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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 
PROCESSO Nº 01.014451.22.94 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS HÍBRIDAS DE 
COMUTAÇÃO TELEFÔNICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO DE 
COMUTAÇÃO TEMPORAL (CPCT/CPA-T), APARELHOS TELEFÔNICOS, COMPUTADORES, 
SISTEMA DE TARIFAÇÃO E BILHETAGEM AUTOMÁTICA, SISTEMA DE GRAVAÇÃO, 
SISTEMA DE CALL CENTER, SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
INCLUINDO MONITORAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO. 
  
  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 
 
Pergunta: Item 10 da tabela anexo III - Na especificação do edital, consideram 16 troncos 
analógicos para atendimento de 26 ramais analógicos, 18 ramais digitais, 19 posições de 
atendimento e 01 supervisor. Entendemos que em função da distribuição dos troncos para o 
quantitativo de usuários, a central deve estar preparada para expansão de mais troncos analógicos 
ou troncos digitais. Está correto o nosso entendimento? Se sim, quantos troncos analógicos ou 
digitais (ISDN ou CAS)? 
 
Resposta: A sinalização dos troncos é ISDN. Cada central, conforme item 2.2.1 (abaixo) deverá 
aceitar ao menos 1 tronco digital. Os entroncamentos não são faturados. Para esse item, 1 
entroncamento ISDN é suficiente e não há necessidade de ampliação de entroncamentos 
analógicos acima do que se prevê. 
2.2.1. As centrais telefônicas, independente da capacidade, deverá aceitar pelo menos um tronco 
E1-ISDN e de maior porte poderão fazer uso de diversos modems E1-ISDN ligados à Rede 
Telefônica Pública Comutada (RTPC). 
2.2.2. Cada central telefônica deverá suportar uma quantidade inicial de canais de acesso igual 
ou superior a 33% da razão de canais / ramais, de forma que um terço dos ramais da localidade 
possa receber ou realizar ligações simultaneamente utilizando os canais de acesso instalados na 
central. 
 
 
Pergunta: Apesar de não estar indicando na tabela item 10, coluna call center, entendemos que 
é para fornecer o software com base nas demais informações constantes deste site, como posição 
de atendimento e supervisão. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. A cotação para Posições de Atendimento e de 
Supervisão deverão suportar o(s) software(S), caso necessário. 
  
 
Pergunta: Item 12 da tabela anexo III - Na especificação do edital, consideram 16 troncos 
analógicos para atendimento de 26 ramais analógicos, 46 ramais digitais, 44 posições de 
atendimento e 01 supervisor. Entendemos que em função da distribuição dos troncos para o 
quantitativo de usuários, a central deve estar preparada para expansão de mais troncos analógicos 
ou troncos digitais. Está correto o nosso entendimento? Se sim, quantos troncos analógicos ou 
digitais (ISDN ou CAS)? 
 
Resposta: O site em questão é do SAMU. Como a central já virá com entroncamento digital atende 
à demanda do serviço de atendimento. Para os entroncamentos analógicos, são para os 
setores administrativos e aqueles de suporte ao atendimento. Será necessário 1 tronco ISDN. 
  
 
Pergunta: Item 13 da tabela anexo III - Na especificação do edital, é solicitado 01 central e 02 
troncos analógicos com gravação. Quem efetuará o atendimento das ligações, haja visto que não 
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há informação de ramal no local? E a gravação solicitada? Os ramais serão de uma central mais 
próxima ao site? 
 
Resposta: Neste site, existem 2 ramais analógicos que deverão ser gravados sempre que 
estiverem em uso. O atendimento é realizado por meio dos ramais analógicos, derivados da 
operadora contratada. 
  
 
Pergunta: Item 15 da tabela anexo III - Na especificação do edital, é solicitado 01 central e 02 
troncos analógicos com gravação. Quem efetuará o atendimento das ligações, haja visto que não 
há informação de ramal no local? E a gravação solicitada? Os ramais serão de uma central mais 
próxima ao site? 
 
Resposta: Neste site, existem 2 ramais analógicos que deverão ser gravados sempre que 
estiverem em uso. O atendimento é realizado por meio dos ramais analógicos, derivados da 
operadora contratada.  
 
 
Pergunta: Item 3 do anexo IV - Apesar de não estar indicando na tabela item 3, coluna call center, 
entendemos que é para fornecer o software com base nas demais informações constantes deste 
site, como posição de atendimento e supervisão. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. A cotação para Posições de Atendimento e de 
Supervisão deverão suportar o(s) software(S), caso necessário. 
  
