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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO: 

 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo 

comutado local (STFC) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa 

distância internacional (LDI) a serem executadas de forma contínua, com fornecimento de 

equipamentos convencionais em comodato, com centrais telefônicas PABXs, que atendam 

os serviços de entroncamentos E1 digitais e feixes de ramais e o serviço de rede inteligente 

– SRI 0800 (zero oitocentos), através da viabilidade da rede pública do serviço de telefonia 

comutada – RPTC, conforme as especificações e condições constantes deste instrumento e 

seus anexos, com a finalidade de atender as demandas dos Órgãos do Governo do Estado 

do Amapá nos municípios de Macapá e Santana. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

2.1 Justifica-se a contratação pela necessidade de fornecer meios de interligação de 

membros e servidores entre as unidades do poder executivo estadual e a interação entre 

estas unidades e os usuários, fornecedores, parceiros e demais pessoas e instituições nas 

atividades finalísticas e administrativas da instituição, garantindo a continuidade das 

atividades administrativas e unidades descentralizadas da Secretaria, sendo, portanto, os 

serviços de telefonia fixa essenciais para assegurar a às atividades finalísticas dos órgãos 

públicos, que caso interrompidas acarretariam em prejuízos à sociedade. 

 

2.2 Ademais, numa abordagem comparativa correlacionando os aspectos técnicos do 

serviço inscritos no termo de referência que deu base ao Pregão Eletrônico nº 013/2021 

(Processo SIGA n° 00028.PGE.2020), com os descritos neste termo de referência - que 

visa a contratação emergencial do objeto, pode-se afirmar que ocorreu uma redução 

tecnológica no sentido de favorecer a Administração na obtenção do serviço, mas 

mantendo a qualidade almejada, que se refere a não exigência de uma solução tecnológica 

integrada em rede de dados e voz por meio de centrais telefônicas PABX, gerenciadas por 

IP (virtual). Essa alteração dá lugar a prestação do serviço através de centrais telefônicas 

PABX individuais, vez que as secretarias de Estado não possuírem estrutura física atual 

capaz de sustentar a tecnologia do PABX em nuvem, bem como não seria possível a plena 

abrangência em todos os municípios por parte das operadoras, ou seja, uma solução 

tecnológica de qualidade, mas caso implantada, poderia ser ineficiente e, 

consequentemente, onerosa à Administração. 

 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

 
3.1 O serviço a ser contratado deverá atender as especificações técnicas mínimas 

constantes no Anexo I deste Termo; 
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3.2 Os serviços de telefonia deverão estar dentro dos padrões de qualidade, não 

apresentando ruído, interrupções e quedas de sinal; 

3.3 A Contratada prestará os serviços de ligação longa distância e também o serviço de 

ligações internacionais que eventualmente foram realizadas, de acordo com os preços das 

tarifas vigentes homologados pela ANATEL em seus respectivos Planos Básicos de 

Serviços de Longa Distância Internacional; 

3.4 As ligações de longa distância nacional originadas de telefones fixos serão realizadas 

utilizando o código DDD da operadora vencedora; 

3.5 O Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), em modalidade comodato, deverá 

dispor da facilidade de identificador de chamadas; 

3.6 A transmissão de informações para a prestação do serviço de telefonia fixa comutada 

deverá ser realizada via cabeamento ou fibra óptica, sendo vedada a transmissão via rádio; 

3.7 A Contratada deverá disponibilizar um canal de 0800 especializado para atendimento 

diferenciado a solicitação relativa (reparos técnicos) sem ônus adicional à Contratante; 

3.8 A Contratada deverá prestar suporte técnico em período integral, com atendimento 

imediato em caso de falha no entroncamento, nas centrais da concessionária ou 

autorizatária local de telefonia fixa, ou nos equipamentos de conexão fornecidos e 

instalados pela Contratada; 

3.9 Os quantitativos dos serviços previstos neste Termo de Referência foram definidos 

mediante coleta das necessidades existentes junto ao órgão demandante, levando-se em 

consideração a média anual de consumo, na previsão de consumo. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 
4.1 Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas 

modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional 

(LDI) a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e condições 

constantes deste instrumento e seus anexos. O objeto será licitado, conforme os subitens 

a seguir: 
 

 

ITEM 

 

SERVIÇO 

 

DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

 

UNIDADE 

 

 

01 

 

Ligações locais de 

telefones fixos para 

telefones fixos 

(STFC - LOCAL 

FIXO-FIXO) 

Serviços Telefônicos Fixo-Fixo na 

modalidade Local, assim entendidas as 

ligações oriundas da Área Local para 

telefones fixos nesta mesma área (LOCAL- 

FF) 

 

 

 
Minutos 
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02 

 

 

Ligações locais de 

telefones fixos para 

telefones móveis - 

STFC - LOCAL 

FIXO-MÓVEL 

(VC1) 

a) Serviço Telefônico Fixo-Móvel 

INTRAOPERADORA na modalidade 

Local, assim entendidas as ligações 

oriundas da Área Local para telefones 

móveis da mesma operadora nesta mesma 

área. (LOCAL-FM) 

 

b) Serviço Telefônico Fixo-Móvel 

EXTRAOPERADORA na modalidade 

Local, assim entendidas as ligações 

oriundas da Área Local 

para telefones móveis de outra operadora 

nesta mesma área. (LOCAL-FM) 

 

 

 

 

 
Minutos 

 

 

03 

Ligações de Longa 

Distância Nacional 

de telefones fixos 

para telefones fixos 

- STFC-LDN 

FIXO- FIXO 
(Degraus 1 a 4) 

Serviços Telefônicos Fixo-Fixo na 

modalidade Longa Distância Nacional 
(degraus 1 a 4), assim entendidas as 

ligações oriundas da Área Local destinadas 
a telefones fixos para qualquer operadora 

em áreas com Código Nacional diferente 
das áreas Locais, em todo o país (LDN-FF) 

 

 

 

 
Minutos 

 

 

 

 

 
04 

 

Ligações de Longa 

Distância Nacional 

de telefones fixos 

para 

telefones móveis 

STFC-LDN FIXO- 

MÓVEL (VC2 E 

VC3) 

 
Serviços Telefônicos Fixo-Móvel Intra- 

Operadora e Extra-Operadora, na 

modalidade Longa Distância Nacional, 

assim entendidas as ligações oriundas da 

Área Local destinadas a telefones móveis 

para qualquer operadora em áreas com 

Código Nacional diferente das áreas 

Locais, em todo o país (LDN-FM) 

 

 

 

 

 
Minutos 

 

 

 

05 

 

Ligações LDI (LDI 

- STFC - F/FM) 

Origem Fixo – 

Qualquer 

País/Região 

 
Serviços Telefônicos Fixo-Fixo e Fixo- 

Móvel, na modalidade Longa Distância 

Internacional, assim entendidas as ligações 

oriundas de telefones fixos com destino a 

telefones fixos ou móveis (LDI - STFC - 

F/FM) para todos os países, independente 

de região. 

 

 

 

 
Minutos 

 

5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 

 
5.1 Durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência será exigido que 

a empresa fornecedora mantenha-se em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, conforme as condições previstas neste Termo de Referência e seus anexos, 

conforme art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, bem como com todas as condições 

para contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as 
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Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho 

(CNDT); 

 
6. ESTIMATIVA DE CUSTO: 

6.1 A estimativa de custo com a contratação do serviço pelo período de 180 (cento e oitenta) 

dias é de R$ 240.454,50 (quatrocentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta centavos), conforme se extrai da pesquisa de mercado elaborada 

pela Secretaria de Estado da Administração, que indicou                a média dos preços praticados 

entre os fornecedores do ramo. 

 
7. RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

 
7.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos 

recursos específicos da Secretaria de Estado da Administração-SEAD/AP, cuja Fonte, 

Programa, Ação e Elementos de Despesas constarão no respectivo contrato e nota de 

empenho, quando da efetiva contratação. 

