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ERRATA  
 

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), torna público, ERRATA DA CARTA CONVITE  
Nº 003/2014.  

1) No item 1 do Objeto, leia-se: 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa para prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – 
STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internet dedicada a ser executado de 
forma contínua, visando atender às demandas da Confederação Nacional de 
Municípios – CNM de acordo com as especificações abaixo: 

 
1.1.1. Portabilidade de 300 números telefônicos. Os números tem a seguinte 

identificação: (61) 2101-6000 (tronco chave) – faixa DDR 6000 a 6099, (61) 
2101-6600 (tronco chave) – faixa DDR 6600 a 6699 e (61) 3878-5100 (tronco 
chave) – faixa DDR 5100 a 5199.   

1.1.2. O circuito digital deverá ser instalado na SEDE da CNM na 505 Sul a qual deve 
contar com uma central digital contendo 01 (um) ramal digital para telefonista, 
20 (vinte) ramais IP´s e 120 (cento e vinte) ramais analógicos. 

1.1.3. Link dedicado de 30 Mb com 32 IP’s e roteador a ser de responsabilidade da 
empresa contratada o fornecimento, instalação e manutenção. 

1.1.4. Locação de Central Telefônica, com tecnologia IP, a ser de responsabilidade da 
empresa contratada o fornecimento, instalação e manutenção. 

1.2. O prazo de conclusão e instalação de todos os serviços deste objeto será de 60 
(sessenta) dias a partir da assinatura do contrato. 

1.3. Para os serviços constantes neste edital, a CNM poderá investir, para cada um dos 
planos abaixo, até o valor máximo de:  

 
 TELEFONIA 

Plano Tarifário Tipo de 
Comunicação 

Valor (por 
minuto) 

Chamadas Locais FIXO-FIXO FF R$ 0,09 

Chamadas Locais FIXO-MÓVEL VC1 R$ 0,70 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-FIXO LDN R$ 0,30 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL VC2 R$ 0,80 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL VC3 R$ 0,85 

 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

Plano Mensal  VALOR  

Locação de Central Telefônica com tecnologia IP R$ 1.800,00 
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INTERNET 

Plano Mensal  VALOR  

Link dedicado de 30 Mb com 32 Ip’s   R$ 6.000,00 

  
 TAXA DE INSTALAÇÃO 

Valor Único  VALOR  

Taxa de instalação de todos os serviços R$ 1.850,00 

 
1.4. Constar na proposta que, além dos abatimentos ofertados por ocasião do orçamento, a 

empresa se compromete, quando da execução do Contrato, a conceder descontos da 
tarifa promocional ou qualquer outra combinação que implique em redução de preços 
dentro do princípio de tratamento isonômico, estendido para os usuários/clientes com 
mesmo perfil de consumo. 

1.5. A média das ligações originadas dos troncos e ramais listados no item 1.1.1 referente 
ao ano de 2013, estão detalhadas no Anexo VII. 

 

2) No item 7 dos critérios de julgamento, leia-se: 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1.    As propostas de preços serão avaliadas considerando os preços propostos e a média 
mensal das ligações realizadas pela CNM apresentados no Anexo VII conforme 
detalhado a seguir: 

 
7.1.1 FF: Valor proposto para chamadas Locais FIXO-FIXO; 
7.1.2 VC1: Valor proposto para Chamadas Locais FIXO-MÓVEL; 
7.1.3 LDN:  Valor proposto para chamadas de longa distância nacional FIXO-FIXO; 
7.1.4 VC2: Valor proposto para chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL; 
7.1.5 VC3: Valor proposto para chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL; 
7.1.6 EQP: Valor proposto para locação de Central Telefônica com tecnologia IP; 
7.1.7 INT: Valor proposto para link de internet dedicado de 30 Mb com 32 IP’s; 
7.1.8 TAX:  Valor proposto para a taxa de instalação de todos os serviços. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO VALOR TOTAL: 

VT = (FF * 8.000) + (VC1 * 3.500) + (LDN * 4.500) + (VC2 * 4.300) + (VC3 * 3.000) + EQP 
+ INT + (TAX / 12) 

 

7.2 Serão desclassificadas as propostas das empresas que não apresentarem 
integralmente a documentação exigida no item 1, com as ressalvas previstas, assim 
como as especificações detalhadas neste edital, bem como aquelas que apresentar 
preço total superior ao orçamento básico estimado, observado o disposto legal que 
rege a matéria quanto a preços inexequíveis. 

