
 
PROPOSTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
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Brasília, 03 de junho de 2022. 

 

 
À 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 
Processo Administrativo n.° 64106.003390/2022-98 

Data: 03/06/2022 

Horário: 08:00 horas (horário de Brasília) 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 
 

Prezados Senhores, 
 

A CLARO S/A, sociedade anônima constituída e existente de acordo com as leis 
do Brasil, apresenta sua proposta de preços para execução dos serviços objeto do 
Pregão Eletrônico acima referenciado, atendendo todas as condições ali estabelecidas, 
conforme abaixo especificado. 
 
 
OBJETO:  
 
                  O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) – (em regime de aparelhos em comodatos), para atender as 
necessidades 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

 
 

1) DADOS DA PROPONENTE: 
 

RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A 

ENDEREÇO SEDE: 
Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B - Santo Amaro - São Paulo, SP – 

Brasil – CEP: 04.709-110 

CNPJ N.º 40.432.544/0001-47 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 114814878119 AGÊNCIA: 3070-8 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 2.498.616-0 CONTA-CORRENTE: 6014-3 
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2) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

Informamos abaixo os dados dos representantes legais autorizados a firmar o 
respectivo contrato junto a esse órgão, lembrando que os mesmos assinam em conjunto, 
conforme estabelecido no documento de outorga. 

 
NOME: Maria Auxiliadora Braga de Sousa 

C.I. N.º 934.090 SSP/DF CPF N.º 547.900.266-04 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA CARGO: Gerente Executiva de Contas 

ENDEREÇO: SCS, QD. 05, BL. "E", ED. EMBRATEL, 3º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70328-900 

TELEFONE: 612106-8454 FAX:  E-MAIL: maria.auxiliadorasousa@embratel.com.br 

DOCUMENTO DE OUTORGA: PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 

 
 

NOME: Fernanda de Paula e Silva 

C.I. N.º 3.161.268 SSP/DF CPF N.º 985.029.641-00 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA CARGO: Diretor de Vendas 

ENDEREÇO: SCS, QD. 05, BL. "E", ED. EMBRATEL, 3º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70328-900 

TELEFONE: 61 2106-7367 FAX:  E-MAIL: fernanda.paulasilva@embratel.com.br  

DOCUMENTO DE OUTORGA: PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 

 
 

Caso esse órgão necessite se corresponder com a CLARO solicitamos que se 
utilize do endereço constante deste item, aos cuidados de um dos representantes legais 
acima indicados. 
 
3) DECLARAÇÃO 

 
A CLARO S/A, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, 

DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento às exigências do Edital, que: 
 

a) após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, 
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e 
seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 
b) a proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para sua entrega, 
sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade. 
 
c) nos valores propostos estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e 
despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que 
porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados. 
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4) TABELA DE PREÇO  
 
Conforme planilha abaixo, o valor TOTAL de nossa proposta é R$:45.016,68 (Quarenta 
e Cinco Mil e Dezesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos). 
 
 

ITEM CATSER DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
Unidade 

de Medida

Quantida

de 

Mensal

Quantida

de Anual

Valor 

Unitário
Valor Total

1 26387

Serviço Móvel Pessoal 

(SMP), compreende o 

serviço mensal de acesso a 

rede móvel de voz e dados 

de 1 (uma) linha, mediante o 

fornecimento, pela 

CONTRATADA, de aparelho 

celular smartphone 

(divididos nas categorias 

conforme ANEXO B do 

Termo de Referência) com 

um plano básico de serviços.

Und 17 204 R$ 220,67 R$ 45.016,68

R$ 45.016,68Valor Total

Planilha de Valores
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PG – 04/2022 – ABERTURA DIA 15/03/2022 
AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 
 
DADOS DA PROPONENTE NOME: 

RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A 

CNPJ Nº: 40.432.544/0001-47 - E-MAIL: ademir.sjunior@embratel.com.br  

BANCO: 001 AGÊNCIA Nº: 3070-8 - CONTA Nº: 6014-3  

ENDEREÇO: Rua Henri Dunant, n°780, Torre A e Torre B - Santo Amaro – CEP: 04.709-110 - São Paulo, SP – Brasil 

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR 

TELEFONES: 81 2121-3062 / 81 99171-2112 

 

Apresentamos nossa proposta preços para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ATRAVÉS DA 

TECNOLOGIA 4G, conforme especificado a seguir: 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM TIPO DE SERVIÇOS QUANTIDADE  
Valor 
Unit. 

Valor Total. 

1 

Linha móvel (chip), com acesso a internet com velocidade 
ilimitada e franquia mínima de 40GB na banda larga 4G ou 
superior, plano de ligações sem limite de minutos para qualquer 
operadora Local e Longa Distância Nacional usando o Código da 
operadora vencedora e mensagens de texto, com a 
disponibilidade mínima de 100 SMS´s para outras operadoras e 
2000 SMS´s para a mesma operadora. 

