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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: 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: O Município não faz análise previa da documentação de habilitação de nenhuma 
empresa sob pena de favorecimento indevido e consequente lesão ao princípio da isonomia. 
 
  
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: 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: 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: 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: 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: Sim, o entendimento está correto. 
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Pergunta: 5) “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. 
“Suportar, no mínimo, os codecs G.711 (lei A e µ), G.729 e G.729ab e G.722”  
 
Resposta: Possibilitar verificações de status e funcionamento das centrais. 
 
Pergunta: Q: 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. 
 
   
Pergunta: 6) Em relação ao item 2.6 da especificação dos Aparelhos Digitais, serão aceitas teclas 
com paginação de função, por exemplo, 8 teclas físicas com três páginas totalizando 24 teclas 
úteis? 
 
Resposta: Sim. A paginação proporciona o atendimento da demanda. 
 
 
Pergunta:7) Em relação ao item 4.1.10 da especificação dos Headsets para os agentes, 
gostaríamos de saber se a função de acompanhamento pelo supervisor da chamada pode ser 
realizada por software da Central PABX no próprio aparelho dele, não se fazendo necessário uma 
porta de supervisor no Headset para que ele acompanhe a chamada. 
 
Resposta: Sim.  
 
 
Pergunta: 8) Entendemos que as informações de tempo real e relatórios históricos solicitados nos 
itens 7.6 e 7.7 do edital devem ser disponibilizados ao supervisor através do software do call center 
a ser fornecidos pelo proponente e devem ser do mesmo fabricante da central híbrida. Está certo 
o nosso entendimento? 
 
Resposta: Não. As informações de tempo real e relatórios históricos solicitados nos itens 7.6 e 
7.7 do edital devem ser disponibilizados ao supervisor através do software do call center a ser 
fornecidos pelo proponente. Porém, não será necessário ser do mesmo fabricante. 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 
 
 
Pergunta: Q1-Sobre o prazo de instalação: 
“5.3. INSTALAÇÃO 
5.3.1. Para execução de atividades de instalação deverão ser observadas as seguintes 
orientações: 
a) Formalizado o contrato de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá instalar e configurar 
os equipamentos, aparelhos, softwares e sistemas, e iniciar a prestação dos serviços em até 60 
(sessenta) dias, em todas as localidades e nas condições previstas. 
 
13. DOS PRAZOS E LOCAIS DO SERVIÇO 
13.1. O prazo máximo para instalação dos equipamentos, aparelhos e sistemas e iniciar a 
prestação dos serviços será de 90 (noventa) dias, a partir da formalização do Contrato de 
Prestação de Serviços.” 
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Diante da divergência dos prazos de instalação nos 02 itens supracitados, porém baseando-se no 
quantitativo de centrais e na logística necessária para execução/prestação de serviços nos 
diversos sites, entendemos que deve-se considerar o prazo de 90 dias. 
 
Resposta:  Sim, o entendimento está correto. 
 
  
Pergunta: Q2- 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: Q3- 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: Q4 -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 
  
Resposta:  Sim, o entendimento está correto. 
 
  
 
Pergunta: Q5 - 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: 
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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: Q6-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 como escrito. 


