
Assunto:
Re: Fwd: Questionamentos ao EDITAL do
PREGÃO ELETRÔNICO 2/2023 – Serviço Móvel
Pessoal - DAEV VALINHOS

De <adailton.teodoro@daev.org.br>
Para: <anderson.zorzato@daev.org.br>
Cc: Fernanda Calino <fernanda.calino@daev.org.br>
Data 07/02/2023 09:12

Bom dia!

Seguem as respostas.

---

ADAILTON LUIZ TEODORO

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

TEL: (19) 2122-4427

CEL : (19) 99166-1463

Em 07/02/2023 08:02, anderson.zorzato@daev.org.br escreve

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Questionamentos ao EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO 2/2023 – Serviço Móvel Pessoal - DAEV
VALINHOS

Data:06/02/2023 19:39
De:Diogo Magnavita Adaime <dadaime@timbrasil.com.br>

Para::"compras@daev.org.br" <compras@daev.org.br>
Cc::Sergio Marques Fernandez <sfernandez@timbrasil.com.br>, Sabrina De Aguiar Amaral

<samaral@timbrasil.com.br>
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Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2023

 

AO

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

 

Ã Ô

mailto:dadaime@timbrasil.com.br


REF:  Questionamentos ao EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO 2/2023 – Serviço Móvel Pessoal

 

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

 

QUESTIONAMENTO  01:

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Após o recebimento dos serviços pelo Fiscal, a CONTRATADA emitirá e entregará ao DAEV a Nota
Fiscal acompanhada dos seguintes documentos:

1º – Desde que a documentação fiscal esteja em boa ordem, a Fiscalização encaminhará a Nota Fiscal
para pagamento que será realizado mediante boleto ou transferência bancária em conta corrente em
nome da CONTRATADA no prazo de até 15 (quinze) dias contados do aceite da Fiscalização.

 

A forma de pagamento descrita no edital, conforme descrita acima, não está de acordo aos processos da
Operadora, tornando o mesmo Impeditivo.
 
O pagamento somente poderá ser realizado através do código de barras contido na fatura, ou 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.
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?

Sim.

 

 

QUESTIONAMENTO  02:

ANEXO II – Termo de Referência

05 - CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Telefonia móvel com cobertura em todo território nacional; sendo imprescindível sinal em todos os
bairros da cidade de Valinhos – SP, e em especial nos bairros São Bento, Vale Verde, Joapiranga,
Country Club, Parque Portugal e em toda a extensão da Rua das Azaléias – Jd. Paraíso, onde está
concentrado o setor de Manutenção e Obras;

 

Ressaltamos que as operadoras possuem equipamentos distribuídos na localidade que propiciam cobertura
abrangendo as 3 tecnologias 2G, 3G e 4G e de acordo com a Regulamentação da ANATEL.

 

Observamos que a prioridade da tecnologia utilizada é definida no aparelho e de acordo com as variações do
nível de cobertura existente em cada ponto onde o usuário se localiza na medida por exemplo que estiver
efetuando um deslocamento.

 

Diante do acima exposto, e de acordo com a quantidade de linhas objeto desse Edital e sua possível dispersão,
entendemos que nos locais onde não houver cobertura com tecnologia 4G podemos atender com as tecnologias
3G ou 2G sem que isso caracterize um desatendimento às exigências do Edital e seus Anexos.

 



Nosso entendimento está correto?

Sim.

 

Ainda sobre esse ítem, é de conhecimento que as operadoras não atendem todas as localidades, incluindo os
Distritos de alguns municípios.

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.

 

Desta forma, entendemos que se a CONTRATADA atender a cobertura no Município de Valinhos conforme regra
acima estará atendendo plenamente aos requisitos do Edital e seus anexos.

 

Nosso entendimento está correto?

Sim.

 
 

QUESTIONAMENTO  03:

Anexo II – Termo de Referência

5 - CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Disponibilidade para acesso à Internet (nos aparelhos compatíveis, quando solicitado pelo DAEV);

- Bloqueio total de site de entretenimento (Netflix, Youtube, Spotify, Facebook, Instagram, entre
outros), onde apenas o fiscal do contrato terá a senha do sistema gestor on line para configurar a
liberação ou bloqueio;

- As linhas entregues aos servidores de atendimento, operação e manutenção terão acesso somente
ao aplicativo Whatsapp;

 

Ressaltamos que os recursos de bloqueio e liberação de acesso à sites e aplicativos específicos estão diretamente
associados à gestão dos dispositivos móveis (aparelhos) a serem fornecidos, enquanto que as demais
funcionalidades a serem executadas pelo Sistema de Gestor on-line estão associadas às linhas e seus respectivos
Sim Cards.

 

Dessa forma, a execução dos bloqueios e liberações de sites e aplicativos, conforme definidas nos itens acima
não podem ser executadas pelo Sistema de Gestor on-line mas sim através de outro serviço de Gestão
denominado Gestão de Dispositivos Móveis – MDM.

 

Diante do cenário acima, como não há solicitação de serviço de Gestão denominado Gestão de Dispositivos
Móveis – MDM neste Edital, solicitamos revisão do documento com a retirada das 3 exigências acima do Termo
de Referência.

 

Nossa solicitação será acatada?

Sim.

 
 
 

QUESTIONAMENTO  04:

Anexo II – Termo de Referência

2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

 

 

03 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS

- 128 aparelhos celular GSM:

Processador Octa-Core 2GHz, Memória RAM 2GB, Armazenamento 32GB,

 

Identificamos um erro material de digitação na especificação da memória dos 128 Smartphones.

Entendemos que a grafia correta deveria ser SMARTPHONE 32 GB.

 

Nosso entendimento está correto?

Sim.

 

 

Atenciosamente,

 

 

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

dadaime@timbrasil.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 l'autorizzazione del mittente. Se non siete il destinatario o la persona autorizzata a

mailto:dadaime@timbrasil.com.br


riceverlo, informiamo che il 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

Classificado como Público


