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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1 

Pregão Eletrônico CAU/BR Nº 03/2022 - NUP 00146.000170/2021-72 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Trecho do edital: 

1.3. O serviço de telefonia a ser licitado será utilizado pela Central de Atendimento do 

CAU/BR, cujo serviço atualmente é prestado na cidade de Porto Alegre - RS, podendo haver 

mudança na localidade quando da realização de novo processo de licitação para serviços de 

call center ativo e receptivo deste Conselho.  

3.1. Serviço Telefônico Fixo-Fixo – Local - O STFC na modalidade Fixo-Fixo Local 

compreende a realização de chamadas locais para telefones fixos, bem como a recepção de 

chamadas diretamente nos ramais DDR. É descrito como Serviço Telefônico Fixo-Fixo na 

modalidade Local, as ligações originadas da Área Local em que está compreendida a cidade 

de Porto Alegre (podendo a cidade ser alterada futuramente) para telefones fixos nesta 

mesma área.  

 

Comentário:  

Caso haja mudança da localidade do centro de atendimento do CAU/BR, a contratante deve 

avaliar com contratada do serviço de telefonia a disponibilidade dos serviços de STFC, objeto 

deste edital, a fim de garantir a continuidade do serviço, pois no texto acima o cliente se exime 

de qualquer responsabilidade ou ônus da eventual mudança de endereço para uma nova 

localidade, além disso a redação do texto não garante que esta nova localidade continue 

sendo em Porto Alegre, sugerindo que possa ser em qualquer cidade do Brasil. 

Solicitamos verificar a possibilidade de que seja informado pelo menos as cidades possíveis 

de receberem o serviço de atendimento quando daquela licitação e inclusão de cláusula 

obrigando a contratante a renegociar preços caso os custos desta mudança de endereço 

sejam significativos, assim como eximir a futura contratada do serviço de STFC deste edital 

de qualquer responsabilidade, ônus, culpa e/ou multa em caso da contratada não possuir 

disponibilidade técnica e/ou financeira no futuro novo endereço.  

Nosso pedido será aceito?  

 

Resposta: 

Não é possível informar quais as cidades que poderão receber o centro de atendimento, 

uma vez que isso depende do resultado de licitação futura. Esclarecemos que o 

presente edital não obriga o futuro vencedor a se comprometer com a prestação de 

serviços em localidade não prevista, apenas informa que tal mudança poderá ocorrer 

no futuro. Assim, a situação será avaliada conforme o caso e sem prejuízos para 

nenhum dos envolvidos, nos termos da alteração por acordo entre as partes prevista 

no art. 65, inciso II, alínea “b” da Lei 8.666/1993. 
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QUESTIONAMENTO 2 

Trecho do edital: 

3.8.4. Portal Web para gerenciamento de faturas, com clareza de informações contendo fatura 

detalhada em formato de planilha eletrônica editável, apresentando o cálculo efetuado até o 

valor final.  

5.6.3. Apresentação de portal para gerenciamento de faturas e relatórios para a equipe de 

fiscalização do contrato, contendo todas as informações de acesso e controle das faturas com 

boa usabilidade, em até 45 dias da assinatura do contrato;  

 

Comentário: 

Fornecemos o portal para retirada de faturas para pagamento no formato febraban, porem 

para o serviço  de telefonia fixa e  NUN 0400 esse serviço não é disponibilizado.  Solicitamos 

a retirada desse item do edital e a manuteção do envio de faturas em excel sem 

obrigaroriedade do portal.  

Nosso pedido será aceito?  

 

Resposta: 

Não será retirado do edital, mas será aceita a disponibilização das faturas em formato 

de planilha eletrônica por outros meios que não o portal web, desde que no prazo 

máximo de até 15 dias da emissão das faturas. 

 

 

QUESTIONAMENTO 3 

Trecho do edital: 

3.9.3. Chamadas feitas para os números 0800 e 4007 fora do horário de atendimento da 

Central de Atendimento não deverão ser tarifadas, ou seja, não deverão gerar ônus para o 

CONTRATANTE.  

 

Comentário: 

Solicitamos alterar a exigência acima para que o cliente faça o bloqueio de restrição de horário 

em seu equipamento Pabx.  

Nosso pedido será aceito?  

 

Resposta: 

O pedido não será aceito, visto que a exigência é que não haja tarifação dessas 

chamadas. O volume de chamadas recebidas fora do horário de atendimento da Central 

é extremamente baixo em relação ao volume de chamadas que serão tarifadas. 
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QUESTIONAMENTO 4 

Trecho do edital: 

3.9.4. Agendamento por horário, data, origem e dia da semana, permitindo ao 

CONTRATANTE definir a localidade de atendimento das chamadas em função da hora, data, 

origem da ligação ou dia da semana;  

3.9.5. Distribuição percentual de chamadas entre diversos centros de atendimento ou 

números de telefones específicos e de interesse do CONTRATANTE, de forma que as 

chamadas sejam direcionadas para outro centro de atendimento ou números de telefones 

específicos e de interesse da CONTRATANTE – quando/se houver, e de acordo com sua 

especificação;  

3.9.6. Reencaminhamento de chamadas em caso de CO (congestionamento), LO (linha 

ocupada) ou NR (não responde), para que as chamadas sejam direcionadas para outro centro 

de atendimento ou números de telefones específicos e de interesse da CONTRATANTE – 

quando/se houver;  

3.9.7. Restrição de acesso ao seu ponto de atendimento de chamadas originadas em TUP’s 

(telefones de uso público) ou telefonia móvel;  

3.9.8. Restrição de área de abrangência, permitindo ao CONTRATANTE restringir o acesso, 

ao seu ponto de atendimento, de chamadas originadas em áreas geográficas que não são de 

seu interesse;  

 

Comentário: 

As facilidades acima são atendidas somente pelo serviço 0800 e não funcionam para o NUN. 