 
Pergunta: Supervisor Call Center - Entendemos que os supervisores de call center deverão ser 
atendidos por ramal digital. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: O entendimento está correto. 
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 

 
Pergunta: O termo solicita que o gravador seja capaz de gravar base de rádio comunicador, porém 
não dimensiona nos Anexos III e IV — ITENS POR LOCALIDADE e nem especifica, o modelo do 
equipamento de rádio comunicação que a PBH deseja gravar. Solicitamos que sejam esclarecidos 
os pontos de dúvida acima, referente ao subitem 3.7.1. 
 
Resposta: O sistema de gravação de rádio é realizado por adaptação na base dos rádios e 
plugados na porta de gravação do sistema fornecido. 
 
 
Pergunta: Os ramais analógicos a ser utilizados para o Call Center não estão inclusos na 
quantidade apresentada na tabela do Anexos III e IV — ITENS POR LOCALIDADE e deverão ser 
providos junto com os agentes e supervisores solicitados. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Não. Todos os aparelhos estão inclusos nos Anexos III e IV, nas colunas com as 
informações: Apa ANL (Aparelho Analógico), Apa Dig (Aparelho Digital), Base (Anl/Dig) Base 
Analógica ou Digital. 
 
 
Pergunta: Serão aceitas teclas com paginação de função, por exemplo, 8 teclas físicas com três 
páginas totalizando 24 teclas uteis ? 
 
Resposta: Sim. A paginação proporciona o atendimento da demanda. 
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Pergunta: Será aceito que a CONTRATADA terceirize a mão de obra, para serviços de 
infraestrutura / redes ? 
 
Resposta: O item 11.2.8. veda a subcontratação, exceto para serviços secundários que não 
integrem a essência do objeto. Assim, a terceirização para confecção de infraestrutura não fere o 
veto. 

11.2.8. subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto 
na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 
expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 
responsabilidade da Contratada. 

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 
 
 
Pergunta: Q1- Entendemos que serão aceitos apenas equipamentos NOVOS, de primeiro uso, 
em linha de produção, na sua última versão e homologados pela Anatel e que a LICITANTE deverá 
indicar marca e modelo, e apresentar os certificados de homologação na fase de habilitação. Está 
correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, solicitamos esclarecer e 
detalhar.   
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
Pergunta: Q2- Por se tratar de um novo processo licitatório, de nova contratação, entendemos 
que se a atual mantenedora vencer este pregão deverá substituir todos os equipamentos 
atualmente instalados por novos, garantindo a isonomia de tratamento entre as LICITANTES, 
sendo vedada a esta empresa o reaproveitamento, remanejamento ou manutenção de qualquer 
componente do sistema atualmente instalado. Está correto nosso entendimento?       
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
  
 
Pergunta: Q3 -Sobre a Infraestrutura da rede de ramais e da interligação dos locais 
a)Entendemos que toda a infraestrutura de rede interna de ramais (voz e dados), está ativada e 
operacional, incluindo todos seus ativos, sendo esta de responsabilidade da CONTRATANTE, 
ficando a CONTRATADA responsável pela instalação da central telefônica até o DG (Distribuidor 
Geral). Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, solicitamos 
esclarecer e detalhar o evento de instalação e as responsabilidades da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA 
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
  
 
Pergunta: b)Entendemos que toda a infraestrutura de interligação dos sites( para a comunicação 
entre as localidades) está sob a responsabilidade da CONTRATANTE e está implantada e 
operacional com todos seus recursos ativos e passivos(fibra óptica, links, roteadores, switches e 
outros). Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor, 
esclarecer 
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Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
Pergunta: Q4 - Sobre o GRUPO C–COMPUTADORES 
“9-Descrição / Especificação Técnica - Microcomputador - TIPO 1- (Processador I3 - *GB de RAM, 
HD 1TB – SSD 250GB – Monitor 21 polegadas” 
Nota-se um detalhamento e exigências excepcionais na especificação técnica dos 
Microcomputadores e também uma utilização concentrada em 04 sites, solicitamos esclarecer: 
a) Estes Microcomputadores fazem parte deste escopo de contratação baseada em Locação? 
 
Resposta: Sim. São partes integrantes da contratação sob regime de locação com manutenção. 
 
 
Pergunta: b) Qual será a aplicação destes 38 microcomputadores neste contexto da locação das 
centrais? 
 
