
 

PROPOSTA COMERCIAL – Telefonia Móvel 
 
Cliente: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA ESANEAMENTO BÁSICO 

DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - ADASA 

Data: 09/09/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço 

unitário, pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, para a prestação dos serviços de 

telefonia móvel pessoal - SMP, pós pago, com habilitação de 30 (trinta) acessos móveis 

individuais para transmissão e recepção de sinais de voz e dados, com tecnologia digital 

3G ou superior (onde houver disponibilidade), e conectividade sem fio para acesso à 

Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis tipo 

smartphone fornecidos em regime de comodato; e de 40 (quarenta) assinaturas de 

linhas M2M (Machine-to-Machine) com acesso à Internet no padrão Edge/GPRS/2G, 

3G, 4G/GSM, com limite de tráfego de dados de no mínimo20 MB mensais, habilitados 

para receber e enviar SMS, incluindo o fornecimento de SIMCard. 
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1. VIVO 
 

1.1. Institucional 
 

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Empresas, líder em telecomunicações no País, 

com 97,8 milhões de acessos (1T18). A operadora atua na prestação de serviços de 

telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio de 

produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B – Banda Larga Fixa e Móvel, ultra 

banda larga (over fiber), voz fixa e móvel e TV por assinatura.  

Uma empresa que conhece as necessidades específicas de seus clientes e oferece as 

soluções mais avançadas em telecomunicações e serviços digitais com o melhor custo-

benefício. 

Para isso, colocamos à sua disposição um amplo conhecimento do mercado empresarial, 

um portfólio completo de soluções que combinam tecnologia, flexibilidade e preço competitivo. 

E o mais importante: um atendimento diferenciado e personalizado.  Afinal, o compromisso da 

Telefônica Empresas é atender as verdadeiras necessidades de sua empresa e prover as 

soluções mais efetivas para o sucesso de suas atividades. 

Conte conosco. Nosso principal objetivo é impulsionar os seus negócios e participar a cada 

dia mais do crescimento de sua empresa. 

 

1.2. Certificações 
 

A Vivo utiliza um conjunto de metodologias e melhores práticas reconhecidas pelo 

mercado para a prestação dos seus serviços e entende que o sucesso na implementação dos 

processos de negócios está baseado em três dimensões: Atitude, Tecnologia e 

Metodologia. 
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1.3. Condições Comerciais 
 

Os preços são válidos para contratação global e simultânea nas condições descritas nesta 

proposta e para os volumes e distribuição geográfica dos equipamentos aqui descritos: 
 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 
 

• 1. Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico 

n.º 12/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação 

dos serviços de telefonia na modalidade de serviço móvel pessoal - SMP, pós pago, 

nacional e internacional, para comunicação de voz e dados, via rede móvel, com 

tecnologia digital 3G ou superior (onde houver disponibilidade), e conectividade sem 

fio para acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, por meio de 

aparelhos móveis tipo smartphone fornecidos em regime de comodato, 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 DESCRIÇÃO DOSERVIÇO
Unidade 

de medida

Quantidade 

Mensal (A)

Quantidade Global 

Estimada (30 meses) 

(B=Ax30)

Preço Unitário 

Estimado (R$) (C)

Preço Global 

Estimado (R$) (30 

meses) (D=CxB)

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)ilimitadas, envio de SMS e 

MMs ilimitados, acesso à caixa postal / secretáriaeletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20GB , 

com fornecimento desmartphone em comodato e SIM CARD, Caracteríscas Adicionais: 

demaisespecificações conforme Termo de Referência.

assinatura 

mensal
30 900  R$                 259,90  R$         233.910,00 

2 DDI - Area DestinoMercosul (Argentina,Chile, Paraguai e Uruguai) minuto 20 600  R$                      1,07  R$                 642,00 

3 DDI - Área Destino EstadosUnidos da América minuto 10 300  R$                      1,07  R$                 321,00 

4 DDI - Área Destino Canadáe Demais Países dasAméricas minuto 5 150  R$                      1,07  R$                 160,50 

5 DDI - ÁreaDestino Portugal minuto 5 150  R$                      1,07  R$                 160,50 

6 DDI - ÁreaDestino Alemanha, Áustria,Bélgica, Dinamarca,Espanha, França, Itália,Reino Unido minuto 5 150  R$                      1,07  R$                 160,50 

7 DDI - ÁreaDestino Austrália e Japão minuto 5 150  R$                      1,07  R$                 160,50 

8 DDI - ÁreaDestino ÁFRICA e demaisPaíses minuto 5 150  R$                      1,07  R$                 160,50 

9 Roaming Internacional(valor estimado para operíodo contratual) - - 30.000,00  R$           30.000,00 

10

Assinatura de linhas M2M (Machine-to-Machine), incluindo o fornecimento de SIMCard, com corte 

triplo(tamanhos mini, micro e nano) com acesso à Internet no padrão Edge/GPRS/2G, 3G, 4G/GSM, com 

limite detráfego de dados de no mínimo 20 MB mensais, habilitados para receber e enviar SMS, a serem uti 

lizados emmodems quadband nas frequências 850 MHz, 900MHz, 1800MHz e 1900MHz, que fazem parte das 

estaçõestelemétricas da Adasa.

assinatura 

mensal
40 1200  R$                      9,90  R$           11.880,00 

 R$         277.555,50 VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (PELO PERÍODO DE 30 MESES)
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• 2.Nossa cotação para os serviços, conforme detalhado nas Planilhas de Preços 

ACIMA, é de R$ ( ) para 30 (trinta) meses, já inclusos todos os custos necessários 

tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou 

venham a incidir sobre oobjeto licitado. 

• 3. Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e 

respectivos Anexos. 

• 4. Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da 

data da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico. 

• 5. Declaramos, ainda, que cumpriremos integralmente as especificações, condições 

e prazos descritos no Termo de Referência integrante do Anexo I do Edital. 

• 6. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA, Administradora, brasileiro, casada, portador do RG 

630.486  SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob n. 613.174.201-44, com endereço comercial no 

SCS Quadra 02 Bloco C Lj 206 e 226 P/ PAV. 1º ao 7º, Asa Sul, Brasília/DF - Cep. 70302-

916. 

WELLINGTON XAVIER DA COSTA, Administrador, brasileiro, portador do documento de 

identidade nº 3516308 expedido pelo SSP/GO, e inscrita no CPF/MF SOB O Nº 887.321.001-

59 , com endereço comercial no SCS Quadra 02 Bloco C Lj 206 e 226 P/ PAV. 1º ao 7º, Asa 

Sul, Brasília/DF - Cep. 70302-916. 
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2. DOS DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CNPJ: 02.558.157/0001-62 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108.383.949.112 

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini n. 1376, Bairro Cidade Moncoes 

CIDADE: SÃO PAULO      ESTADO: SP         CEP: 04571-936 

FONE: (61) 9.9869-2615 email: eduardo.kohler@telefonica.com   

3. DADOS BANCÁRIOS 

BANCO DO BRASIL  

BANCO: 001 – AGÊNCIA: Nº 3078 – CONTA CORRENTE: Nº. 26897-6 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 
Telefonica Brasil S. A. 
Ana Paula Arruda 
Procurador(a) 
CPF n°. 270.161.608-58 
 

 

02.558.157/0001-62 
Insc. Estadual: 108383949112 

 
TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

 
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 

1376 
Cidade Monções - CEP 04571-

936 
 

SÃO PAULO - SP 
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