 

8. DA MIGRAÇÃO DA ESTRUTURA ATUAL: 

 
8.1 A Contratada deverá realizar os serviços de instalações dos equipamentos em perfeito 

funcionamento nos serviços elencados, prevendo a migração para serviços atuais, com 

interrupção na prestação dos serviços por período mínimo de 08 (oito) horas e                máximo de 

24 (vinte e quatro) horas; 

8.2 Todos os materiais e equipamentos necessários aos serviços de instalação serão 

fornecidos pela Contratada, sem ônus para a Contratante; 

8.3 Os números atualmente utilizados pela telefonia fixa deverão ser mantidos, dessa 

forma, caso seja necessário, a Contratada deverá realizar a PORTABILIDADE dos 

números já existentes. 

 

9. REGIÕES CONSIDERADAS AS LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA 

NACIONAL: 

 

9.1 As regiões consideradas para fins de ligação de longa distância nacional para fixos são 

as constantes no Decreto nº 6.654/2008 de 20 de novembro de 2008 da Presidência da 

República; 

9.2 Região II: Distrito Federal e Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre; 

9.3 Regiões I e III: Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, 

Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. 

 
10. DISCAGEM DIRETA GRATUITA – DDG (0800): 

10.1 Os valores dos serviços telefônicos de Discagem Direta Gratuita – DDG, na 

modalidade 0800, no sistema de tarifação reversa, para chamadas locais, intra-regionais e 

inter-regionais, deverão obedecer o regime de empreitada por preço unitário; 

10.2 Os serviços especiais de utilidade pública 0800 deverão atender ao disposto do 
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Anexo I – Lote 2; 

10.3 Permitir a vinculação de terminais telefônicos de acordo com a necessidade do 

Governo do Estado do Amapá, de forma a possibilitar um maior número de chamadas 

completadas, evitando o congestionamento e perda de chamadas; 

10.4 Possibilitar o recebimento de chamadas originadas da área local, ou seja, Macapá- 

AP e em áreas conturbadas relativas ao ponto de atendimento. 

 

11. SERVIÇO ENTRONCAMENTO DIGITAL E1: 

11.1 Para prestação dos serviços de telefonia fixa local, a operadora deverá conectar 

Troncos de Entrada e Saída Digitais E1 com sinalização R2 Digital ou ISDN junto com as 

Centrais Telefônicas para cada órgão contemplados no Anexo II - endereço de instalação, 

com fornecimento em regime de comodato das centrais PABX conforme especificado 

neste Termo de Referência. 

11.2 Fornecer feixes de ramais DDR para – Discagem Direta a Ramal em módulos de 50 

e 100 ramais; 

 

11.3 Estes entroncamentos digitais devem ser integrados entre si; 

10.3.1 Entende-se por integração a ligação com valor diferenciado a partir dos ramais 

associados aos entroncamentos digitais para os outros entroncamentos digitais 

pertencentes ao Governo do Estado do Amapá e mesmo CNPJ, podendo utilizar ou 

não discagem abreviada a depender dos recursos das centrais telefônicas da 

operadora; 

11.4 As solicitações relativas aos serviços de telecomunicações deverão obrigatoriamente 

obedecer à prática do mercado, ou seja, serem atendidas com observância aos prazos 

regulatórios definidos pela ANATEL. 

11.5 Acordo de Nível de Serviço (ANS) para os Entroncamentos Digitais: 

11.5.1 Ativação e mudança de endereço de Entroncamentos Digitais em até 60 dias 

úteis; 

11.5.2 Reparo de Entroncamentos Digitais: Até 8 horas; 

11.5.3 Os prazos serão contados a partir da abertura do chamado; 

11.5.4 Autorização para entrada dos técnicos nos prédios em que os CPEs 

encontram-se instalados; 

11.5.5 Fornecer autorização para efetuar alterações remotas de seus elementos 

gerenciados. 

11.6 O fornecimento das Centrais Telefônicas (PABX Híbrida) Digitais de comutação 

temporal CPCT/CPA-T com instalações e manutenção, deve ser na modalidade comodato, 

cabendo à operadora fornecer pelo menos três tipos de centrais contendo os quantitativos 

de hardwares e softwares, conforme as especificações abaixo: 

11.7 Com CPCT IP que utilize técnicas de comutação IP-SIP. Com a Conexão à rede de 

computadores utilizando o protocolo TCP-IP com a seguinte capacidade Tipo I: 
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Características Mínimas do equipamento 

CENTRAL PABX TIPO I 

 

60 Portas para troncos digitais bidirecionais de 2 Mbits com DDR e IDC 
(Identificação de Chamadas); 

16 Portas para ramais analógicos; 

08 Portas para troncos analógicos bidirecionais com IDC (Identificação de 
Chamadas); 

01 Software emulador de telefone para telefonista; 

60 Software PA de Callcenter; 

02 Software supervisor de Callcenter; 
01 Terminais telefônicos digitais; 

16 Terminais telefônicos analógicos; 

60 Terminais telefônicos IPs; 

01 Sistema de bilhetagem e tarifação automática; 

120 Ramais IP; 

60Troncos IP. 

 

Especificações: A CPCT deve atingir a capacidade de (800) portas (somatório de portas 

digitais, analógicas e IP). 

 

11.8 Com CPCT IP que utilize técnicas de comutação IP-SIP. Conexão à rede de 

computadores utilizando o protocolo TCP-IP com a seguinte capacidade Tipo II: 

 
Características Mínimas do equipamento 

CENTRAL PABX TIPO II 

 

30 Portas para troncos digitais bidirecionais de 2 Mbits com DDR e IDC (Identificação de 

Chamadas); 

16 Portas para ramais analógicos; 

08 Portas para troncos analógicos bidirecionais com IDC (Identificação de Chamadas); 

01 Software emulador de telefone para Telefonista; 

20 Software PA de Callcenter; 

02 Software supervisor de Callcenter; 

01 Terminais telefônicos digitais; 

16 Terminais telefônicos analógicos; 
20 Terminais telefônicos IPs; 

01 Sistema de bilhetagem e tarifação automática; 

60 Ramais IP; 

30 Troncos IP. 

 
Especificações: A CPCT deve atingir a capacidade de (800) portas (somatório de portas 

digitais, analógicas e IP). 
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11.9 Com CPCT IP que utilize técnicas de comutação IP-SIP. Conexão à rede de 

computadores utilizando o protocolo TCP-IP com a seguinte capacidade Tipo III: 

 
 

Características Mínimas do equipamento 

CENTRAL PABX TIPO III 

 

30 Portas para troncos digitais bidirecionais de 2 Mbits com DDR e IDC (Identificação de 
Chamadas); 

64 Portas para ramais analógicos; 

08 Portas para troncos analógicos bidirecionais com IDC (Identificação de Chamadas); 

08 Portas para ramais digitais; 

64 Aparelhos telefônicos analógicos, de mesa e/ou parede, com teclado MF; 

01 Terminal KS digital: 
01 Sistema de bilhetagem e tarifação automática. 

 

Especificações: A CPCT deve atingir a capacidade de (500) portas (somatório de portas 

digitais, analógicas e IP). 

 

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CENTRAL PABX TIPO I e TIPO II: 

 
12.1 Especificações técnicas mínimas obrigatórias para equipamentos de 

telecomunicações com capacidade de comutação digital temporal (TDM/IP) ou comutação 

IP; 

12.2 Todos os equipamentos de comutação deverão ser do mesmo fabricante, exceto 

terminais e acessórios; 

12.3 A CPCT deverá atender a resolução 715/2019 da Anatel. Todas as características 

técnicas exigidas no projeto básico, deverão ser comprovadas mediante certificado de 

homologação da Anatel, no anexo referente à conformidade; 

12.4 Os equipamentos oferecidos deverão ter todos os circuitos e servidores necessários 

ao seu perfeito funcionamento nas configurações solicitadas, permitindo, quando 

solicitado, acesso a redes privadas e públicas de telefonia; 

12.4.1 A interligação com a central pública deverá obedecer ao padrão da operadora 

local. 

12.5 A CPCT deve ser capaz de atingir sua capacidade final pelo simples acréscimo de 

módulos e cartões ou liberação de licenças, não sendo admitidas ampliações baseadas na 

substituição dos equipamentos inicialmente fornecidos e nem acoplamentos de várias 

centrais, salvo na condição de existir um único módulo central de processamento para sua 

capacidade inicial e final; 

12.5.1 Se, para atingir a capacidade final, for necessário o acoplamento de mais de 

um bastidor, o mesmo deverá ser fornecido em sua capacidade inicial e deverá 

constar na proposta de preços. 