7.3 Caso a proposta melhor classificada não tenha sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresas e empresas de 
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pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor oferta, proceder-se-à 
da seguinte forma: 

7.3.1    A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 15 (quinze 
minutos), contados da solicitação do Presidente da Comissão de Licitações, na 
sessão de habilitação e julgamento das propostas, apresentar proposta de preço 
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto desta seleção. 

7.3.2    Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma 
da subcondição anterior não apresente proposta de preço inferior àquela 
considerada mais vantajosa, o Presidente da Comissão de Licitações, convocará as 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.3.3     No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.4 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
observada a aplicação da fórmula constante no item 7.1. 

7.5 Persistindo o empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio durante a 
sessão pública. 

 

3) Na cláusula primeira do ANEXO I, leia-se: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC, 
(fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internet dedicada a ser executado de forma contínua, 
visando atender às demandas da Confederação Nacional de Municípios – CNM de acordo com 
as especificações abaixo: 

1.1.1. Portabilidade de 300 números telefônicos. Os números tem a seguinte identificação: 
(61) 2101-6000 (tronco chave) – faixa DDR 6000 a 6099, (61) 2101-6600 (tronco chave) – 
faixa DDR 6600 a 6699 e (61) 3878-5100 (tronco chave) – faixa DDR 5100 a 5199. 

1.1.2. O circuito digital deverá ser instalado na SEDE da CNM na 505 Sul a qual deve contar 
com uma central digital contendo 01 (um) ramal digital para telefonista, 20 (vinte) ramais IP´s e 
120 (cento e vinte) ramais analógicos;  

1.1.3. Link dedicado de 30 Mb com 32 IP’s e roteador a ser de responsabilidade da empresa 
contratada o fornecimento, instalação e manutenção. 

1.1.4 Locação de Central Telefônica, com tecnologia IP, a ser de responsabilidade da 
empresa contratada o fornecimento, instalação e manutenção. 

1.2. O prazo de conclusão e instalação de todos os serviços deste objeto será de 60 (sessenta) 
dias a partir da assinatura do contrato. 
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4) Na cláusula segunda do ANEXO I, leia-se: 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1.  

2.1. O presente contrato terá o valor de: 
 
 TELEFONIA 

Plano Tarifário Tipo de 
Comunicação 

Valor (por 
minuto) 

Chamadas Locais FIXO-FIXO FF R$ 

Chamadas Locais FIXO-MÓVEL VC1 R$ 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-FIXO LDN R$ 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL VC2 R$ 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL VC3 R$ 

 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

Plano Mensal  VALOR  

Locação de Central Telefônica com tecnologia IP R$ 

  
INTERNET 

Plano Mensal  VALOR  

Link dedicado de 30 Mb com 32 Ip’s   R$ 

  
 TAXA DE INSTALAÇÃO 

Valor Único  VALOR  

Taxa de instalação de todos os serviços R$ 

 

2.2. O pagamento dar-se-á por "valor de minuto" no caso da telefonia, plano mensal no que se 
refere a locação de equipamento e internet e valor único no que se refere a taxa de 
instalação, para os quais já estar incluídas todas as despesas necessárias à plena execução 
do serviço contratado, como de pessoal (operadores, suporte de operação, etc.), todas as 
obrigações sociais, impostos e taxas incidentes sobre o serviço. 

2.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, devendo para isso, ficar explicitado o 
banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito, o qual ocorrerá até o 20º (vigésimo) dia após a aprovação do produto e atesto das 
Notas Fiscais/Faturas, do responsável indicado pela CNM. 