Resposta: Os equipamentos serão utilizados nas Posições de Atendimento e Posição de 
Supervisores onde houver call center. 
 
 
Pergunta: Q5-Sobre 1 - CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA CPCT CPA-T 
“1.3 - Possuir uma interface de rede 10/100/1000 para conexão do equipamento a uma LAN via 
protocolo TCP/IP, permitindo o gerenciamento, configuração e operação da central de qualquer 
ponto desta rede. Não será permitido acesso discado via modem para execução destas tarefas.” 
Entendemos que as centrais  de maior porte e/ou com aplicação Call Center suportem uma 
interface de rede 10/100/1000 para conexão TCP/IP e que as centrais adjacentes, de menor porte, 
sejam aceitas com interface de rede fast ethernet 10/100. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Não. Prevendo melhorias nas conexões, a solicitação será mantida. 
 
 

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 04 
 

 
Pergunta: Referente ao item da página 26.  
3.5.        Aparelho Telefônico Analógico composto por Base Discadora e Headset destacável 
3.5.1.   Serão contratados aparelhos telefônicos analógicos (bases discadoras), headsets para uso 
nos Call Centers em órgãos da PBH. 
 Poderão ser utilizados telefones IP, Digitais ou softphones para atender a este item? 
 
Resposta: Podem ser utilizados apenas aparelhos digitais, já que a base pode ser Analógica ou 
Digital, conforme Anexo III. 
 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 05 
 
 
Pergunta: Todas as centrais telefônicas fornecidas deverão ser do mesmo fabricante, devendo 
ainda utilizar o mesmo software de gerenciamento para configuração, administração e operação 
das mesmas, quando aplicável. 
Entendemos que o software de gerenciamento para configuração, administração e operação das 
Centrais poderá ser via Web Browser. Está correto nosso entendimento? 
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Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
   
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 06 
 
Pergunta: “O sistema de gravação deverá ser capaz de gravar chamadas de todos os tipos de 
ramal ou troncos, inclusive base de rádio comunicador ao qual estará vinculado e deverá ser 
instalado nas localidades indicadas no(s) anexo(s) – ITENS POR LOCALIDADE.” 
Q: Gostaríamos de saber o que o cliente tem como entendimento inclusive base de rádio 
comunicador e se esse item vai ligado a um ramal dos sistemas PABX. 
 
Resposta: A solicitação é para que seja gravada a partir da base de comunicação do sistema de 
rádio onde já se encontra adaptado para tal, entrando como tronco analógico no sistema de 
gravação.  
 
 
Pergunta: “Para tanto, a CONTRATADA será responsável por quaisquer adequações necessárias 
na infraestrutura da instalação, no padrão existente de cada localidade, para perfeito 
funcionamento da solução ofertada. Tais itens poderão ser observados nas vistorias prévias.” 
Q: É de nosso entendimento que os Racks onde serão instaladas as centrais híbridas já existem 
no cliente não sendo necessário o fornecimento. Está certo o nosso entendimento? 
 
Resposta: Os locais já estão estruturados, pois existem centrais em atividade que serão 
substituídas por estas do edital. Existem locais com racks, sem racks e outras onde o atual 
fornecedor possui central tipo “geladeira” sobre o piso. Desta forma, facultamos a vistoria prévia 
para esse levantamento, pois cada fornecedor tem modelos diversos. 
 
 
Pergunta: “A CONTRATADA deverá realizar em conjunto com o CONTRATANTE as 
configurações de LAN e WAN necessárias ao perfeito funcionamento da solução” 
Q: É de nosso entendimento que a contratada deverá recomendar as melhores configurações dos 
equipamentos LAN e WAN para interoperabilizar com as centrais híbridas sendo o acesso aos 
equipamentos para a configuração realizado pela contratante. Está certo o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
Pergunta: “Todos os softwares disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser fornecidos com 
as respectivas licenças, não sendo permitida a entrega de software com obrigatoriedade de 
renovação ou uso restrito. Os softwares poderão ainda ser desinstalados e reinstalados conforme 
necessidade do CONTRATANTE, devendo ser totalmente compatíveis com Sistema Operacional 
Microsoft® Windows 11 Professional, ou superior.” 
Q: É de nosso entendimento que, pelo fato do Windows 11 ser relativamente novo e não estar 
disponível para a maioria dos computadores, que poder-se-ia fornecer a compatibilidade com 
Windows 10 e futuramente com Windows 11 quando ele estiver consolidado. Está certo o nosso 
entendimento? 
 