12.6 A CPCT deve garantir sigilo absoluto nas comunicações através de seus circuitos; 

12.7 Os recursos CTI como Call Center deverão ser instalados em servidores com 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

8 

 

 

redundância de fonte e HDs em RAID, a fim de oferecer maior confiabilidade à operação 

do serviço; 

12.8 Todos os equipamentos e aparelhos deverão estar em suas versões mais atualizadas, 

tanto em Hardware quanto em Software; 

12.9 Todos os equipamentos de comutação, bem como telefones IP e softphones 

administrativos, utilizados na solução proposta, deverão ser homologados pelo fabricante 

dos comutadores; 

12.10 Deve possuir, de forma nativa: ramais analógicos e IPs. Os emuladores de aparelho 

IP (softphone) adquiridos devem ser do mesmo fabricante da central telefônica, ou 

homologados por ele; 

12.11 A solução terá na mesma infraestrutura o acesso à rede de dados e voz para 

telefones, PDAs, laptops e desktops; 

12.12 O plano de numeração dos ramais deverá ser fechado, composto por no mínimo 10 

dígitos; 

12.13 O sistema deve permitir que a chamada a um ramal possa tocar, simultaneamente, 

em até 5 dispositivos diferentes; permitindo que o usuário atenda em qualquer um deles; 

12.14 A arquitetura dos equipamentos deverá ser modular, observando-se o que se segue: 

12.14.1 A eventual inserção de um cartão ou módulo de periferia em um “slot” que não 

lhe seja o correspondente não deverá causar danos àqueles componentes ou à central. 

12.14.2 A inserção de um novo cartão ou módulo de periferia no equipamento deverá 

ser reconhecida automaticamente pelo sistema, não sendo necessária qualquer 

intervenção por software para informá-lo a respeito da existência do mesmo. O novo 

cartão ou módulo deverá assumir automaticamente as programações básicas para o seu 

funcionamento. 

12.15 Deve ser possível fazer a manutenção de forma remota através de software cliente 

servidor, do mesmo fabricante dos comutadores, com segurança de acesso, este acesso 

deverá ocorrer através de rede TCP/IP; 

12.16 A contratada deverá garantir a atualização de software nos equipamentos de 

comutação, sempre que o fabricante o tiver disponível, devendo o mantenedor avaliar 

previamente a compatibilidade com os outros sistemas existentes garantindo 

compatibilidade, antes de realizar a atividade. A atividade deve ser feita para correção de 

algum erro do sistema, devendo esta ação ser realizada sem custo adicional, para software 

e serviço, para a contratante, durante a vigência do contrato, porém se necessário qualquer 

troca de hardware o contratante será o responsável pelo fornecimento dos equipamentos, 

desde que o mantenedor avise os parâmetros necessários para alteração do sistema. 

12.17 Deve permitir interfaces E1 (30 troncos digitais) e deverá suportar os protocolos 

CAS, PRI e R2 nas interfaces E1 fornecidas na solução a configuração destes protocolos 

deverá ocorrer através da simples configuração do protocolo na porta E1 do equipamento 

sem necessidade de troca do mesmo; 

12.18 Deve permitir interfaces de troncos IP com protocolo de sinalização SIP; 

12.19 Deve suportar integração com solução de tarifação; 

12.20 Deve permitir e estar habilitado o recurso para seleção de acesso à Rota de Menor 

Custo, automaticamente, em função de números discados sem a necessidade de digitar um 

código de rota específico; 
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12.21 Deve permitir a criação de rotas IP, através do protocolo SIP, para interligação com 

os outros nós da rede com interface IP de padrão Ethernet, sem necessitar de equipamentos 

externos para tal; 

12.22 Qualquer função de roteamento de chamadas deve ser automática e transparente ao 

usuário; 

12.23 Possuir funcionalidade de segurança interna ou externa para bloqueio de ataques do 

tipo denial of service; 

12.24 Possuir total controle nos canais VoIP (número de conversações simultâneas), de tal 

modo que, caso todos os canais entre os comutadores estejam ocupados, o sistema fará o 

envio de tom de inacessibilidade, assim não comprometendo a banda disponível ea 

qualidade de voz das ligações em curso; 

12.25 Os equipamentos de comutação devem ter implementado QoS-802.1p/QoS-802.1q 

(Priority Tagging / VLAN); 

12.26 Deverá permitir o roteamento de chamadas automáticas baseado por horário do dia 

e dia da semana sendo ajustado de forma automática; 

12.27 Permitir no encaminhamento de tráfego, modificação, inserção e absorção de dígitos 

sempre que necessário; 

12.28 Possibilitar o uso de rotas analógicas ou digitais. Deve, também, possibilitar a 

tomada de rota alternativa caso a principal esteja congestionada, permitindo a inclusão ou 

remoção de dígitos de envio, quando aplicável. A rota alternativa poderá ser uma rota IP 

ou TDM e o roteamento para a mesma deverá ser disponibilizado conforme a classe de 

serviço do usuário permitindo a restrição do uso da rede PSTN nos momentos de falha; 

12.29 Permitir a implantação de rotas de menor custo com interfaces celulares para o 

encaminhamento de todo tráfego de telefonia móvel a estas interfaces; 

12.30 Os equipamentos de comutação devem permitir o bloqueio de ligações a cobrar 

dependendo da categoria à qual o ramal pertença. A implementação da facilidade deverá 

ser por programação dos equipamentos de comutação, não sendo admitido utilizar 

hardware adicional, devendo ser possível categorizar individualmente cada ramal para o 

recebimento ou não de chamadas a cobrar; 

12.31 Os equipamentos de comutação devem viabilizar as seguintes categorias de 

assinantes: 

12.31.1 Irrestrito: Poderão efetuar, automaticamente, qualquer chamada local, 

nacional, através do sistema DDD, e internacional, através do sistema DDI, após a 

discagem de código de acesso pessoal. Permitindo assim a fácil identificação do 

usuário por chamada; 

12.31.2 Restrito: Poderão efetuar, automaticamente, qualquer chamada interna, ou 

seja, chamadas de ramal interno a ramal interno, a partir de qualquer ramal da mesma 

estrutura fornecida, sem a necessidade de código de acesso pessoal; 

12.31.3 Deve possuir e estar habilitado serviço noturno de modo que as chamadas 

externas sejam automaticamente dirigidas aos ramais, ou grupos de ramais, pré- 

determinados em configuração; 

12.32 Deverá ser fornecido serviço de gerenciamento, durante a vigência do contrato, onde 

devem ser mantidos arquivos de backup; 

12.33 Todos os equipamentos da Central Telefônica Híbrida (TDM + IP), módulos 
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comutadores e subsistemas deverão ser fornecidos pela contratada, deverão ser montados 

em racks de 19 (dezenove) polegadas e deverão vir acompanhados de todos os acessórios 

para permitir essa montagem; 

12.34 O sistema de gerenciamento será acessado remotamente através de uma conexão 

segura através de ferramentas disponíveis no Protocolo TCP/IP; 

12.35 Deverá permitir o uso de softphones em smartphones Android ou iOS, através de 

apps do próprio fabricante ou por ele homologados; 

12.36 Deverá permitir Correio de Voz para todos os usuários do sistema; 

12.37 Deverá permitir salas de conferência com até 50 participantes simultaneamente; 

13.37.1 As salas deverão permitir acesso de participantes via áudio em chamadas 

internas e externas; 

12.38 Deve ser fornecido com no mínimo uma interface de rede Gigabit Ethernet; 

12.39 Oferecer recursos de redundância de hardware e sobrevivência de seus gateways; 

12.40Deve suportar recursos IP segundo protocolo SIPv2 conforme RFC3261; 

12.40.1 As licenças de ramais utilizadas pelo sistema de telefonia devem ser 

preferencialmente universais, isto é, as licenças devem permitir que posições de ramais 

analógicas sejam migradas futuramente para posições de ramais IP, usando softphone 

ou qualquer tipo de aparelho IP do fabricante da central apenas considerando que as 

portas das placas de ramal analógico ficarão sem uso e que o cliente precisará adquirir 

um softphone ou aparelho adicional. 

