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COMUNICADO N° 10/18 - BERTPREV

CONSULTA PÚBLICA - COLETA DE PREÇOS

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do

Município de Bertioga - BERTPREV informa que está em andamento

cotação de preços para prestação de serviços de Telecomunicações e banda

larga para sede do BERTPREV, localizada na Rua Rafael Costábile n°596,

bairro: Centro, Bertioga/SP. Os interessados em participar devem entrar em

contato no telefone (13) 3319-9292 ou por e-mail adm@bertprev.sp.gov.br,

com prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da publicação deste comunicado

para manifestação do interesse.

ANEXO - DESCRITIVO

DESCRITIVO

1. LINHA TELEFÔNICA ANALÓGICA:

- Fornecer 1 (uma) linha telefônica analógica a ser instalada na sede do Bertprev

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA RAFAEL COSTÁBILE. N° 596. CENTRO. BERTIOGA/SP -

CEP: 11250000 TRONCO CHAVE: 13 3317-5981

- Devem ser tele-alimentadas, a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de

energia elétrica.

- Central de Atendimento com no mínimo funcionamento das 08:00 às 17:00;

2. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA:

- Fornecer acesso através de par metálico ou fibra óptica para acesso a Internet a

ser instalado na sede do BERTPREV, ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA RAFAEL
COSTÁBILE. N° 596. CENTRO. BERTIOGA/SP;

- FORNECER ACESSO COM VELOCIDADE MlNIMA NOMINAL DE 4 MBPS.
- A qualidade do serviço de acesso a internet oferecida ao BERTPREV deverá

estar em consonância com a Resolução n° 574/11 ANATEL, ou outra que vier a substituí-la, que

poderá ser encontrada no endereço eletrônico: http://anatel.QOv,br/leqislacao/resolucoes/2011/57-

resolucao-574. acessado em 16/07/2018;

- Fica registrado que o horário de funcionamento do BERTPREV é das 08:00 ás

17:00, logo o período das 08:00 às 10:00 está fora do período estabelecido com PMT (período de

maior trafego), conforme artigo 3o inciso VIII da resolução 574/11 ANATEL, fica a EMPRESA

CONTRATADA obrigada a oferecer a velocidade máxima contratada pelo BERTPREV em toda

sua vigência contratual no horário das 08:00 às 10:00, e nos horários compreendidos como PMT,

a empresa contratada deverá atender os requisitos do artigo 16 da resolução 574/11 ANATEL em

toda sua vigência contratual.

- A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em

bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;

- A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de

Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;

- Central de Atendimento com no mínimo funcionamento das 08:00 às 17:01;

3. LINHAS DIGITAIS/TRONCOS DIGITAIS E1-DDR
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- Fornecer tronco digital E1 e faixas DDR nas quantidades de linhas existentes, 10

(dez) linhas sendo elas: 3319-9290, 3319-9291, 3319-9293, 3319-9294, 3319-9295, 3319-9296,

3319-9297, 3319-9298, 3319-9299 e TRONCO CHAVE - 13 3319-9292. ENDEREÇO DE

INSTALAÇÃO: RUA RAFAEL COSTABILE. N° 596. CENTRO. BERTIOGA/SP. 11250-
OOQ:

- Interface, Sinalização de Linha, Sinalização de Registro deverão ser compatíveis com o

aparelho de PABX que o BERTPREV possui, (aparelho de PABX: 24 Ramais, 30 linhas Digitais E

I, com 02 Troncos analógicos, marca Intelbrás Impacta 68i);

- Prazo de instalação de 30 dias;

- Disponibilidade mensal (SLA - Service levei agreement) de 99% ao mês;

- Meio de atendimento em par-metálico ou fibra-óptica;

- Central de Atendimento com no mínimo funcionamento das 08:00 às 17:00;

- A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada pelo

BERTPREV (números de telefone existentes) conforme critérios da Portabilidade regulamentada

pela ANATEL.

- A CONTRATADA deverá oferecer o serviço de Tráfego telefônico conforme

especificações mínimas estabelecidas pelo órgão regulador - ANATEL.

4. DO ORÇAMENTO

- A tarifa de chamada deverá ser realizada por minuto.

- Prazo total do contrato: 12 meses, podendo ser renovado desde que exista a

possibilidade, conforme lei n° 8.666/93;

- Todos os serviços prestados ao BERTPREV devem estar de acordo com as exigências

da ANATEL, ou outro que vier a substituí-lo.

- Para as chamadas telefônicas realizadas na linha de telefonia analógica, fica registrado

que apenas será utilizada a linha telefônica analógica quando o ocorrer á indisponibilidade da linha

principal que é a linha telefônica digital, funcionando apenas como backup da telefonia principal.

- Para as chamadas telefônicas digitais deverão ser considerados os volumes de minutos nas

quantidades indicadas nesta descrição, conforme valores constantes nos quadros abaixo.

- Nas tabelas abaixo, deverão ser informados os valores totais cobrados nas quantidades

indicada, também deverão ser informados os valores cobrados pelos serviços prestados

relacionados: linhas digitais, linha telefônica analógica e acesso a internet banda larga 4 Mbps

mínimo.

LINHA TELEFÔNICA ANALÓGICA

DESCRIÇÃO

Linha telefônica analógica

Quantidade

1

Valor Mensal

pela linha

(R$)

Valor ANUAL (R$)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA

DESCRIÇÃO

IP internet - Banda larga

4 Mbps

Quantidade

1

Valor Mensal

(R$)
Valor ANUAL (R$)
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UNHAS DIGITAIS / TRONCOS DIGITAIS E 1 DDR

DESCRIÇÃO

Troncos Digitais 30 canais

no mínimo

Ramais DDR - Grupo de

30

DESCRIÇÃO

Minuto Fixo- Fixo local

Minuto Fixo - Móvel Local

Minuto fixo-fixo

interurbano - Intra-

regional (realizadas

dentro do estado de São

Paulo)

Minuto fixo-fixo

interurbano -Inter-regional

(realizadas para fora do

estados de São Paulo)

Minuto fixo- móvel

interurbano - Intra-

regional (realizadas

dentro do estado de São

Paulo)

Minuto fixo- móvel

interurbano -Inter-regional

(realizadas para outros

estados)

Quantidade

1

30

Quantidade em

minutos

1200

330

400

50

40

10

Valor Mensal

(R$)

Valor Mensal

(R$)

TOTAL ANUAL - LINHAS DIGITAIS

Valor ANUAL (R$)

Valor ANUAL (R$)

TOTAL ANUAL GERAL

Bertioga }4Me agosto de 2.018.

lLEXANDRE HOPE HERRERA

PRESIDENTE
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