CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.769, DE 09/09/1965

AVISO DE SUSPENSÃO "SINE DIE"
PROCESSO SEI Nº 476907.007342/2021-20
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de tronco SIP, através do
fornecimento de canais de telefonia digital, infraestrutura tecnológica local, incluindo aparelhos
de telefonia IP e headphone; PBX IP na Nuvem modalidade SAAS com ramais virtuais e com
facilidades de comunicações unificadas, para a realização de ligações telefônicas internas (entre
ramais) e externas (sistema de telefonia pública); ilimitadas nas modalidades local e longa
distância nacional, origem fixo com destino a terminais fixos e móveis em todo território brasileiro
e internacional; solução de callcenter para 10 agentes e 1 supervisor, e ainda, prestação de serviço
de Internet link Dedicado, por meio de fibra óptica na velocidade de 100MBps FullDuplex com 8
IPs validos, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração,
atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua.
Torno público, para conhecimento dos interessados, e, em razão da complexidade dos assuntos a
serem estudados, que foi SUSPENSO "SINE DIE", a sessão que estava marcada para realizar-se no
dia 09/12/2021, às 10:00 hs, em conformidade com o Processo Licitatório em epígrafe. O presente
documento se faz necessário para os devidos ajustes no Termo de Referência e demais
documentos constantes do edital para dar atendimento ao interesse público visando a proposta
mais vantajosa para o órgão licitante.
Informaremos da continuidade do procedimento licitatório após a realização dos ajustes.
Mais informações poderão ser obtidas pelo site https://www.cramg.org.br/licitacoes-e-editais/ou
ainda pelo Email: licitacao@cramg.org.br, em conformidade com a lei n° 10.520/02 e nº 8.666/93,
e modificações posteriores.

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2021.

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes.
Pregoeira – CRA-MG 17.726.
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