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CONVITE N° 34/2018 
 

PROCESSO Nº 11865/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Ao 1º (primeiro) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 15h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa NATNET 
TELEINFORMATICA, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
TELEFONIA. 
 
 
QUESTIONAMENTO 
 

Prezados Senhores solicito orientação para as seguintes duvidas pertinentes ao processo acima: 
1- Conforme Anexo V : 

ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MÉDIO TOTAL 

1 

CAPACIDADE INICIAL 
60 portas para troncos digitais bidirecionais com sinalização R2 e ISDN; 

8 portas para troncos analógicos; 
184 portas para ramais analógicos; 

16 portas para ramais digitais com sinalização 2B+D; 
03 licenças de software tipo “ks virtual”; 
03 licenças de software para telefonista; 

15 terminais digitais com sinalização 2B+D; 
01 sistema de bilhetagem e tarifação para no mínimo 510 ramais; 

06 interface celular GSM 

R$ 77.594,77 

VALOR TOTAL: R$ 77.594,77 (setenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e sete 
centavos). 

Entendimento: 
Nesta planilha orçamentaria trata-se apenas dos equipamentos da central PABX portanto será gerado para 
cobrança uma nota fiscal referente a estes itens. 
 

2- Os itens que deverão acompanhar o equipamento principal conforme não descritos no Anexo V como 
cabos, blocos de conexão, Nobreak deverão ser fornecidos com nota fiscal separada? 
 

3- Considerando que o valor de instalação é substancial e que a execução depende de outras empresas como 
mudança de linhas digitais etc o pagamento destes serviços ocorrera separado e com notas de serviço a 
serem apresentadas após o termino. 
 
Observação:  
Não está claro no convite como será o pagamento das etapas do serviço. A entrega dos equipamentos deve 
gerar nota fiscal separada dos serviços, e o pagamento desta não pode ficar vinculado ao final dos serviços. 
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RESPOSTA 
 

Por se tratar da aquisição da Central PABX, será feito junto a entrega a instalação de devida configuração 
como também o treinamento. 
 
Conforme consta, todos os equipamentos e serviços devem ser realizados. 
 
Contudo o serviço será pago após a conclusão de todos os serviços, devendo ser realizado apenas uma 
nota que será do equipamento. 
 
 
 
Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
 

 
 

ROBERTO CARLOS ROSSATO 
Presidente 
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