
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 

PREGÃO Nº 070/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 
Perguntas: 
 
1) Entendemos que os quantitativos totais e final, referentes aos itens 12.1 e 12.2, são válidos para o somatório 
das portas (ramais e troncos) das 12 centrais. Está correto nosso entendimento? 
 
2) Sobre o item 12.10, entendemos que a solução PABX deverá suportar o Call Center, porém o mesmo não 
será entregue na capacidade inicial da central, sendo uma expectativa de ampliação futura. Está correto nosso 
entendimento Caso o entendimento não esteja correto, por favor informar em qual localidade será instalado o 
Call Center?   
 
3) Para os itens 01, 02 e 03 é requisitado “CONTROLE DE FRANQUIA DE VALORES”, entendemos tratar-se 
de uma relatório. Está correto nosso entendimento? Caso negativo favor esclarecer este recurso no sistema de 
tarifação. 
 
4) Sobre o item 12.1 (página 30 do edital) O serviço deverá permitir nesta fase, a critério do CONTRATANTE, 
ampliação em até 25% (vinte e cinco por cento) das capacidades troncos/canais citados no item acima. Não 
localizamos o item citado acima, pode por favor informar número do item? 
 
Respostas: 
 
1) No TERMO DE REFERÊNCIA, páginas 15 de 45 a 31 de 45, o Item 12 CONDIÇÕES GERAIS PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, na página 20 de 45, os subitens 12.1 e 12.2 descrevem a quantidade de portas 
iniciais (a serem cotadas conforme planilha de quantitativos e preços) e a possibilidade de ampliação mínima 
que o somatório poderá alcançar no futuro, não sendo o item 12.2 objeto de cotação nesta fase. 
 
2) Está correto o entendimento. O equipamento deverá apenas suportar a facilidade Call Center. Observar que 
a Planilha de Cotação de Preços e quantitativos não contempla a facilidade objeto do esclarecimento. 
 
3) Não está correto o entendimento. “CONTROLE DE FRANQUIA DE VALORES” é um software agregado ou 
não ao sistema de tarifação que definirá os valores de consumo mensal de cada ramal da CPCT. 
 
4) O "item citado acima” se refere ao ítem 6 – DETALHAMENTO DO SERVIÇO. Lembramos que conforme 
ITEM 13 – INSTRUMENTO CONTRATUAL, subitem 13.5, página 10 de 45, de forma impositiva, atendendo 
disposição da Lei 8.666/93 em seu art. 65, §§ 1º  2º., a possibilidade de supressão ou acréscimos de até 25% 
(vinte e cinco por cento) nos quantitativos. 
 
 
Em 19/10/2016. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Marcelo Guimarães Gomes de Sousa 
Pregoeiro da Compel. 
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