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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Setor de Compras e Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO

A Câmara Municipal de Palhoça torna público a alteração do Edital e seus anexos do Processo
Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 012/2016, que tem por objeto a “aquisição de circuito
de voz para DDR digital que deverão ser conectado em PABX digital modelo Alcatel, nas
configurações de canal E1 com 30 circuitos de 64kbps, nas condições de full duplex com
configuração de tronco chave bilhetado por ramal em conformidade com os seguintes quesitos:
tipo de serviço = DDR digital, padrão de conexão=poderão ser nos protocolos R2D, ISDN ou SIPT; quantidade de circuitos = E1 com 30 circuitos; quantidade de números DDR = 80 números”, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação:
AONDE SE LIA:
...
“3.1. Contratação de operadora para prestação de serviços de telefonia AQUISIÇAO DE CIRCUITO
DE VOZ PARA DDR DIGITAL QUE DEVERAO SER CONECTADO EM PABX DIGITAL MODELO
ALCATEL, NAS CONFIGURAÇÕES DE CANAL E1 COM 30 CIRCUITOS DE 64KBPS, NAS
CONDIÇÕES DE FULL DUPLEX COM CONFIGURAÇÃO DE TRONCO CHAVE BILHETADO POR
RAMAL EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES QUESITOS: TIPO DE SERVIÇO = DDR
DIGITAL, PADRAO DE CONEXAO=PODERAO SER NOS PROTOCOLOS R2D, ISDN OU SIP-T;
QUANTIDADE DE CIRCUITOS= E1 COM 30 CIRCUITOS; QUANTIDADE DE NUMEROS DDR= 80
NUMEROS; BILHETAGEM POR RAMAL, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital”.
...
“7.1. O representante da licitante deverá comprovar, na abertura da Sessão Pública do Pregão
Presencial, a existência dos necessários poderes para a formulação de proposta/lance e para a prática
de todos os demais atos inerentes ao certame, mediante instrumento procuratório especifico para o
presente certame, devidamente reconhecida em cartório, conforme modelo Anexo III (art. 4º, inciso VI
da Lei nº 10.520/02)”.
...
“8.1.4. Indicar o nome do banco, nome da empresa e o número da conta bancária através da qual
deverá ser processado o pagamento”.
...
“10.1. Durante o prazo do contrato a licitante vencedora, ou empresa por ela credenciada, prestará os
serviços de assistência técnica aos equipamentos através de manutenção preventiva e corretiva,
sendo que a substituição dos equipamentos será feita pela licitante contratada”.
...
“18.2.1. Tipo de Serviço = DDR digital com quantidade de circuitos E1 com 30 circuitos/ quantidade de
números DDR é de 80 números/bilhetagem por ramal”.
...
“Minuta do Contrato...
6.9.1. Caso os equipamentos, não realizem ou recebam ligações por período superior a 12 horas,
desde que constatado que não seja defeito no sistema geral da operadora de telefonia. A substituição
do aparelho deverá ocorrer no prazo máximo de 48 horas, depois de cientificado a operadora.”
...
“7.4.16. Assumir total responsabilidade pelos equipamentos, móveis e utensílios colocados à sua
disposição para a execução do serviço, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a Contratante das
despesas com a manutenção corretiva decorrente de sua má utilização”.
...
“7.4.24. A CONTRATADA se obriga em manter 100% do sinal em todos os ambientes da
CONTRATANTE, inclusive, se necessário, instalar equipamento para atendimento desta exigência”.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Setor de Compras e Licitação

AGORA DE LÊ:
...
“3.1. Contratação de operadora para prestação de serviços de telefonia AQUISIÇAO DE CIRCUITO
DE VOZ PARA DDR DIGITAL QUE DEVERAO SER CONECTADO EM PABX DIGITAL MODELO
ALCATEL, NAS CONFIGURAÇÕES DE CANAL E1 COM 30 CIRCUITOS DE 64KBPS, NAS
CONDIÇÕES DE FULL DUPLEX COM CONFIGURAÇÃO DE TRONCO CHAVE BILHETADO POR
RAMAL EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES QUESITOS: TIPO DE SERVIÇO = DDR
DIGITAL, PADRAO DE CONEXAO=PODERAO SER NOS PROTOCOLOS R2D, ISDN OU SIP-T;
QUANTIDADE DE CIRCUITOS= E1 COM 30 CIRCUITOS; QUANTIDADE DE NUMEROS DDR= 80
NUMEROS; BILHETAGEM PELO NUMERO PILOTO, conforme especificação contida no Anexo I
deste Edital”.
...
“7.1. O representante da licitante deverá comprovar, na abertura da Sessão Pública do Pregão
Presencial, a existência dos necessários poderes para a formulação de proposta/lance e para a prática
de todos os demais atos inerentes ao certame, mediante procuração pública ou particular com firma
reconhecida, com poderes necessários para formulação de propostas, ofertas e lances de preços e
praticas dos demais atos pertinentes à licitação, em nome da representada”.
“8.1.4. REVOGADO”.
...
“10.1. REVOGADO”.
...
“18.2.1. Tipo de Serviço = DDR digital com quantidade de circuitos E1 com 30 circuitos/ quantidade de
números DDR é de 80 números/bilhetagem pelo numero piloto”.
...
“Minuta do Contrato...
“6.9.1.REVOGADO.”
...
“7.4.16. Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços, garantindo-lhes a integridade e a
manutenção corretiva decorrente de sua utilização”.
...
“7.4.24. REVOGADO”.
Tendo em vista que as alterações ora mencionadas poderão aumentar a competitividade do certame,
ensejando a participação de licitantes, comunicamos que a SESSÃO PÚBLICA fica remarcada para 04
de agosto de 2016, as 10h00min, no Setor de Compras e Licitações, situada na Rua Joci José
Martins, 101, Centro, Palhoça - SC, e as demais condições do Edital do Pregão PRESENCIAL nº
012/2016 ficam inalteradas.
Palhoça, 21 de julho de 2016.

Cristiane A. da Silva
Pregoeira
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