12.41 O sistema fornecido deve ser capaz de gravar chamadas internas (ramal-ramal) e 

externas; 

12.42 Possuir a capacidade de aceitar registros oriundos de telefones IP com IP 

dinâmico; 

12.43 Deve permitir uma interface gráfica (GUI) com ferramentas que permita análise e 

controle do sistema em geral; 

12.44 Deve permitir a criação e gerência do plano de discagem (dial plan); 

12.45 Deve suportar áudio-conferência entre os telefones IP; 

12.46 Deve permitir que os ramais IP e digitais sinalizem ocupação de outros ramais via 

BLF; 

12.47 Deve permitir toque diferenciado para chamadas internas e externas em quaisquer 

ramais digitais, IP ou analógicos; 

12.48 Deve permitir a emulação da função de atendente (telefonista) via interface Web 

ou através de um softphone próprio para telefonista; 

12.49 Deve permitir a importação ou exportação de ramais de forma coletiva através de 

arquivo no formato CSV; 

12.50 Deve permitir configurar a distribuição das ligações de entrada em função de 

diferentes horários; 

12.51 Deve permitir criação de tantas rotas quantas forem necessárias, vinculando cada 

uma delas a uma operadora correspondente; 

12.51.1 Deve permitir também configurar em quais momentos uma determinada 

rota estará disponível, baseado em horários previamente configurados; 

12.52 Deve permitir e ser fornecido com música de espera (music on hold) via arquivo 

armazenado dentro do sistema; 
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12.53 O sistema deve interagir com o usuário nos idiomas Português, Inglês, Espanhol, 

Alemão, Italiano e Francês. Esta configuração deve ser definida por usuário e por sistema; 

12.54 O sistema deve ofertar recursos de intercalação de chamadas; 

12.55 O sistema deve permitir criação de filas de atendimento: 

12.55.1 As filas de atendimento devem seguir a prioridade adotada pela contratante 

que deverá ser configurável; 

12.55.2 O sistema deve permitir estratégia de encaminhamento de chamadas em 

anel; 

12.55.3 O sistema deve permitir gravação de anúncio para as chamadas que forem 

para a fila; 

12.55.4 O sistema deve permitir a configuração do tempo de fila; 

12.56 Deve ofertar, de forma nativa, um sistema de callcenter, bastando para liberação 

do recurso a contratação de licenças; 

12.56.1 Não será permitido que o sistema de callcenter que dependa de instalação 

em servidor apartado do sistema de telefonia; 

12.57 Deve permitir e ser fornecido com tratamento de chamada e manipulação de 

dígitos, inserção ou remoção de dígitos, substituição de dígitos; 

12.58 Deve permitir e ser ofertado com Hot Line ou PLAR (Private Line Automated 

Ringdown); 

12.59 Deve suportar DNIS (Dialed Number Identification Service); 

12.60 Deve suportar e ser ofertado com supressão de silêncio; 

12.61 Deve suportar a autenticação prévia do usuário para que seja permitida a 

utilização de qualquer ramal na rede; 

12.62 Deve suportar no mínimo os CODECs G.711 e G.729 A, protocolo SIP e QoS 

802.1p; 

12.63 Permitir a atribuição automática de CODECs individualmente, por chamada 

estabelecida; 

12.64 Deve suportar telefone por software (softphone) Windows do mesmo fabricante 

do comutador ou por ele homologado; 

12.65 Deve possuir as seguintes facilidades básicas: 

12.65.1 Re-encaminhamento de chamadas; 

12.65.2 Re-encaminhamento de chamadas na eventualidade de linha ocupada; 

12.65.3 Re-encaminhamento de chamadas na eventualidade da não resposta do 

destinatário; 

12.65.4 Estacionamento da chamada; 

12.65.5 Captura da chamada; 

12.65.6 Captura da chamada em grupo; 

12.65.7 Identificação do número chamador; 

12.65.8 Deverá implementar função de chefe secretária permitindo as seguintes 

funções 

12.65.9 Suporte a transferência de chamadas; 

12.65.10 Suporte a grupos rotativos; 

12.65.11 Conferência; 

12.65.12 Desvio; 

12.65.13 Hot-line; 
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12.65.14 Suporte a mobilidade de ramal por usuário: 

12.65.14.1 Deve permitir que usuários de fora da empresa utilizem seu sistema 

de telefonia para realizar chamadas externas, protegido por senha, ou seja, o 

usuário externo pode acessar o sistema de telefonia e realizar ligações em nome 

da empresa, como se estivesse nela; 

12.66 Os serviços de diagnóstico devem ser acessíveis, tanto local quanto remotamente, 

via rede IP; 

12.67 O sistema deve possuir ferramenta para criação de perfis de operação da interface 

de administração; 

12.68 Gerar registros de detalhamento de chamadas (CDRs Call Detail Recording); 

12.69 Facilidades dos Ramais: 

12.69.1 Interligação automática entre ramais; 

12.69.2 Interligação da rede pública com os ramais, segundo suas classes de serviço; 

12.69.3 Interligação dos ramais com a rede pública, segundo suas classes de serviço; 

12.69.4 Transferência nas chamadas de entrada e saída; 

12.69.5 Os ramais de um grupo consecutivo poderão ser acessados por seus números 

individuais ou pelo número geral do grupo; 

12.69.6 Captura de chamadas. Essa facilidade deverá ser acessível a todos osramais 

pertencentes a um mesmo grupo de captura; 

12.69.7 Captura de chamada direta através de código sem a necessidade de os 

telefones estarem no mesmo grupo; 

12.69.8 Possibilidade de qualquer ramal dos equipamentos de comutação ser 

habilitado, ou desabilitado, pelo seu usuário com uso de senha, para efeito de 

estabelecimento de chamadas externas; 

12.69.9 Deverá ser possível a mudança de ramais analógicos através do uso da 

interface de configuração, sem a necessidade de mudanças na rede. 

12.69.10 Os equipamentos de comutação deverão permitir que um usuário, 

através do seu código pessoal, possa fazer ligações externas a partir do seu ramal 

e de qualquer outro ramal do sistema. Isto permitirá que, independentemente de 

onde o usuário esteja, o usuário possa desfrutar dos privilégios que o seu ramal 

possui para realizar chamadas. Nesse caso, deve sermantida a tarifação associada 

ao ramal do usuário correspondente ao código marcado, e não ao ramal físico de 

onde se fez a ligação; 

12.70 Em relação a Qualidade de Serviço a solução proposta deve possuir, no mínimo, 

as seguintes funcionalidades: 

12.70.1 O sistema de voz deverá suportar marcação de IEEE 802.1p para 

priorização em redes LAN Ethernet de modo a permitir que os comutadores 

reconheçam os pacotes de alta-prioridade, tal como os pacotes de Voz-sobre-IP; 

12.70.2 O sistema de voz deverá suportar marcação de DiffServ com 

informações de classes de encaminhamento de pacotes que serão utilizadas pelos 

demais equipamentos de rede para decidirem como encaminhar esses pacotes; 

12.71 Recursos de segurança: 

12.71.1 O acesso ao sistema por motivo de gerenciamento deverá ser 

protegido por um registro (login) com senha. Os acessos deverão permitir a 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

13 

 

 

estrição das capacidades dos usuários baseado no seu registro; 

12.71.2 Por segurança, as sessões deverão ser automaticamente desconectadas 

depois de um período de inatividade; 

12.71.3 Para proteção dos dados, o serviço de gerenciamento deverá armazenar, 

durante a duração do contrato, (backup) cópias das informações de configuração 

críticas e bilhetagem em sistemas externos; 

12.71.4 Os backups deverão ser automáticos e permitir as seguintes formas de 

armazenamento externo: FTP, SSH e AWS; 

12.71.5 O serviço de gerenciamento deve contemplar, durante a duração do contrato, 

rotinas periódicas de detecção de erros; 

12.71.6 Acesso à interface de administração de sistema deve ser segura. O sistema 

deve garantir autenticação através de senhas, com níveis de privilégios definidos por 

usuários; 

12.71.7 Os telefones IP e softphones IP deverão se registrar ao sistema, quando 

aplicável, através de identificação de usuário e senha; 

12.71.8 Todos telefones IP fornecidos para funcionamento junto ao sistema deverão 

implementar criptografia do arquivo de configuração do tipo AES com chaves de 

128 ou 256 bits; 

12.71.9 Deverá implementar criptografia SRTP para comunicação entre o Telefone 

IP e o sistema da Matriz; 

12.71.10 O sistema deve possuir facilidade semelhante a cadeado eletrônico. 

Uma vez a facilidade ativada, o ramal não poderá fazer chamadas externas; 

12.71.11 O sistema deve possuir códigos de autorização. Estes códigos 

permitem, por exemplo, que determinados usuários possam fazer chamadas de 

longas distância a partir de ramais com classe de restrição apenas para chamadas 

locais. Os códigos de restrição devem ser compreendidos por softwares de tarifação 

para possibilitar alocação de custos apropriada (tais softwares devem associar o 

código de restrição utilizado ao ramal do usuário do código). 

