
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 02 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

 

OBJETO: O presente pregão eletrônico tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de telefonia móvel 

 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão eletrônico nº 003/2021, segue 
esclarecimento prestado pela área demandante: 

 

 

PERGUNTA 1  
2.4.1.2. Da Área Técnica 
AT-03 A operadora deverá oferecer taxa de upload de, no mínimo, 3 Mbps, em todos os 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
AT-04 A operadora deverá oferecer taxa de download de, no mínimo, 15 Mbps, em todos os 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
-TERMO DE REFERÊNCIA: 
5.1.12. A operadora deverá oferecer taxa de upload nominal compatível com a tecnologia de 
comunicação, em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
5.1.13. A operadora deverá oferecer taxa de download nominal compatível com a tecnologia 
de comunicação, em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
ESCLARECIMENTO: As taxas de velocidades nominais e reduzidas, das redes 2G. 3G e 4G, são 
as abaixo: 
•             4G: down 5MB / up 500Kbps / reduzida 256Kbps up e down 
•             3G: down 1MB / up 100Kbps / reduzida 100Kbps up e down 
•             2G: down 120Kbps / up 12Kbps / reduzida 12Kbps up e down 
Podemos atender desta forma? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 2  
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.1.1. Oferecer serviço de comunicação móvel de voz e acesso à Internet, com cobertura em 
todo o território do Estado do Rio de Janeiro. 
ESCLARECIMENTO: Fornecemos cobertura em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro 
de acordo com as regras da ANATEL. A regulamentação diz que a prestadora deve cobrir pelo 
menos 80% da área da sede do município, que corresponde a zona urbana, e não existe 
obrigação de cobertura nas zonas rurais e os interiores das edificações. Podemos atender 
desta forma? 
R.: SIM 



 
  
 
 
PERGUNTA 3  
5.1.5. Os serviços solicitados e caracterizados como reserva não constituem em compromisso 
do CAU/RJ, razão pela qual não poderão ser cobrados nas faturas emitidas pela operadora. O 
CAU/RJ poderá solicitar a ativação dos serviços reserva a qualquer momento, quando então a 
operadora passará a cobrar por eles. 
ESCLARECIMENTO: Entendemos que os serviços caracterizados como reserva correspondem as 
linhas não solicitadas no início do contrato, no caso, 7 linhas para smartphone e 3 linhas para 
modens/tablets. Está correto o entendimento? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 4  
5.1.7. Ativar as linhas solicitadas pela CONTRATANTE antes do dia 10/12/2020, data em que se 
encerra o contrato com a atual prestadora dos serviços 
ESCLARECIMENTO: Solicitamos que seja informada a data limite correta para a ativação das 
linhas. 
R.: Após assinatura do contrato, no menor prazo possível, atendendo ao padrão ANATEL 
  
PERGUNTA 5  
5.1.8. Prazo para o início da prestação dos serviços: conforme Anatel. 
Após esse prazo, os chips deverão ter sido entregues, e as linhas devidamente ativadas. 
ESCLARECIMENTO: Nosso prazo de início da prestação dos serviços é de 20 dias úteis. 
Podemos atender desta forma? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 6 
5.1.14. A operadora deverá oferecer aplicativo ou página de Internet com teste de velocidade 
de comunicação com a Internet, exibindo indicadores de velocidade de download, upload, 
ping, latência e jitter. 
ESCLARECIMENTO: Oferecemos um app que permite realizar o teste de velocidade. O 
resultado do teste indica as velocidades de download e upload (em Mbps), ping (que 
corresponde a latência em ms) e jitter (em ms). Podemos atender desta forma? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 7  
5.1.22. Soluções de mercado - Só há uma única tecnologia para atender a comunicação móvel, 
a saber, comunicação via redes 4G móveis. 
ESCLARECIMENTO: Atualmente no Brasil são fornecidas as tecnologias 2G, 3G e 4G, sendo que 
os aparelhos são configurados para sempre utilizar a melhor tecnologia disponível no local de 
uso. Podemos atender desta forma? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 8 



 
7.1.3. Ao CAU/RJ ficará facultado habilitar ou desabilitar assinaturas dos serviços, conforme 
necessidade. 
ESCLARECIMENTO: As assinaturas poderão ser habilitadas ou desabilitadas, conforme os 
prazos estabelecidos pela regulamentação da ANATEL. Está correto o entendimento? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 9  
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
9.1.2. Fatura detalhada em formato digital a ser enviada para o endereço de correio eletrônico 
do fiscal técnico do contrato. 
ESCLARECIMENTO: Disponibilizamos as faturas detalhadas para download. Podemos atender 
desta forma? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 10   
16.4.3. Comunicar a empresa que inicie a emissão de Nota Fiscal ou Fatura no ciclo e data 
definidos pela CONTRATADA, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no 
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 
ESCLARECIMENTO: O faturamento do serviço de telefonia móvel é realizado automaticamente, 
de acordo com o ciclo de faturamento pré-definido para cada cliente. Por se tratar de um 
processo automatizado, não é possível aguardar pela comunicação da Contratante para a 
emissão e nem definir manualmente o valor conforme solicitado. Podemos atender da 
seguinte forma. A fatura gerada será disponibilizada à Contratante pelo menos 5 dias antes da 
data de vencimento e, considerando que esteja correta, deverá ser paga pela Contratante. 
Caso seja necessário algum ajuste nos valores, a Contratante deverá informar à Contratada 
para que o ajuste seja aplicado na fatura seguinte. Podemos atender desta forma? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 11  
17.1. O pagamento será feito mensalmente mediante a entrega pela CONTRATADA de Nota 
Fiscal, com prazo de antecedência de quinze (15) dias corridos. 
ESCLARECIMENTO: A fatura será disponibilizada à Contratante pelo menos 5 dias antes da data 
de vencimento, conforme a regulamentação da ANATEL. Entendemos que ao atender a 
ANATEL, estamos atendendo ao edital. Está correto o entendimento? 
R.: SIM 
  
PERGUNTA 12 
  
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
20.2.1.1. Multa de: 
ITEM 2 - Ativação de novas linhas (incluindo a entrega de SIM CARD) - 10 dias corridos 
ESCLARECIMENTO: Nosso prazo de início da prestação dos serviços é de 20 dias úteis. 
Podemos atender desta forma? 
R.: SIM 



 
  
 
 
 
PERGUNTA 13   
ITEM 10 - Manutenção corretiva (casos isolados) - 24 horas ITEM 11 - Manutenção corretiva 
(falha sistêmica) - 8 horas 
ESCLARECIMENTO: De acordo com a ANATEL nosso prazo para solução de problemas é de até 
5 dias. Entendemos que ao atender a ANATEL, estamos atendendo ao edital. Está correto o 
entendimento? 
R.: SIM 
 
. 
 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ RIBEIRO JUNIOR 

PREGOEIRO 

CAU/RJ 
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