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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

ERRATA 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 

 
Conforme itens 1 e 2 do Edital, item 1 do Anexo I e Cláusula 
Primeira da Minuta do Contrato. 
ONDE SE LÊ: 
O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia 
Fixa Comutada (STFC), com instalação, com portabilidade de 
número já existente conforme demanda, com serviço de 100 (cem) 
ramais para discagem direta a ramal (DDR), 01 (um) link digital E1 
com 30 (trinta) canais (tronco) digitais, para cobertura de chamadas 
na modalidade local, Longa Distância Nacional (LDN) fixo e móvel, 
com instalação de terminais de assinante comum, (linha telefônica 
de par metálico) e compatível com a central telefônica de PABX 
Digital marca Intelbrás modelo Impacta 300, a ser executado de 
forma contínua e ininterrupta a fim de atender as necessidades de 
telecomunicação da nova sede do Centro de Especialidades do 
Paraná CEP/CISAMUSEP, conforme as especificações previstas no 
ANEXO I deste Edital. 
 
LEIA-SE: 
O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia 
Fixa Comutada (STFC), com instalação, com portabilidade de 
número já existente conforme demanda, com serviço de 100 (cem) 
ramais para discagem direta a ramal (DDR), 01 (um) link digital E1 
com 30 (trinta) canais (tronco) digitais, para cobertura de chamadas 
na modalidade local, Longa Distância Nacional (LDN) fixo e móvel, 
com instalação de terminais de assinante comum e compatível com 
a central telefônica de PABX Digital marca Intelbrás modelo Impacta 
300, a ser executado de forma contínua e ininterrupta a fim de 
atender as necessidades de telecomunicação da nova sede do 
Centro de Especialidades do Paraná CEP/CISAMUSEP, conforme 
as especificações previstas no ANEXO I deste Edital. 
 
MOTIVO: erro material na descrição do cabeamento, vez que o 
cabeamento poderá ser passado com base em novas tecnologias, 
por exemplo fibra ótica. A presente errata NÃO ALTERA A DATA 
da sessão de abertura das propostas já designada para o dia 
13/11/2017, às 09h, vez que não afeta a formulação das propostas, 
conforme previsto no § 4º do art. 21, da Lei Federal nº 8.666/93. 
Maringá, em 08 de Novembro de 2017. 

 
RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 
 

 
 