2.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pela CNM será devolvida à contratada para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo estabelecido 
no item anterior. 
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5) No ANEXO VI, leia-se: 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
(Utilizar Papel Timbrado da Empresa) 
 

PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL Nº. 03/2014 

Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço: 

Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e 
internet dedicada a ser executado de forma contínua, visando atender às demandas da 
Confederação Nacional de Municípios – CNM de acordo com as especificações abaixo: 

• Portabilidade de 300 números telefônicos. Os números tem a seguinte identificação: 
(61) 2101-6000 (tronco chave) – faixa DDR 6000 a 6099, (61) 2101-6600 (tronco 
chave) – faixa DDR 6600 a 6699 e (61) 3878-5100 (tronco chave) – faixa DDR 5100 
a 5199.   

• O circuito digital deverá ser instalado na SEDE da CNM na 505 Sul a qual deve 
contar com uma central digital contendo 01 (um) ramal digital para telefonista, 20 
(vinte) ramais IP´s e 120 (cento e vinte) ramais analógicos. 

• Link dedicado de 30 Mb com 32 IP’s e roteador a ser de responsabilidade da 
empresa contratada o fornecimento, instalação e manutenção. 

• Locação de Central Telefônica, com tecnologia IP, a ser de responsabilidade da 
empresa contratada o fornecimento, instalação e manutenção. 

O prazo de conclusão e instalação de todos os serviços deste objeto será de 60 (sessenta) 
dias a partir da assinatura do contrato. 

PLANO TARIFÁRIO Tipo de 
Comunicação 

Valor (por 
minuto) 

Chamadas Locais FIXO-FIXO FF R$ 

Chamadas Locais FIXO-MÓVEL VC1 R$ 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-FIXO LDN R$ 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL VC2 R$ 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-MÓVEL VC3 R$ 

LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO Valor Mensal  

Locação de Central Telefônica com tecnologia IP R$ 
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INTERNET Valor Mensal  

Link dedicado de 30 Mb com 32 Ip’s e roteador R$ 

TAXA DE INSTALAÇÃO Valor Único  

Taxa de instalação de todos os serviços R$ 

Data da Proposta: 

Validade da Proposta: 

A empresa __________________________ se compromete, quando da execução do Contrato, a 
conceder descontos da tarifa promocional ou qualquer outra combinação que implique em 
redução de preços dentro do princípio de tratamento isonômico, estendido para os 
usuários/clientes com mesmo perfil de consumo. 

___________________, _____ de ______________ de _____ 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 

6) No ANEXO VII, leia-se: 
ANEXO VII – LIGAÇÕES ORIGINADAS DOS TRONCOS E RAMAI S DIGITAIS DA CNM EM 
2013 
 

Plano Tarifário Tipo de 
Comunicação Ligações (Média) 

Chamadas Locais FIXO-FIXO FF 8.000 minutos/mês 
Chamadas Locais FIXO-MÓVEL VC1 3.500 minutos/mês 
Chamadas de longa distância nacional FIXO-
FIXO 

LDN 4.500 minutos/mês 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-
MÓVEL 

VC2 4.300 minutos/mês 

Chamadas de longa distância nacional FIXO-
MÓVEL 

VC3 3.000 minutos/mês 

 

7) Fica prorrogada a data de abertura da Carta Conv ite 003/2014: 
 
Entrega do envelope único com proposta e documentação 
Local: SCRS 505, Bloco C, Lote 01, 3º andar, CEP 70.350-530, na cidade de Brasília-DF. 
Data e horário: até às 9h30min do dia 26/03/2014. 
 
Abertura dos envelopes 
Local: SCRS 505, Bloco C, Lote 01, 3º andar, CEP 70.350-530, na cidade de Brasília-DF. 
Data e horário: 10h do dia 26/03/2014. 
Objetivo: Verificação dos documentos e propostas. 
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8) Permanecem inalterados todos os demais itens da Carta Convite nº 003/2014.   

 

Brasília, 18 de março de 2014. 

 
Ignácio José Kornowski 

Coordenador Administrativo Financeiro 
 