Entendemos que as facilidades descritas acima deverão ser atendidas unicamente para o 

serviço DDG.  

Nosso entendimento está correto?  

 

Resposta: 

Sim, está correto. 

 

 

QUESTIONAMENTO 5 

Trecho do edital: 

3.9.10. Alteração das terminações, permitindo ao CONTRATANTE alterar a terminação para 

onde são direcionadas as chamadas para o 0800 e/ou 4007.  

 

Comentário: 

O atendimento para exigência acima funciona mediante solicitação formal do cliente por meio 

de abertura de chamado.  

Podemos atender desta forma?  

 

https://www.caubr.gov.br/


S.br | www.caubr.gov.br 

4 

Resposta: 

Sim. 

 

 

QUESTIONAMENTO 6 

Trecho do edital: 

5.6.1. Instalação e configuração pela CONTRATADA dos equipamentos necessários em até 

10 dias da assinatura do contrato;  

 

Comentário: 

Entendemos que o prazo de apenas 10 (dez) dias da assinatura do contrato é extremamente 

exíguo e insuficiente para que os produtos e serviços sejam fornecidos. A exiguidade do prazo 

pode ser verificada pelo simples fato de que a entrega dos produtos, ainda que em 

disponibilidade imediata, depende de um prazo razoável para cumprimento dos 

procedimentos internos da proponente.  

A fim de proporcionar a proposta mais vantajosa para a administração, adequada a realidade 

de mercado e com o intuito de ampliar o leque de empresas que poderão participar do 

certame, solicitamos verificar a possibilidade de que a entrega do serviço tenha o prazo 

ajustado para pelo menos 60 (sessenta) dias e com a possibilidade de prorrogação por mais 

30 (trinta) dias, após devidamente registrado e fundamentado à Contratante. 

 

Resposta: 

O prazo é este mesmo de 10 dias, podendo se estender para o máximo de até 30 dias que é 

o prazo da portabilidade das linhas, previsto no item 5.6.2 do termo de referência. 

 

 

QUESTIONAMENTO 7 

Trecho do edital: 

6.1.5. Disponibilizar à CONTRATANTE sitio eletrônico onde poderão ser consultadas as 

faturas em formato digital com possibilidade de exportar os arquivos em formato de planilhas 

eletrônicas editáveis. 

 

Comentário:  

As faturas serão enviadas no padrão FEBRABAN (.csv).  Este modelo de envio de fatura sera 

aceito?  

 

Resposta: 

Sim. 
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QUESTIONAMENTO 8 

Trecho do edital: 

6.1.7. Fornecer relatórios, mediante solicitação e definição conjunta com o CONTRATANTE, 

com mínimo de conteúdo abaixo descriminado:  

6.1.8. Relatório de chamadas recebidas, separadamente, de fixo e móvel, por dia no decorrer 

de cada mês da prestação dos serviços;  

6.1.9. Relatório detalhado das chamadas com no mínimo: nº do telefone, duração das 

chamadas em minutos, data, hora e nº da localidade;  

6.1.10. Relatório de chamadas realizadas no atendimento ativo;  

6.1.11. Relatório de agrupamento de chamadas, por código de DDD e/ou de origem, 

respectivo tempo de ligação das chamadas;  

6.1.12. Relatório de chamadas, contendo o total de chamadas oferecidas, chamadas 

completadas, linha ocupada, não responde e chamadas não completadas por 

congestionamento, para verificação da qualidade de atendimento e fornecimento do serviço, 

inclusive quando o link E1 estiver em máxima lotação.  

6.1.13. Os relatórios poderão ser por hora, dia, mês e/ou ano, de acordo com a necessidade 

do CONTRATANTE, devendo ser disponibilizados de modo online, e o acesso protegido por 

senha e disponível a qualquer momento;  

 

Comentário: 

Somente o 0800 atende a integralidade dos itens acima. Serviços de voz fixa avançado e NUN 

não possuem esses tipos de relatórios. 

Podemos atender nesse formato? 

 

Resposta: 

O item 6.1.12 é indispensável tanto para o 0800 quanto para o NUN, mas poderá ser 

substituído por qualquer outro instrumento que possibilite o atendimento do “Indicador 

Nº 1 – Disponibilidade do Serviço de 0800 e 4007” do instrumento de medição de 

resultados que consta no Anexo IV do termo de referência. 

 

 

QUESTIONAMENTO 9 

Trecho do edital: 

13.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

 

Comentário: 

O pagamento deve ser realizado através de boleto com código de barras que acompanha a 

fatura. É importante a flexibilização para pagamento através de código de barras, 
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principalmente se tratando de pagamento recorrentes. Desta forma solicitamos a inclusão 

dessa forma de pagamento.  

Nosso pedido será aceito?  

 

Resposta: 

De acordo com o item 13.3 o pagamento será feito por meio de nota fiscal ou fatura, 

não havendo impedimento no uso de fatura com código de barras. 

 

 

QUESTIONAMENTO 10 

Trecho do edital: 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

Comentário: 

Prazo exíguo para assinatura. Solicitamos alteração para 5 dias uteis com possibilidade de 

prorrogação por igual período.  

Nosso pedido será aceito?  

 

Resposta: 

Será mantido o prazo de 2 (dois) dias úteis, mas serão analisados pelo CAU/BR os 

pedidos de prorrogação devidamente justificados. 

 

 

Brasília-DF, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

MARCOS CAMILO 

Pregoeiro do CAU/BR 
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