12.72 Sistema de gerenciamento da rede de voz serão exigidas as seguintes características 

mínimas: 

12.72.1 Possuir interface de usuário gráfica para executar o software de 

administração da solução; 

12.72.2 Permitir visualizar a conectividade dos troncos IP e o status de falhas; 

12.72.3 Permitir visualizar o status do dispositivo e sistema de alarmes; 

12.72.4 Gerenciar e executar Backups de configuração nos equipamentos de Voz; 

12.72.5 Visualizar e administrar parâmetros do sistema; 

12.72.6 Adicionar, alterar e apagar ramais; 

12.72.7 Criar modelos de ramal para reduzir tempo quando adicionar novos 

ramais; 

12.72.8 Criar ou apagar contas do Correio de Voz; 

12.72.9 Localizar ramais através de critérios de busca; 

12.73 Características gerais necessárias para os equipamentos IP: 

12.73.1 O sistema deve suportar no mínimo padrões de codificação de áudio 

G.711, G.729 A/B; 
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12.73.2 O sistema deve suportar supressão de silêncio, de modo a otimizar 

utilização de banda; 

12.73.3 Deverá suportar as seguintes opções de QoS: DiffServ e 802.1p/q 

(VLAN); 

12.73.4 Deve possuir capacidade de atualizar o firmware de forma remota através 

dos protocols HTTP e TFTP; 

12.73.5 O sistema proposto deve suportar buffers dinâmicos para jitter; 

12.73.6 Os telefones IP devem poder obter endereço IP e VLAN através de 

implementações padrões de DHCP. 

12.73.7 Os telefones IP devem possuir firmware atualizável; 

12.74 Software Emulador de telefone para Telefonista que atenda aos seguintes 

requisitos: 

12.74.1 Em relação ao softphone IP, para telefonista, serão exigidas as seguintes 

especificações mínimas: 

12.74.2 A central telefônica deve suportar protocolo SIP para comunicação do 

softphone IP da telefonista; 

12.74.3 O softphone IP, para telefonista,deve ser do mesmo fabricante da central 

de telefonia; 

12.74.4 O softphone da telefonista deve ofertar todas as funcionalidades abaixo: 

12.74.5 Visualização em tempo real do status de cada ramal e fila de ligações 

pendentes. 

12.74.6 Realização de chamadas internas e externas dispensando a utilização de 

terminal telefônico; 

12.74.7 Discagem rápida; 

12.74.8 Visualização do histórico de ligações do usuário; 

12.74.9 Deve permitir as seguintes ações: colocar em espera, retomar chamada, 

fazer transferência, encerrar chamada, fazer ligação e rejeitar ligação recebida; 

12.74.10 Suportar o protocolo SIP; 

12.74.11 Deve permitir operação em Sistema Operacional Windows ou 

Linux; 

12.74.12 Possuir sistema de cancelamento de eco e supressão de silêncio; 

12.74.13 Suporte aos CODECs de voz para Sistema operacional Windows 

G.711, G729, ILBC; 

12.74.14 Suporte ao codec OPUS para sistema operacional Linux; 

12.74.15 Deve apresentar, de forma imediata, na tela principal, as chamadas 

perdidas, recebidas e estabelecidas; 

12.74.16 Deve permitir operar via teclado virtual ou teclado numérico físico 

do computador; 

12.74.17 Deve permitir ao usuário definir se o teclado do softphone estará 

habilitado somente quando sua tela estiver em foco ou em qualquer outra situação; 

12.74.18 Deve permitir discagem rápida para os números mais acessados; 

12.74.19 Deve apresentar uma lista de ramais com busca por nome; 
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12.74.20 Deve apresentar na tela do softphone a data e a hora do sistema de 

telefonia; 

12.74.21 Deverá mostrar os grupos de atendimento e os respectivos status 

(ativado ou desativado) conforme faixa de horário de atendimento definida para cada 

um; 

12.74.22 Suporte as seguintes facilidades: 

12.74.22.1 Siga-me; 

11.74.22.2 Transferência de chamada; 

11.74.22.3 Conferência; 

11.74.22.4 Estacionamento de chamada; 

11.74.22.5 Grupo de Captura; 

11.74.22.6 Rediscagem; 

11.74.22.7 Verificação de disponibilidade em tempo real de outros usuários; 

11.74.22.8 Click-to-call, discagem através da lista de contatos, através de um 

click; 

12.74.23 Deve ser capaz de utilizar agenda compartilhada, em banco de dados 

centralizado; 

12.74.24 Deve oferecer funcionalidade de busca para os contatos da agenda; 

12.74.25 Deve oferecer, visualmente, informações sobre as ligações em andamento; 

12.74.26 Deve oferecer, visualmente, informações sobre as ligações em 

estacionamento; 

12.74.27 Deve oferecer informações, de forma visual, sobre o estado de 

conectividade com a central; 

12.75 Sistema de autoatendimento e distribuição automática de chamadas: 

12.75.1 Deverá ser fornecido um sistema de autoatendimento para coleta de dígitos 

e roteamento de usuário para acesso aos sistemas de voice mail, conferência do 

sistema ou direcionamento de chamadas; 

12.75.2 Deverá possuir capacidade de orientar o usuário para encaminhamento da 

chamada, conforme fluxo de navegação selecionado pelo chamador; 

12.75.3 O autoatendimento deverá implementar menu de atendimento para 

roteamento de chamadas a diferentes grupos de atendimentos; 

12.75.4 Deverá coletar dígitos e tocar anúncios de forma a rotear o usuário ao devido 

grupo de atendimento; 

12.75.5 O sistema de autoatendimento deverá coletar informações do número da sala 

de conferência a qual o usuário estará acessando coletando também informações de 

código de acesso; 

12.76 O sistema de CALLCENTER ofertado deverá possuir as características descritas 

abaixo: 

12.76.1 Filas de atendimento: 

12.76.1.1 Sem limite de quantidade de filas; 

12.76.1.2 Temos níveis de atendimento que determinam a prioridade, mas 

ainda sem muitos detalhes do funcionamento; 

12.76.1.3 Parada produtiva após cada atendimento: 
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12.76.1.3.1 A próxima chamada da fila só será entregue após 30 

segundos como padrão. 

12.76.2 URA de Atendimento; 

12.76.3 Identificação dos seguintes tipos de desistência: 

12.76.3.1 Antes da seleção da URA; 

12.76.3.2 Antes de completar o anúncio de atendentes ocupadas; 

12.76.3.3 Após ouvir o anúncio dos atendentes ocupados; 

12.76.3.4 Fora do horário de atendimento; 

12.76.3.5 Queda de chamada durante o atendimento. 

12.76.4 Visualização do status do atendente: 

12.76.4.1 Logado; 

12.76.4.2 Em Pausa; 

12.76.4.3 Em Ocupação. 

12.76.5 Visualização das chamadas: 

12.76.5.1 Pop-up de chamada; 

12.76.5.2 Chamadas desistentes; 

12.76.5.3 Desvio da chamada para avaliação do atendimento. 

12.77 Software Atendente 

12.77.1 Ações da interface: 

12.77.1.1 Login; 

12.77.1.2 Logoff; 

12.77.1.3 Parada com motivo; 

12.77.1.4 Parada produtiva; 

12.77.1.5 Discagem para número; 

12.77.1.6 Atender chamada; 

12.77.1.7 Desligar chamada; 

12.77.1.8 Informação da identificação do chamador; 

12.77.1.9 Grupo da origem da chamada; 

12.77.1.10 Informação do Status da atendente. 

12.78 Chat: 

12.78.1 Supervisor para atendente: 

12.78.1.1 Único; 

