MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 3
Referência: Pregão Eletrônico n. 13/2007
Objeto: Contratação de empresa autorizada para prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP, com
fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) aparelhos digitais, incluindo a facilidade de roaming nacional
e internacional e transmissão de dados.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2007
ESCLARECIMENTO 3
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o
edital em referência, segue a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 13/2007, devendo
seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br e
www.aneel.gov.br

EMANUEL CÂMARA DE ARAÚJO
Pregoeiro

Esclarecimento n° 01
Dispõe o objeto do Edital:
“Contratação de empresa autorizada para prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP,
com fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) aparelhos digitais, incluindo a facilidade de
roaming nacional e internacional e transmissão de dados, conforme especificações deste
Edital e seus Anexos”
O serviço de Roaming Nacional e Internacional será apenas para o serviço de Voz, está
correto este entendimento?
Resposta n° 01
O serviço de Roaming Nacional e Internacional abrange tanto Voz quanto Dados. No
entanto, como requisito para participação do certame, exige-se apenas o Roaming de Voz.
Esclarecimento n° 02
Solicita o Edital, cobertura em algumas cidades do Brasil, dentre elas:
Mambaí - GO
Rianápolis – GO
Grão Mogol – MG
Rio Doce - MG
Ipumirim - SC.
A cobertura nas referidas cidades poderá ser considerada como desejável e não
obrigatória?
Resposta n° 02
As cidades mencionadas pela empresa fazem parte do rol de municípios sujeitos à
atividade de Fiscalização desempenhada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, portanto, os
técnicos da Agência precisam ter a sua disposição o serviço móvel pessoal quando se deslocam para
essas cidades.
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