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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital 
de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
 

PERGUNTA 01:  

Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) – que possua a outorga da Agência Nacional de Telecomunicações, 
com acesso a comunicação de dados, com tecnologia 4G, pelo sistema digital pós-pago, com fornecimento de 
CHIP, devendo ser garantido o pacote de 20 gigabytes em rede 4G a cada mês durante a vigência do contrato. 
O valor unitário do acesso será fixo, conforme o número CHIPs fornecidos e ativos pela CONTRATADA, sendo 
que a quantidade de acessos, início de seu fornecimento, bem como período de atividade, será determinado pela 
CONTRATANTE. 
Além da cobertura 4G a nossa empresa possui cobertura nas tecnologias 2G e 3G. 
Entendemos que a Contratante tem ciência que os usuários poderão utilizar o acesso à internet nas 
tecnologias 2G, 3G e 4G. 
Está correto nosso entendimento? 
 

 

RESPOSTA 01:  

Alterado, conforme Edital Retificação I.  

 

PERGUNTA 02:  

A área de cobertura deve contemplar todas as cidades do Paraná onde há unidades educacionais da 
CONTRATANTE, salvo áreas rurais e caso alguma reunião não seja contemplada o cancelamento do chip deve 
ser processado sem custo adicional ao serviço. 
Informamos que nenhuma operadora no Brasil dispõe de cobertura em todas as cidades do Paraná. O 
edital também é omisso a informação das localidades das unidades educacionais. Portanto, entendemos 
que, dado o cenário indicado, estamos aptos à atender o objeto licitado. 
Está correto nosso entendimento? 
 

 

RESPOSTA 02:  

Devido as variações de demandas para esse serviço do objeto licitatório no estado do Paraná, poderá haver 
unidades Sesi, Senai e Iel para inclusão e ou exclusão durante a vigência do contrato. 
Caso não haja cobertura para determina cidade, esta questão deverá ser analisada e tratada pontualmente entre 
a Contratante e a Contratada durante a vigência do contrato.  
 

 

PERGUNTA 03:  

13. Prazo de entrega e vigência da contratação 
a) Fica estabelecido o prazo de até 10 (DEZ) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e 
prorrogação, contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra. 
b) O prazo de vigência da contratação será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período 
Solicitamos que esse prazo possa ser estendido até 20 dias, tendo em vista o alto volume de chips e 
ativações. 
 

RESPOSTA 03:  

Alterado o edital, conforme arquivo “EDITAL RETIFICAÇÃO I”. 
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PERGUNTA 04:  

Nosso entendimento: 

Entendemos que a declaração do Anexo VII, deverá ser apresentada apenas pela contratada. 

Nosso entendimento está correto? 

 

 

RESPOSTA 04:  

Sim 

 

PERGUNTA 05:  

13. Prazo de entrega e vigência da contratação 

a) Fica estabelecido o prazo de até 10 (DEZ) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e 
prorrogação, contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra. 

b) O prazo de vigência da contratação será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período 

Nossa solicitação: Solicitamos que o prazo para entrega do objeto contratual possa ser de pelo menos 15 
(quinze) dias. 

Nossa solicitação será acatada? 

 

 

RESPOSTA 05:  

Alterado o edital, conforme arquivo “EDITAL RETIFICAÇÃO I”. 

 

 

PERGUNTA 06:  

7. Forma de pagamento 

(...) 

a) Caso a Nota Fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 
atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de 
pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o 
CONTRATANTE. 

Nossa solicitação: 

A receita estadual proíbe a reapresentação de notas fiscais de serviços de telecomunicações. Para o caso de 
contestações deferidas, será emitido um espelho da fatura/boleto original com o valor corrigido e enviado por e-
mail ao cliente para pagamento; questões tributárias posteriormente serão regularizadas junto ao fisco 
obrigações secundárias de acordo com a lei. 

Diante disso, solicitamos a alteração deste item no que tange à reapresentação da nota fiscal; para 
reapresentação de documento com código de barras recalculado ao valor correto para pagamento. 

A solicitação será acatada? 
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RESPOSTA 06:  

Alterado o edital, conforme arquivo “EDITAL RETIFICAÇÃO I”. 

 

PERGUNTA 07:  

7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de emissão da Nota 
Fiscal/fatura, a qual deverá estar devidamente conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento 
ocorrerá exclusivamente através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada 
no Sistema de Compras do SESI/SENAI/IEL. 

b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Sistema de 
Compras do SESI/SENAI/IEL, pois o pagamento ocorrerá somente na conta cadastrada. 

Nossa solicitação: 

Quanto à forma de pagamento, a licitante esclarece que atualmente as operadoras adotam um sistema de 
faturamento e cobrança moderno, conhecido e aprovado pela ANATEL, baseado em pagamento através do 
código de barras contido na fatura. 

Nesse sentido, a licitante solicita que seja estabelecida a possibilidade onde as compensações de pagamento 
ocorrem automaticamente, se enquadrando corretamente às leis governamentais orçamentárias, como forma de 
pagamento das faturas referentes aos serviços descritos no objeto deste edital. Ressaltamos que esta forma de 
pagamento mais segura e rápida para o órgão, já que o pagamento é identificado rapidamente, evitando 
transtornos. Solicitamos a nossa participação desta forma. 

Nossa solicitação será acatada? 

 

RESPOSTA 07:  

Alterado o edital, conforme arquivo “EDITAL RETIFICAÇÃO I”. 

 

Curitiba, 14 de outubro de 2020. 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


