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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
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Vitor Oliveira Hatakeyama <vitonhatakeyama@telefonica.com >
licitacao@aramina.sp.gov.br <licitacao@aramina.sp.gov.br>
2022-04-26 12:41

Para
Data

(02

Prezados, boa tarde.
Solicitamos esclarecimentos dos pontos do Edital, conforme segue:
1) Acerca da isengão de cobrança quando da utilização dos aplicativos WhatsApp, entendemos que não é valido
quando o usulario utilizar para ligações de audio ou video, ou seja, caso seja realizada ligações de audio ou video
haverá consTo na franquia, conforme modelo praticado no mercado.
Nosso entendimento está correto?
2) Em relag5b as bandas dos equipamentos nos itens 2, entendemos que os celulares deverão trabalhar nas
frequências - Quad Band (850/900/1800/1900).
Nosso entendimento está correto?
3) 5.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação do setor de compras, para fornecer
os CHIPS NOVOS ou fazer a portabilidade dos números existentes, estando apto para funcionamento até o prazo
mencionado;
0 prazo de entrega padrão de equipamentos é de até 15 (quinze) dias Citeis, após entrega de toda a documentação
necessária pra a tramitação do pedido.
Nossa condi ão pode ser aceita conforme exposto?
4) 6.1. Os aparelhos e seus respectivos acessórios deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, na sede da Prefeitura Municipal
de Aramina/SP
0 prazo de entrega padrão de equipamentos é de até 15 (quinze) dias ateis, após entrega de toda a documentação
necessária pára a tramitação do pedido.
Nossa condição pode ser aceita conforme exposto?
Atenciosamente,
Vitor Oliveira Hatakeyama
Gerente de Negócios Governo
Diretoria Governo I Telefônica Brasil
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, 26° Andar
04571-000 I São Paulo-SP
Cel + 55 11 9 4363-4523
www.vivo.com.br I www.telefonic,a.com.br

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informa So
privilegiada Ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização do conteúdo deste e-mail pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano,
pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem.
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Este mensaje y suá adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informaci6n privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma via y proceda a su destruccion.
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this Message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in ifor and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e á para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou copia sem
autorização pode ester proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma v a e proceda a sua destruição
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DESPACHO DE ESCLARECIMENTOS N°. 06/2022
Considerando a solicitação de esclarecimentos realizada pela empresa VIVO,
recebida do e-mail vitor.hatakeyama@telefonica.com, em 26 de abril de 2022, ás 12h41min,
tem a informar o que segue:
Respostas ao interessado:
01. 0 entendimento está incorreto;
2. 0 entendimento está correto.
3. A condição será aceita em razão da proporcionalidade e razoabilidade, e;
4. A condição será aceita em razão da proporcionalidade e razoabilidade.
As informações aqui prestadas vinculam-se ao Edital n°. 46 de 13 de abril de
2022.
Aos servidores do setor de licitações, comunique o solicitante por meio do e-mail.
Publique-se no sitio eletrônico do município e no Diário Eletrônico Oficial.
Por fim, seja juntado este despacho no processo seguindo as tramitações de
estilo.
Aramina-SP, 27 de abril de 2022.

ABIO LIMA aONELLI
Prego iro
(assinado no original m fls. 104 - volume 01)
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