova Nota
Fiscal, as faturas que tiveram contestação estrão disponíveis no sistema. Dessa forma entendemos
que atendemos ao solicitado pela licitante.
Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 3
4.1.7. Especificações mínimas dos aparelhos:
4.1.10. Deverá ser disponibilizado o sistema GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis).
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.
Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 4

5. Da forma de prestação de serviços
5.3.4. Atender às solicitações para sanar falhas ou interrupção na prestação dos serviços
contratados, que venham a ocorrer, devendo solucioná-las em até 48 (quarenta e oito) horas.
Nossa solicitação: Visando viabilizar a participação de uma maior quantidade de licitantes,
solicitamos que as exigências possam ser atendidas conforme os prazos regulamentados pela
ANATEL, por meio da Resolução 575/2011 - RGQ-SMP, a qual estabelece que todas as
solicitações de serviços ou pedidos de informação recebidos no atendimento, que não possam ser
respondidos ou efetivados de imediato, sejam respondidos em até 5 (cinco) dias úteis.
Nossa solicitação será acatada?

Questionamento 5
5.3.5. Substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da solicitação formal, o aparelho
celular que apresente defeito, por outro de idêntica categoria, na hipótese de ficar comprovado que
o referido aparelho celular não tem mais reparo, sem que isto acarrete ônus para o SEBRAE/PB,
salvo quando ficar comprovado o mau uso do aparelho.
Nossa solicitação :Em referência aos itens editalícios acima destacados, informamos que a
prestação do serviço de telecomunicações tem o dever de observar o disposto no Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8078/1990), este que dispõe no seu artigo 12º o seguinte:
“ Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.”
Neste sentido, cabe-nos destacar que a exigência apresentada no edital não considera o texto legal
pertinente. De acordo com a lei supra mencionada, os problemas inerentes ao aparelho celular e
ao modem fornecidos na contratação dos serviços são responsabilidade do fabricante, o produtor,
o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador do produto.
Voluntariamente, esta operadora se responsabiliza, sem ônus aos Contratantes, pelas trocas dos
aparelhos que apresentarem defeitos de fábrica em até 7 dias a contar a partir do recebimento
destes.
Caso sejam identificados defeitos nos equipamentos no prazo superior aos 7 dias, observado o
prazo de garantia fornecido pelo fabricante, o Contratante deverá encaminhar o aparelho
defeituoso à assistência técnica autorizada do fabricante, conforme contatos disponibilizados por
esta operadora.
Vale destacar que os custos de reparo de aparelhos diagnosticados pela assistência técnica como
decorrentes de mau uso serão de responsabilidade da Contratante.
Ainda, nos casos de solicitação de reposição de aparelhos por perda/roubo ou extravio e mau uso,
a Contratante deverá restituir à TIM pelo valor pro rata do aparelho constante na Nota Fiscal.
Desta forma, esta operadora solicita a manifestação desta Administração sobre os itens em
destaque e/ou a edição do edital para que seja adequado conforme estabelecido na legislação
vigente.
Nossa solicitação será acatada?

Barcelos Cavalcante
Executivo de Contas - Governo