7 UND  R$ 499,99  
 R$ 

3.499,93  

2 

Linha móvel (chip), com acesso a internet com velocidade 
ilimitada e franquia mínima de 20GB na banda larga 4G ou 
superior, plano de ligações sem limite de minutos para qualquer 
operadora Local e Longa Distância Nacional usando o Código da 
operadora vencedora e mensagens de texto, com a 
disponibilidade mínima de 100 SMS´s para outras operadoras e 
2000 SMS´s para a mesma operadora. 

7 UND  R$ 399,99  
 R$ 

2.799,93  

3 

Linha móvel (chip), com acesso a internet com velocidade 
ilimitada e franquia mínima de 10GB na banda larga 4G ou 
superior, plano de ligações sem limite de minutos para qualquer 
operadora Local e Longa Distância Nacional usando o Código da 
operadora vencedora e mensagens de texto, com a 
disponibilidade mínima de 100 SMS´s para outras operadoras e 
2000 SMS´s para a mesma operadora. 

34 UND  R$ 299,99  
 R$ 

10.199,66  
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VALOR TOTAL MENSAL DA PROPOSTA: R$ 16.499,52 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e dois centavos); 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (12 meses): R$ 197.994,24 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e vinte e quatro centavos); 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (24 meses): R$ 395.988,48 (Trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e 

oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 

 

Considerações da Proposta 

 

• Vigência Contratual: 24 meses 

• Fornecimento de 07 Aparelhos Apple Iphone 13 128GB em Comodato; 

• Fornecimento de 07 Aparelhos Apple Iphone 12 128GB em Comodato; 

• Fornecimento de 34 Aparelhos Apple Iphone 11 64GB em Comodato; 

• Reserva técnica de Equipamentos (01 Iphone 13 128GB + 01 Iphone 12 128GB + 03 Iphone 11 64GB) 

  

 

Declaramos que: 
 
 

• Declaramos que no(s) preço(s) acima proposto(s), estão inclusos todos os custos necessários para a execução 
dos serviços, tais como: mão de obra, tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação, e que influenciam na formação do(s) preço(s) desta Proposta. 

 

• A validade desta proposta é de 60 (sessenta dias). 
 

• Prazo de entrega dos Simcards: Até 30 dias; 
 

• Prazo de entrega dos aparelhos: Até 30 dias úteis a contar da ordem de serviço.  
 
 

Recife, 15 de março de 2022. 
 

 

 
________________________________ 

ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR 

Representante Legal da CLARO S/A 

Gerente Executivo de Contas Sênior – Segmento Governo 

CPF: 020.013.834-01 

T.: 21 81 2121-3062 c.: 21 81 9 9171-2112 

ademir.sjunior@embratel.com.br 
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 Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

Uasg: 160174 - 15.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB

Data: 02 / 2022

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 1/2022 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Razão Social/Nome: CLARO S.A.
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 26387
Identificação Serviço: PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
Descrição Detalhada do Serviço: 007PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
Preço Unitário: 1.920,00 Valor Total: 13.440,00

Início  Voltar

05/03/2022 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1Proposta vencedora - 15º Batalhão - Paraíba (1150640)         SEI 0009015-20.2022.6.02.8000 / pg. 6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ 
  SEÇÃO DE LICITAÇÕES  

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 41/2021 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 

À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ 
 

Senhor Pregoeiro, 
DADOS DA EMPRESA 
Razão Social:CLARO S.A 
CNPJ (MF) 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual nº. 
Endereço: R HENRI DUNANT, n° 780, TORRE A E TORRE B, SANTO AMARO, em São Paulo – SP 
Telefone: 55 81 99106-6338 Fax: ( xx) 

E-mail: harrison.buonafina@embratel.com.br 
Responsável Técnico: HARRISON DA SILVA BUONAFINA PINHEIRO 

 
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 41/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de telefonia móvel com 
ligações ilimitadas para quaisquer números local ou interurbano(VC1, VC2 e VC3), para móvel ou fixo, 
de quaisquer operadoras do Brasil, com SMS ilimitados, internet móvel 40GB/20GB (3G, 4G ou superior) 
com fornecimento de aparelhos celulares (smartphones – MODELO A) e mini modem compatível com 
redes 3G e 4G em regime de comodato, para a Justiça Federal no Ceará, conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições 
lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta: 
 
ITEM 

 
UNID 

QTD 
ESTIMADA 

 
DESCRIÇÃO DO BEM / SERVIÇO 

VALOR 
MENSAL 

UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

Fornecimento de 65 (sessenta e cinco) SIMCARDS 
3G, 4G ou superior, com as seguintes características e 
funcionalidades (Voz, SMS, dados, aparelho e mini 
modem): 
• Efetuar e receber ligações ilimitadas de Voz Móvel- 
Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para 
quaisquer operadoras do Brasil com a utilização do 
CSP da operadora Contratada; 
• Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; 
• Pacote ilimitado de Internet de 40GB com redução de 
velocidade para até 128kbps após atingir a franquia; 
• Navegação ilimitada para WhatsApp(mensagem de 
texto e de voz) sem descontar da franquia; 
• Roaming nacional gratuito; 
- Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online 
gratuitos; 
- Outros serviços que estejam neste Termo de 
Referência; 
- Fornecimento de 65 (sessenta) aparelhos celulares 
(smartphone), modelo A de referência, desbloqueado, 
em regime de comodato; 
- Fornecimento de 04 (quatro) mini modem compatível 
com redes 3G e 4G, desbloqueado, em regime de 
comodato: 
Demais especificações constantes no Termo de 
Referência 

