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À

Comissão Especial de Credenciamento  

Recebemos a resposta dos esclarecimentos, quanto a resposta do item:

02 - Não será admitida a subcontratação do objeto principal de serviços de internet patrocinada através de tráfego de
dados.

 

Diante da resposta do questionamento anterior, informamos que existe atuação de duas empresas, DATAMI e
MUV, que atuam de forma a entregar uma plataforma capaz de integrar às quatro operadoras no objeto do
contrato. Entendemos que atuação destas empresas não é considerado uma subcontratação do objeto
principal, podendo as operadoras participar do credenciamento. Nosso entendimento está correto?

 

Questionamento 01:

  

Entendemos que a informação da dados bancários para pagamento que deve ser encaminhada conforme subitem
5.1.1, é, somente, para fins cadastrais:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS (PARA FINS CADASTRAIS)
*** CONTA CORRENTE DA EMPRESA***
Banco Nº: 341  Nome do Banco: Itaú
Agencia Nº: 0911 Conta Corrente Nº: 05321-3
Beneficiário: TIM S.A
CNPJ: 02.421.421/0001-11

Tendo em vista que o pagamento 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. 

Assim entendemos que a informação da dados bancários - conta corrente da empresa para pagamento que deve ser
encaminhada na folha de dados para a elaboração de contrato em conjunto com o Credenciamento é, somente, para
fins cadastrais.

 Nosso entendimento está correto? 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Em resposta ao pedido de esclarecimentos apresentados pela empresa TIM na data de
hoje, comunicamos a todas empresas interessadas em par�ciparem do edital de chamamento
02/2020, quanto ao ques�onamento técnico do objeto que:

 

Item 1: O entendimento está correto, não será admitida a Subcontratação
do objeto PRINCIPAL de serviço de internet patrocinada através de
tráfego de dados. Admitindo-se portanto eventuais necessidades de
subcontratação para serviços integradores ao serviço ora contratado.
 Item 2: O entendimento está correto, as informações solicitadas no item
5.1.1 do Edital é apenas para fins cadastrais.

Atenciosamente,

Comissão Especial de Credenciamento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