Resposta: Será alterado para exigência do Windows 10 Pro ou superior. 
 
 
Pergunta: “O módulo de Administração / Operação deverá abranger, no mínimo, os seguintes 
tópicos: 
Consultas e verificações online;” 
Q: Gostaríamos que seja explicado o termo Consultas e verificações online. 
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Resposta: Possibilitar verificações de status e funcionamento das centrais. 
 
 
Pergunta: “Suportar, no mínimo, os codecs G.711 (lei A e µ), G.729 e G.729ab e G.722”   
R: Gostaríamos de saber se o PABX pode suportar o Codec G729 no anexo AB sendo o G.729 
puro opcional uma vez que endpoints que suportam o G729 puro podem decodificar o G.729AB. 
 
Resposta: Sim. 
 

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 07 
 
Pergunta: 1) “Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
constando o nome do Responsável Técnico na forma da lei.” 
Q.: É correto o entendimento que será admitido comprovação de regularidade através de certidão 
de registro, dentro da validade, na forma da Lei n.º 5.194/66, com habilitação no ramo de atividade 
de Engenharia/Técnico Eletrônica e/ou Engenharia/Técnico de Telecomunicações, ou correlato, 
em atendimento à Resolução do CONFEA nº 413 (27/06/1997) e Resolução nº 425 (18/12/1998). 
 
Resposta:: Sim, está correto. 
 
  
Pergunta: 2) “O sistema de gravação deverá ser capaz de gravar chamadas de todos os tipos de 
ramal ou troncos, inclusive base de rádio comunicador ao qual estará vinculado e deverá ser 
instalado nas localidades indicadas no(s) anexo(s) – ITENS POR LOCALIDADE.” 
Q: Gostaríamos de saber o que o cliente tem como entendimento  inclusive base de rádio 
comunicador e se esse item vai ligado a um ramal dos sistemas PABX. 
 
Resposta: Respondido. 
 
  
Pergunta: 3) “Para tanto, a CONTRATADA será responsável por quaisquer adequações 
necessárias na infraestrutura da instalação, no padrão existente de cada localidade, para perfeito 
funcionamento da solução ofertada. Tais itens poderão ser observados nas vistorias prévias.” 
Q: É de nosso entendimento que os Racks onde serão instaladas as centrais híbridas já existem 
no cliente não sendo necessário o fornecimento. Está certo o nosso entendimento? 
 
Resposta: Respondido. 
 
  
Pergunta: 4) “A CONTRATADA deverá realizar em conjunto com o CONTRATANTE as 
configurações de LAN e WAN necessárias ao perfeito funcionamento da solução” 
Q: É de nosso entendimento que a contratada deverá recomendar as melhores configurações dos 
equipamentos LAN e WAN para interoperabilizar com as centrais híbridas sendo o acesso aos 
equipamentos para a configuração realizado pela contratante. Está certo o nosso entendimento? 
 
Resposta: Respondido. 
 
  
Pergunta: 5) “Todos os softwares disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser fornecidos 
com as respectivas licenças, não sendo permitida a entrega de software com obrigatoriedade de 
renovação ou uso restrito. Os softwares poderão ainda ser desinstalados e reinstalados conforme 
necessidade do CONTRATANTE, devendo ser totalmente compatíveis com Sistema Operacional 
Microsoft® Windows 11 Professional, ou superior.” 
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Q: É de nosso entendimento que, pelo fato do Windows 11 ser relativamente novo e não estar 
disponível para a maioria dos computadores, que poder-se-ia fornecer a compatibilidade com 
Windows 10 e futuramente com Windows 11 quando ele estiver consolidado. Está certo o nosso 
entendimento? 
  
Resposta: Respondido. 
 
 
Pergunta: 6) “O módulo de Administração / Operação deverá abranger, no mínimo, os seguintes 
tópicos: 
Consultas e verificações online;” 
Q: Gostaríamos que seja explicado o termo Consultas e verificações online. 
 
Resposta: Respondido. 
 
 
Pergunta: “Suportar, no mínimo, os codecs G.711 (lei A e µ), G.729 e G.729ab e G.722”  
R: Gostaríamos de saber se o PABX pode suportar o Codec G729 no anexo AB sendo o G.729 
puro opcional uma vez que endpoints que suportam o G729 puro podem decodificar o G.729AB. 
 