12.78.1.2 Coletivo. 

12.78.2 Supervisor para Supervisor; 

12.78.3 Histórico dos diálogos: 

12.78.3.1 Geral; 

12.78.3.2 Atendente. 

12.78.4 Interface de supervisão: 

12.78.4.1 Informações de Dashboard: 

12.78.4.1.1 Chamadas oferecidas em cada grupo; 

12.78.4.1.2 Chamadas atendidas; 

12.78.4.1.3 Chamadas abandonadas; 

12.78.4.1.4 Chamadas em fila; 
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12.78.4.1.5 Gráfico com múltiplas barras: 

12.78.4.1.5.1 Quantidade de atendentes logadas; 

12.78.4.1.5.2 Quantidade de atendentes disponíveis. 

12.78.4.2 Listas de atendentes diferentes com informações diferentes, através 

de filtros: 

12.78.4.2.1 Todas as atendentes com rolagem; 

12.78.4.2.2 Atendentes por grupo; 

12.78.4.2.3 Diferentes cores para o status da atendente; 

12.78.4.2.4 Log de todas as chamadas acumuladas. 

12.78.5 Ações possíveis da supervisora sobre as atendentes: 

12.78.5.1 Ações de forma unitária; 

12.78.5.2 Ações de forma coletiva, de acordo com as atendentes exibidas na 

listagem através de filtros. 

12.78.6 Ações: 

12.78.6.1 Login e Logoff; 

12.78.6.2 Ativar parada informando o motivo; 

12.78.6.3 Troca de fila, onde no sistema atual temos com habilidade como se 

mostra os grupos. 

12.78.7 Estatísticas do dia; 

12.78.8 Tempo de disponibilidade; 

12.78.9 Controle de produtividade baseado nas TAGs (paradas e status em geral); 

12.78.10 Relatório: 

12.78.10.1 Atendidas; 

12.78.10.2 Desistente; 

12.78.10.3 Tempos de Login; 

12.78.10.4 Motivo de paradas. 

12.79 Recursos de auditoria/gravação; 

12.80 Deverá ser fornecida solução de gravação telefônica integrada; 

12.81 O sistema de gravação deverá possuir a capacidade de gravar todos os telefones IP 

fornecidos, sendo fornecido hardware suficiente para gravar todos os ramais IP possíveis 

no ambiente até a sua capacidade máxima da central; 

12.82 A solução de gravação deverá ser integrada de forma a realizar gravações direta a 

partir de recursos da central telefônica, não sendo aceito soluções que depende de 

espelhamento de portas em switches ou utilização cabos Y instalados na infraestrutura de 

cabeamento; 

12.83 O sistema de gravação deverá armazenar e disponibilizar informações das gravações 

como dia e hora da gravação, número do telefone ou identificação da outra pessoa 

participante da gravação e tempo de duração da gravação. 

 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CENTRAL PABX TIPO III: 

 
13.1 Especificações técnicas mínimas obrigatórias para equipamentos de 

telecomunicações com capacidade de comutação digital temporal (TDM/IP) ou comutação 

IP; 
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13.2 A CPCT deve ser capaz de atingir sua capacidade final pelo simples acréscimo de 

módulos e cartões ou liberação de licenças, não sendo admitidas ampliações baseadas na 

substituição dos equipamentos inicialmente fornecidos e nem acoplamentos de várias 

centrais, salvo na condição de existir um único módulo central de processamento para sua 

capacidade inicial e final; 

13.3 Se para atingir a capacidade final for necessário o acoplamento de mais de um 

bastidor, o mesmo deverá ser fornecido em sua capacidade inicial e deverá constar na 

proposta de preços; 

13.4 A CPCT deverá atender a resolução 715/2019 da Anatel. Todas as características 

técnicas exigidas no projeto básico, deverão ser comprovadas mediante certificado de 

homologação da Anatel, no anexo referente à conformidade. O certificado deverá ser 

apresentado junto com a proposta, sob pena de desclassificação; 

13.5 A interligação com a central pública deverá obedecer ao padrão da operadora local; 

13.6 Nas interligações com a rede pública, a central deverá permitir a utilização de 

interface E1 com protocolos R2 e ISDN PRI. Não será permitido que a mudança de 

protocolo de R2 para ISDN seja feita através substituição do módulo E1; 

13.7 O plano de numeração dos ramais deverá ser flexível, composto por até 05 (cinco) 

dígitos; 

13.8 O Plano de numeração dos ramais deve permitir que um mesmo ramal tenha mais de 

um número; 

13.9 A CPCT não deverá possuir em sua placa base (on-board), ramais analógicos e/ou 

digitais, troncos analógicos e/ou digitais, placa fonte de alimentação e/ou CPU, devendo 

estas serem independentes; 

13.10 A arquitetura dos equipamentos deverá ser modular, observando-se o que se segue: 

13.10.1 A eventual inserção de um cartão ou módulo de periferia em um “slot” que 

não lhe seja o correspondente não deverá causar danos àqueles componentes ou à 

central; 

13.10.2 A inserção de um novo cartão ou módulo de periferia no equipamento deverá 

ser reconhecida automaticamente pelo sistema, não sendo necessária qualquer 

intervenção por software para informá-lo a respeito da existência do mesmo. O novo 

cartão ou módulo deverá assumir automaticamente as programações básicas para o 

seu funcionamento. 

13.11 A CPCT CPA-T deve garantir sigilo absoluto nas comunicações através de seus 

circuitos; 

13.12 A CPCT CPA-T deve possibilitar o uso de rotas analógicas, digitais ou IP, bem como 

permitir a tomada de feixe de tronco alternativo caso a rota principal esteja ocupada; 

13.13 O equipamento deve ter capacidade de processamento de no mínimo 32 bits, ou seja, 

a Unidade Central de Processamento (CPU) deve possuir no mínimo um processador de 

32 bits; 

 
13.14 O equipamento deve possuir “Buffer Interno” para que em caso de falta de energia 

do servidor de tarifação, os dados referentes às ligações realizadas sejam armazenados. 

Este “Buffer” deverá possibilitar, no mínimo, o armazenamento de até 5000 ligações; 
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13.15 A CPCT CPA-T deverá ser capaz de enviar bilhetes referentes às chamadas entre os 

ramais da central; 

13.16 A CPCT CPA-T deverá possuir porta padrão Ethernet interna, que possibilite o 

acesso e integração do sistema a uma rede local, mediante arquitetura TCP/IP; 

13.16.1 Mediante comando, a CPCT IP/CPA-T deverá reproduzir, através de 

interface de áudio de ramal, o endereço IP utilizado pela central. 

13.17 A CPCT CPA-T deverá permitir remotamente as atividades de programação e 

supervisão do sistema, através de microcomputador, sendo o aceso via rede WAN; 

13.18 A CPCT CPA-T deverá permitir, em caso de ampliação futura, a utilização de 

troncos IP SIP, com protocolo SIP V2; 

13.19 A CPCT CPA-T deverá permitir as atividades de programação e supervisão do 

sistema, através de microcomputador com software de gerenciamento remoto, sendo o 

aceso via rede WAN; 

13.20 A CPCT IP/CPA-T deverá dispor de no mínimo de 03 programas de auto- 

atendimento e permitir o atendimento de até 8 canais (chamadas) simultâneos. Deverá 

permitir a utilização de submenus; 

13.21 O equipamento deverá prover correio de voz para todos os ramais; 

13.21.1 O equipamento deverá ser capaz de sinalizar a existência de novas 

mensagens no correio de voz através de leds nos terminais IP, terminais digitais e 

telefones analógicos proprietários. Para os terminais analógicos sem led de 

sinalização, o equipamento deverá enviar uma sinalização sonora ao retirar o 

monofone do gancho. 

