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Vitória, 11 de janeiro de 2009. 
 
 
Pregão Eletrônico nº. 14/2009 – SJES - Processo nº 6.130/04/2009 – EOF 
 
Ref.: Esclarecimento 1. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por empresa interessada no 
certame, segue abaixo questionamento da empresa seguido da resposta respectiva. 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
“Não foi disponibilizado, no Modelo de Planilha de Formação de Preços (Anexo II), um campo 

para preenchimento de valor de deslocamento de chamada de Longa Distância para as chamadas 
recebidas pela Contratante na situação de roaming (fora da área de registro)”. 

 
RESPOSTA: 
 
Com relação a este item, temos a informar que foram disponibilizados, para a 

situação apresentada, três campos na Planilha de Formação de Preços (Anexo II), quais 
sejam: 

• VC-1 Móvel x Móvel Roaming (5ª linha da coluna A – “Descrição do Item”); 
• VC-1 Móvel x Fixo Roaming (6ª linha da coluna A – “Descrição do Item”); 
• Adicional de Chamada (12ª linha da coluna A - “Descrição do Item”). 

 
Vale ressaltar que no subitem 1.1 do Termo de Referência (Anexo I) consta a 

descrição de cada item apresentado na planilha para fins de esclarecimento. 
 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
“Quanto à descrição dos itens da planilha, sugerimos a abertura dos itens VC-1 Móvel x 

Móvel, VC-2 Móvel x Móvel e VC-3 Móvel x Móvel, já que são cobrados valores diferentes para 
ligações com destinos envolvendo a operadora e operadoras diferentes”. 

 
RESPOSTA: 
 
Com relação a este item, temos a informar que foram disponibilizados, para a 

situação apresentada, três campos na Planilha de Formação de Preços (Anexo II), quais 
sejam: 

• VC-1 Móvel x Móvel (3ª linha da coluna A – “Descrição do Item”); 
• VC-2 Móvel x Móvel (9ª linha da coluna A – “Descrição do Item”); 
• VC-3 Móvel x Móvel (11ª linha da coluna A - “Descrição do Item”). 

 
Vale ressaltar que no subitem 1.1 do Termo de Referência (Anexo I) consta a 

descrição de cada item apresentado na planilha para fins de esclarecimento. 
 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
“Com relação ao item VC1 Móvel x Móvel Intra-rede, especificado no Termo de Referência 

como VC1-Móvel x Móvel Intra-grupo, entendemos que devem ser consideradas somente as ligações 
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realizadas entre os assinantes, ou seja, os nove aparelhos a serem habilitados. Está correto nosso 
entendimento?”. 

 
RESPOSTA: 
 
Com relação a este item, esclarecemos que o item “VC-1 Móvel x Móvel Intra-

Rede” da Planilha de Formação de Preços se equivale ao termo “VC-1 Móvel x Móvel 
Intra-Grupo” do Termo de Referência. Ou seja, tal item refere-se a chamadas realizadas 
entre os números da mesma raiz (mesma operadora) dentro da área de registro, 
conforme estabelecido no subitem 1.1, d, do Anexo I do Termo de Referência. 

 
 
 
Esclarecimento disponibilizado por: 
LEONARDO VITOR HUGO DA COSTA 
Supervisor da Seção de Licitações em exercício 
Tel.: 27-3183-5105 
e-mail: selic@jfes.jus.br 
 