          

R$             

400,13  

 
 

R$        

26.008,45 

 
 

R$      

312.101,40 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

Fornecimento de 60 (sessenta) SIMCARDS 3G, 4G ou 
superior, com as seguintes características e 
funcionalidades(Voz, SMS e dados): 
• Efetuar e receber ligações ilimitadas de Voz Móvel- 
Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para 
quaisquer operadoras do Brasil com a utilização do 
CSP da operadora Contratada; 
• Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; 
• Pacote ilimitado de Internet de 20GB com redução de 
velocidade para até 128kbps após atingir a franquia; 
• Navegação ilimitada para WhatsApp(mensagem de 
texto e de voz) sem descontar da franquia; 
• Roaming nacional gratuito; 
- Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online 
gratuitos; 
- Outros serviços que estejam neste Termo de 
Referência; 
- Não haverá quaisquer outras cobranças adicionais. 

R$               

84,13  

 
 

R$          

5.047,80  

 
 

R$        

60.573,60 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 

10 

Fornecimento de 10(dez) SIMCARDS 3G, 4G ou 
superior, com as seguintes características e 
funcionalidades(Voz e SMS): 
• Efetuar e receber ligações ilimitadas de Voz Móvel- 
Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para 
quaisquer operadoras do Brasil com a utilização do 
CSP da operadora Contratada; 
• Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; 
- Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online 
gratuitos; 
- Outros serviços que estejam neste Termo de 
Referência; 
- Não haverá quaisquer outras cobranças adicionais. 

R$               

24,24  

  
 

R$              

242,40  

  
 

R$          

2.908,80  

 
 

 
TOTAL DA DESPESA 

 

R$        

31.298,65 

  
 

R$      

375.583,80 

  
 

 
1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios e os custos 
diretos e indiretos que forem exigidos para prestação o fornecimento do objeto licitado, assim entendida, 
não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também, as 
despesas indiretas, dentre elas: transporte de pessoal, alimentação, "know-how", "royalties", despesas 
financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; 
contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e emolumentos 
incidentes sobre o fornecimento, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as 
suas naturezas; 
2 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei 
e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas condições, e que obtive da 
Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar. 

 
3 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus 
termos. 
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4 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será 
devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Justiça Federal no Ceará, seja qual for o motivo. 

 
5 - O prazo de validade desta proposta é de 90(novemta)dias corridos, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2021. 

 
6 - Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante convocação do adjudicatário para assinatura 
do Instrumento Contratual, nos termos do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

7 - O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
quando comprovada a vantajosidade para a Administração, conforme assinala o art. 57, inciso II, da Lei 
nº 8.666/1993.. 

 
 

8 - O prazo de início da execução dos serviços será de, no máximo, até 30 (trinta) dias corridos para a 
entrega dos 135 (centro e trinta e cinco) SIMCARDs 3G, 4G ou superior, devidamente habilitados e até 
90 (noventa) dias corridos para a entrega dos 65 (sessenta e cinco) aparelhos celulares Modelo A de 
referência, desbloqueados e dos 04 (quatro) mini modens compatível com redes 3G e 4G, desbloqueados 
e devidamente habilitados, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica responsável – Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 
9 - O recebimento do objeto desta contratação será realizado nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 
8.666/93, e em consonância com as condições especificadas no item 04 do Anexo I - Termo de 
Referência do Edital. 

 
10 - Indico, como modalidade de garantia a ser prestada, SEGURO GARANTIA nos termos do §1º do 
art. 56 da Lei 8.666/93, declarando, ainda, que, no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da 
assinatura do Instrumento contratual, a mesma será protocolada na Justiça Federal no Ceará, estando 
ciente das imposições contidas no Capítulo 21 do Anexo I – Termo de Referência. 

 
11 - Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros 
funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados a esse Tribunal, conforme determinação contida no art. 3º da Resolução nº 
07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela Resolução nº 09, de 06/12/2005. 

 
12 - Declaro que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 

 
13 - Declaro que cumprimos reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Proposta vencedora - JFCE (1150658)         SEI 0009015-20.2022.6.02.8000 / pg. 9



REPÚBLICA 
FEDERATIVA 
DO BRASIL 

PODER 
JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ 
  SEÇÃO DE LICITAÇÕES

  
 
 

14 - Declaro total conhecimento das condições presentes no ambiente 
onde os materiais serão entregues/ serviços serão executados. 

 
15 - Declaro que nossa empresa é/não é optante do SIMPLES NACIONAL. 

 
16 - O procurador da empresa, cujo CNPJ é 40.432.544/0001-47, que assinará o 

Contrato, é o(a) Sr(a) 
 HARRISON DA SILVA BUONAFINA PINHEIRO  , brasileiro, casado, 
gerente executivo de contas, rg 5967686 SDS/PE, CPF 039007454-39 e 
e-mail : harrison.buonafina@embratel.com.br  
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