13.22 É de responsabilidade da contratante garantir infra-estrutura de rede IP adequada ao 

tráfego VoIP, assegurando os seguintes parâmetros: Banda de 40Kbps por canal de 

comunicação, latência inferior a 150ms, perda de pacotes inferior a 1% e jitter menor que 

40ms; 

13.23 A CPCT IP deverá estar equipada com software de configuração com as seguintes 

características mínimas: 

13.23.1 Permitir a visualização das placas instaladas no equipamento; 

13.23.2 Permitir a visualização do número de série do equipamento; 

13.23.3 Permitir a visualização do status de ocupação de troncos e ramais do 

sistema; 

13.23.4 Permitir a visualização dos ramais IP registrados no sistema; 

13.23.5 Permitir a visualização do status das placas de tronco Digital; 

13.23.6 Permitir a visualização da troca de sinalização quando utilização do 

protocolo R2; 

13.23.7 Permitir consultar as licenças disponíveis no equipamento; 

13.23.8 Permitir a instalação de licenças no equipamento; 

13.23.9 Permitir a consulta de versão de firmware atual; 

13.23.10 Permitir atualização de firmware; 
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13.23.11 Permitir acesso remoto através de rede IP; 

13.23.12 O software deverá estar obrigatoriamente em língua portuguesa. 

13.24 Possuir no mínimo 04 categorias para ramais: 

13.24.1 Recebe e origina chamadas somente para outros ramais; 

13.24.2 Recebe chamadas externas e origina chamadas somente para outros 

ramais; 

13.24.3 Recebe e origina chamadas externas, de acordo com políticas de 

permissão/restrição; 

13.24.4 Recebe e origina quaisquer tipos de chamadas externas. 

13.25 Permitir no mínimo 8 diferentes políticas de permissões e restrições de chamadas. 

13.26 Possuir segurança para transmissão de dados; 

13.27 Permitir até 08 grupos de conferências simultâneos permitindo no mínimo 30 

usuários em conferência simultaneamente; 

13.28 Possuir discriminadores de ligações que possibilitem: 

13.28.1 A análise de até 16 dígitos; 

13.28.2 Definição de restrições e permissões específicas para cada usuário de 

ramal do sistema; 

13.28.3 Bloqueio de recebimento de ligações a cobrar programável para cada 

usuário de ramal do sistema. 

13.29 A CPCT IP/CPA-T deve possibilitar ativação automática de serviço noturno, de 

modo que as chamadas externas encaminhadas à operadora, após o horário determinado, 

sejam automaticamente dirigidas a ramal ou grupos de ramais pré–determinados; 

13.30 A CPCT IP/CPA-T deverá possibilitar a utilização de troncos analógicos 

bidirecionais, troncos executivos com numerações diferenciadas, tais que, chamadas a eles 

dirigidas sejam automaticamente encaminhadas a ramais específicos; 

13.31 A CPCT IP/CPA-T deverá permitir a programação de rotas de menor custo, 

selecionando automaticamente a Operadora pré-programada, em função do número 

discado; 

13.32 A manutenção, diagnóstico e administração do sistema devem ser passíveis de 

realização remota ou local, através de rede TCP/IP via protocolo HTTP (web browser). 

O acesso só será permitido mediante uma senha para garantir a confiabilidade e a segurança 

do sistema. 

 
14. SISTEMA DE BILHETAGEM E TARIFAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 

PABX TIPO I, TIPO II E TIPO III: 

 

14.1 Deve ser fornecido e instalado um sistema de bilhetagem e tarifação automática 

para CPCT CPA-T; 

14.2 O sistema de Bilhetagem e Tarifação deverá ser centralizado na estrutura do 

CONTRATANTE, para obtenção dos dados do site Principal e dos sites Remotos; 

14.3 O sistema de tarifação deverá suportar instalação virtualizada no data center local da 

CONTRATANTE ou em nuvem; 

14.4 O sistema de tarifação deve ser acessível via web, independente do sistema 

operacional e web browser; 
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14.5 O sistema deverá estar reparado para funcionar conforme as regras da ANATEL; 

14.6 A solução proposta deve compreender a coleta de todos os tipos de ligações enviadas 

por um ou mais sites, passando pela tarifação dessas ligações até a geração de relatórios, 

fornecendo dessa forma, recursos para o gerenciamento e a redução de custos de telefonia; 

14.7 A solução proposta deverá utilizar todos os planos publicados pelas operadoras na 

ANATEL; 

14.8 Deverá simular os Custos de Ligações; 

14.9 Deverá possuir Controle de Ligações Particulares; 

14.10 O sistema de bilhetagem e tarifação automática deve proporcionar facilidade de 

operação por pessoas com formação básica em microinformática e flexibilidade de 

manuseio dos arquivos de dados, sendo estes preferencialmente passiveis de conversão 

para arquivos de editores de texto e/ou planilhas de cálculo mais conhecidas dos usuários. 

Todos os relatórios deverão ser apresentados em português, tanto legendas como conteúdo; 

14.11 O programa deverá identificar os seguintes parâmetros das chamadas de saída 

efetuadas através dos troncos unidirecionais e bidirecionais, com emissão de relatórios: 

14.11.1 Número do assinante chamado (quando aplicável); 

14.11.2 Número do ramal que originou a chamada; 

14.11.3 Data da chamada; 

14.11.4 Hora da chamada; 

14.11.5 Duração da chamada; 

14.11.6 Custo da chamada; 

14.11.7 Relatório Detalhados e Consolidados, onde: 

14.11.7.1 Relatórios detalhados mostram todos os registros bilhete a bilhete; 

14.11.7.2 Relatórios consolidados mostram os dados em agrupamento dos itens 

para análise baseado nas colunas escolhidas no filtro. 

14.12 O sistema deve possibilitar as facilidades de bilhetagem de chamadas de entrada, 

de saída e internas (ramal-ramal); 

14.13 Deverá ser indicado os requisitos de máquina necessários à implementação do 

sistema; 

14.14 O sistema deverá permitir agendamento de relatórios específicos que poderão ser 

impressos, salvos em disco e enviados por e-mail; 

14.15 O sistema deverá permitir, através da web, a emissão dos seguintes relatórios: 

14.15.1 Protocolo; 

14.15.2 Chamadas realizadas; 

14.15.3 Chamadas recebidas; 

14.15.4 Chamadas recebidas e não atendidas; 

14.15.5 Chamadas internas; 

14.15.6 Resumidos e detalhados (ramal e centro de custo); 

13.15.7 Deve permitir Geração de relatórios nos formatos CSV e PDF. 

14.16 O Sistema de Tarifação deverá: 

14.16.1 Trazer uma listagem de operadoras básicas já cadastradas; 
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14.16.2 Permitir configurar e criar operadoras do tipo VOIP, FIXO ou MÓVEL; 

14.16.3 Permitir cadastro de Departamentos, Áreas e Centro de Custos 

14.16.4 Permitir Cópia de segurança automática; 

14.16.5 Permitir atualização automática de degraus, prefixos, localidades e 

portabilidade pela Internet; 

14.17 Sistema deve ser apto a ativação em servidor configurado com G8/8GB/SSD240. 

O servidor é de responsabilidade da Contratante. 

 
15. EQUIPAMENTOS TERMINAIS PARA PABX TIPO I, TIPO II E TIPO III: 

 

15.1 Deverá ser cotado aparelho telefônico analógico, com as seguintes características: 

15.1.1 Tipos de toque; 

15.1.2 Níveis de volume de campainha; 

15.1.3 Funções flash, rediscar e mudo; 

15.1.4 Instalação em mesa ou parede; 

15.1.5 Discagem multifrequencial (DTMF); 

15.1.6 O telefone deverá ser homologado pela Anatel e seu certificado deverá ser 

apresentado junto com a proposta, sob pena de desclassificação. 

15.2 Deverá suportar Terminal digital que permita as configurações abaixo: 

15.1.1 Alimentado a partir da central através de um par de fios; 

15.2.2 Mostrador de cristal líquido alfanumérico, com capacidade mínima de 2 

linhas e 16 caracteres por linha. Indicação de data, hora, número chamado e 

mensagens; 

15.2.3 Viva-Voz dispondo de alto-falante e microfone embutidos no aparelho; 

15.2.4 Estabelecimento de ligações sem retirada do monofone do gancho; 

15.2.5 Mínimo de 10 teclas de funções fixas; 

15.2.6 Mínimo de 22 teclas de funções programáveis com LED associado para 

indicação do status de ramais. Nestas teclas poderão ser programados ramais e 

números telefônicos mais utilizados e facilidades do PABX; 

15.2.7 Deverá permitir expansão de no mínimo mais 64 teclas; 

15.2.8 O terminal digital deverá ser homologado pela Anatel e seu certificado 

deverá ser apresentado junto com a proposta, sob pena de desclassificação. 