Resposta: Respondido. 
 
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 08 

 
Pergunta: PERGUNTA 1 - VALOR ESTIMADO 
É informado no item 21.20 e Anexo X: 
 
"21.20. O valor global estimado para a contratação pelo período de 18 meses é de R$ 
2.352.367,26 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e 
vinte e seis centavos) sendo: 
 
GRUPO A: R$ 1.709.301,06 
GRUPO B: R$ 427.606,20 
GRUPO C: R$ 215.460,00" 
  
"ANEXO X - PLANILHA DE VALORES INDIVIDUAIS" 
 
 Visto que os determinados Grupos/Lotes são compostos por diversos itens, e o ANEXO X solicita 
o valor unitário para cada um dos itens, poderiam fornecer o valor estimado para cada um deles? 
 
Resposta: A solicitação será atendida, no entanto, torna-se necessário esclarecer que o anexo X 
será exigido apenas no momento da celebração do contrato, portanto não se trata de uma 
obrigação da fase de licitação. 
Para fins de elaboração da proposta, o licitante deverá levar em consideração os valores globais 
dos grupos A, B e C, previstos no subitem 21.20. 
Os valores unitários dos itens serão analisados no momento da celebração do contrato, 
considerando o tipo de solução proposta pela adjudicatária, e de acordo com os orçamentos 
apresentados para fins de composição do valor estimado. Sendo assim, será avaliada a 
compatibilidade dos valores unitários propostos por item, vinculados ao modelo da solução 
proposta pela vencedora. 
O documento encontra-se disponível no menu opção, listar documentos. 
 
 
Pergunta: PERGUNTA 2 - JULGAMENTO POR LOTE 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

  
 

 
É informado no edital 
"15.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR 
GLOBAL, para a prestação do serviço objeto desta licitação, para um período de 18 meses, 
observadas as exigências deste edital e seus anexos." 
 
"15.1.1. No certame será analisado o valor de cada grupo que compõe o lote; portanto quando da 
avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada 
item" 
 
"GRUPO A - SERVIÇOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS 
 
GRUPO B - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS 
 
GRUPO C - COMPUTADORES" 
 
Entendemos que o ideal é a composição do lote único apenas para os itens constantes no Grupo 
A e Grupo B pois os mesmos fazem parte do mesmo segmento e linhas de produtos, este, 
telefonia/telecomunicações. Entretanto, o Grupo C, o qual envolve o fornecimento de 38 (trinta e 
oito) Computadores, trata-se de um segmento distinto, dessa forma, o mesmo deveria ser licitado 
separadamente.  
 
Entendemos que para ampla competitividade no certame, o GRUPO C será licitado 
separadamente. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Será mantido. A contração dos itens se justifica pela composição de uma solução, 
onde é essencial que se tenha um único responsável pelo funcionamento, dada a característica 
de uso de cada site. 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 09 
 
Pergunta: Observa-se que a Cláusula Nona da Minuta de Contrato diz que o pagamento será 
mensal e ocorrerá no mês subsequente à prestação de serviço:  
“9.1. O faturamento será mensal, devendo ser emitido no mês subsequente à prestação do serviço 
e ser entregue em local indicado pelo Contratante. O pagamento será efetuado pela Diretoria de 
Planejamento, Gestão e Finanças ou equivalente da entidade contratante. 
9.2. A data de vencimento do documento fiscal não poderá ser inferior a 20 dias da data de entrega 
do mesmo.”  
Considerando que o objeto trata-se de LOCAÇÃO DE 22 CENTRAIS PABX E DEMAIS 
PERIFÉRICOS, compreendendo a entrega e instalação do referido objeto em diversas 
localidades, e que o prazo máximo para instalação dos equipamentos são de 90 (noventa) dias, a 
partir da formalização do Contrato de Prestação de Serviços, conforme previsto no ITEM 13.1 do 
ANEXO I.  
Entendemos que os pagamentos serão realizados em até 30 dias, após a entrega e instalação 
dos equipamentos, ou seja, conforme for sendo realizado as instalações, já será iniciado a 
contagem do prazo para o mês subsequente iniciar o pagamento. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. O faturamento será mensal, iniciando no primeiro 
dia do mês e finalizando no último dia de cada mês. Aquelas centrais que forem instaladas e que 
entrarem em atividade integral, iniciará neste momento a abertura do faturamento, devendo ser 
proporcional aos dias de funcionamento. 


