PARECER TÉCNICO CTIC Nº 0010/2021

PROCESSO CN0176/2020
Brasília, 17 de junho de 2021.

Assunto: Parecer Técnico - Contratação de Prestação de Serviços e Locação de Central Privada de
Comutação Telefônica - CPCT, no sistema telefônico PABX-IP, Aparelhos Telefônicos IP e ativos de

À Comissão de Licitação,
Em referência ao Pregão Eletrônico nº 003/2021, oriundo do processo nº CN0176/2021, realizado no
dia 15/06/2021, cujo objeto é a contratação de Contratação de Prestação de Serviços e Locação de
Central Privada de Comutação Telefônica – CPCT, no sistema telefônico PABX-IP, Aparelhos
Telefônicos IP e ativos de rede tal como, servidor, switches, Sistema de Banco de Baterias, Software
de Tarifação e Banco de Dados, Correio de Voz e treinamento em nível de usuário, englobando
instalações, configurações, gerenciamento e manutenção a ser realizada por empresa especializada e
devidamente autorizada, visando prover tráfego de voz via IP entre ramais, bem como
encaminhamento e recebimento de chamadas via rede de telefonia pública (PSTN), atendendo às
normas ANATEL para telefonia fixa, a CTIC procedeu com a análise da proposta técnica de menor
valor, visando buscar as evidências de que a licitante atendeu aos requisitos técnicos exigidos no
edital.
DO MÉTODO
Primeiramente a CTIC procedeu com a análise de todos os documentos técnicos solicitados no Termo
de Referência, sendo eles:


Documentação dos Equipamentos e Softwares ofertados;



Certificados de Homologação;



Proposta de Preço.

A CTIC analisou ainda as informações contidas no ANEXO II (A) – TERMO DE CONFORMIDADE para a
comprovação dos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência.
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rede.

A partir da análise do Termo de Conformidade, verificou-se a necessidade de diligenciar alguns itens
e que foram esclarecidos pela empresa que ofertou menor valor. Diante disso, concluímos que a
empresa atendeu aos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência.
Aproveitamos para informar que anexamos ao processo o e-mail com o pedido de diligência e sua

Atenciosamente

Fábio Brandão Correia
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação
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respectiva resposta.
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