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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/AMS–IS/2017 
Processo Administrativo nº.  I - 19.758/2017 
Tipo: Menor preço mensal por lote. 
 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telecomunicações 
(serviço de telefone fixo comutado (STFC) e internet, obedecidas às especificações técnicas contidas 
no caderno técnico, conforme Anexo I do Edital. 
 

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 

Em atendimento a(s) solicitação(ões) de esclarecimento, enviada em 07 de Fevereiro de 
2018, referente ao Edital do processo licitatório em epígrafe, vimos por meio desta esclarecer 
vossas dúvidas: 

 
Questionamento: 

a) Qual o prazo contratual ? 

b) Na tabela 01 - linhas telefônicas LT - as 41 linhas são analógicas e serão mantidas 

analógicas ou serão migradas/portabilidade para DID linhas IP ? 

c) Na tabela 02 - troncos digitais E1, existe equipamentos/hardware/IPBX próprio da 

prefeitura operando hoje nos locais?, ou está previsto a contratação de hardware 

para conectar as linhas DDR/E1 em um IPBX ? 

d) Na tabela 06 - os 100 ramais existem hoje com telefone ip ou analógico ? está 

previsto o fornecimento dos aparelhos telefônicos no edital ? 

e) Na tabela 06 - hoje existe as placas E1 para receber as linhas DDR ou está previsto o 

fornecimento das placas E1 no edital ? 

f) No lote 04 item 03 o link dedicado será instalado em qual local ? 

g) Existe algum IPBX instalado e funcionando hoje ou a contratação prevê o 

fornecimento de um IPBX ? 

Resposta:  

a) O prazo contratual é de 12 meses. 

b) Serão analógicas. 

c) Os equipamento de PABX, são próprios desta administração e não possuem  tecnologia 
equivalente ou similar a IPBX. 

d) São analógicos, e não esta previsto o fornecimento de aparelhos. 

e) Sim existe. 

f) O endereço esta disponível na tabela 4 do anexo I. 

g) Não existe e não prevê. 

Considerando que não há alteração das condições de participação, fica mantida a data designada 
para seção. 

Itapecerica da Serra, 07 de Fevereiro de 2.018 
 

DIOGO ZILLIG BARAN 
Pregoeiro 