15.3 Deverá suportar Terminal IP que atenda os requisitos abaixo: 

15.3.1 Possuir Portas Ethernet de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, 

comutador duplo e PoE integrado; 

15.3.2 Possibilidade de 2 contas SIP e exibição de até 2 chamadas; 

15.3.3 Áudio em HD no aparelho e no viva-voz; 

15.3.4 Permitir conferência de 3 vias e Chamada em espera; 

15.3.5 PoE integrado; 

15.3.6 Suporte a EHS (Electronic Hook Switch); 

15.3.7 TLS/SRTP/HTTPS para segurança; 

15.3.8 Atende os protocolos SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, 

HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, 
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PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR- 069, 

802.1x, TLS, SRTP; 

15.3.9 Tela LCD de 132x48 (2,95”); 

15.3.10 Teclas de recursos: Teclas para 2 linhas com LED em duas cores e 2 contas 

SIP, 3 teclas sensíveis ao contexto com programação XML, teclas programáveis para 

8 ramais com BLF em duas cores, 5 teclas (navegação, menu). 13 teclas de função 

exclusivas para MUTE (silenciar), HEADSET (fones), TRANSFER (transferência), 

CONFERENCE (conferência), SEND (enviar) e REDIAL (rediscar), 

SPEAKERPHONE (viva-voz), VOLUME, PHONE BOOK (agenda), MESSAGE 

(mensagem), HOLD (espera), PAGE/INTERCOM (paginação/interfone), RECORD 

(gravar), HOME (início); 

15.3.10 Suporta os codecs de voz G.711μ/a, G.722 (banda larga), G.723 (pendente), 

G.726-32, G.729 A/B, DTMF em banda e fora (em áudio, RFC2833, SIP INFO), 

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC; 

15.3.11 Conector RJ9 para fones (compatível com EHS); 

15.3.12 Permitir opções de instalação em mesa e parede; 

15.3.13 Possuir QoS - Qualidade serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 

3 (ToS, DiffServ, MPLS); 

15.3.14 Controle de acesso de usuário e administrador, autenticação em MD5 e 

MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, 

HTTPS, controle de acesso a mídia 802.1x; 

15.3.15 Temperatura de Operação de 0°C a 40°C, Armazenamento de -10°C a 60°C, 

Umidade de 10% a 90% sem condensação; 

15.3.16 Fonte de alimentação universal Entrada 100-240 VCA 50-60Hz; Saída +5 

VCD, 600mA, PoE: integrado (802.3af); Class 2, 3,84 W-6,49 W. 

 

16. CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARA PABX TIPO I, 

TIPO II E TIPO III: 

16.1 A instalação dos equipamentos deve observar as exigências da concessionária 

conforme as práticas ANATEL aplicáveis; 

16.2 Os equipamentos deverão ser instalados no endereço e locais referidos no neste 

termo de referência, conforme especificações do fabricante dos produtos fornecidos pela 

empresa vencedora; 

16.3 Ficará por conta da contratada o fornecimento de todo o material e acessórios 

necessários à instalação dos equipamentos objeto destas especificações, exceto a liberação 

do link E1 junto à operadora, que deverá ser contratado pela contratante; 

16.4 Deverá ser aplicado treinamento de usabilidade do Call Center, presencial ou 

remotamente, com carga horária de 08 horas; 

16.5 Distribuidor geral de linhas, aterramento, Nobreak e banco de baterias são de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 
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17. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PABX TIPO I, TIPO II E TIPO III: 

 
17.1 Deverá ser fornecida com a central 01 (uma) via da documentação técnica necessária 

à manutenção e operação do sistema; 

17.2 Toda documentação técnica deverá ser redigida obrigatoriamente em português; 

17.3 Deverá ser fornecida, no mínimo, a seguinte documentação impressa ou em arquivo 

de mídia: 

17.3.1 Documentação do sistema, com descrição geral do sistema de operação e 

manutenção, que contenha as especificações operacionais e de manutenção, descrição 

funcional de comandos e alarmes, manual de operação dos sistemas de gerenciamento, 

de tarifação e bilhetagem automático e software de gerenciamento e configuração. 

 
18. DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO: 

18.1 A aceitação dos serviços dar-se-á por meio do atesto da primeira fatura detalhada dos 

serviços, comprovando a ativação do acesso e sua efetiva utilização; 

18.2 Nos termos do art. 73, da Lei nº 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto será 

recebido: 

18.2.1  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

18.2.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais observados o disposto no art. 69 desta Lei. 

18.3 Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada 

a rigorosa correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pela 

Contratante e ao instrumento contratual; 

18.4 O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela 

Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos 

serviços efetivamente executados; 

18.5 A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar 

rigorosamente o estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de 

pagamento; 

18.6 O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato; 

18.7 O recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante uma 

inspeção realizada pela fiscalização mediante a entrega do relatório de execução dos 

serviços previsto neste Termo de Referência; 

18.8 Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 

complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento dos serviços; 
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18.9 A Contratada deverá atender a Contratante, sempre que for solicitada por seus 

representantes legais através de e-mail ou ofício, para a inclusão de novas linhas individuais 

nos municípios do Estado do Amapá, no período máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

 
 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

19.1 A Contratada compromete-se observar as disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 

e 9.472/97, no contrato de concessão/autorização assinado com a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos 

serviços a serem prestados; 

19.2 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, como salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, 

indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por ventura venham a ser 

criadas e exigidas pelo Governo; 

19.3 Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

19.4 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços; 

19.5 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 

praticados na proposta de preço da empresa vencedora; 

19.6 Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 04 (quatro) horas, 

após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados; 

19.7 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

19.8 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 

uma operação correta e eficaz; 

19.9 Atender prontamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do 

recebimento de notificação emitida pela Contratante, quaisquer exigências da Contratante, 

inerentes ao objeto desta contratação; 

19.10 Fornecer relatórios e informações solicitados pela Contratante, relacionados à 

prestação dos serviços objeto desta contratação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados do recebimento de notificação emitida; 

19.11 Comunicar ao Fiscal ou Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar esclarecimentos necessários sobre os fatos; 

19.12 Credenciar junto a Secretaria de Estado da Administração – SEAD, um consultor 

responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, 

para prestar esclarecimentos e atender prontamente a todas as reclamações e solicitações 

de informações ou relatórios, que porventura surjam durante a execução do contrato; 
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19.13 Designar responsável pelo atendimento ao contrato firmado com o Governo do 

Estado do Amapá – GEA, informando à Contratante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a contar da assinatura do contrato, nome, conta de endereço eletrônico (e-mail) e telefone, 

por meio dos quais serão prestadas ou requeridas informações que exigem celeridade e 

registro; 

19.14 Fornecer à Contratante, sempre que solicitado, estudo de PERFIL DE TRÁFEGO, 

com as informações solicitadas pela Contratante; 

19.15 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de forma a 

obter uma operação correta e eficaz, prestando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo-se sempre em perfeita ordem de execução; 

19.16 Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis; 

19.17 Repassar à Contratante, todos os descontos, vantagens e preços que estejam sendo 

oferecidos ao público em geral, quando, durante a vigência do contrato, os preços finais 

forem inferiores aos valores resultantes do contrato; 

19.18 Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços contratados, 

sem o consentimento prévio e por escrito da Contratante; 

19.19 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação; 

19.20 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no caso de alteração 

do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS, ou PLANO ALTERNATIVO, autorizado pela 

ANATEL; 

19.21 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, sociais, 

comerciais e fiscais não transfere ao Contratante a responsabilidade do pagamento nem 

poderá onerar o objeto deste procedimento; 

19.22 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se 

apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, salvo os decorrentes 

de mau uso; 

19.23 Responsabilizar-se por toda manutenção que se faça necessária para o perfeito 

funcionamento dos serviços prestados e ainda por todos os custos operacionais decorrentes 

desses procedimentos; 

19.24 A Contratada deverá prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 

salvaguardados os casos de interrupções programadas. Os serviços deverão ser prestados de 

forma ininterrupta, com disponibilidade anual mínima em 99,90% (noventa e nove por cento e 

noventa centésimos) do tempo contratado. Na hipótese de ocorrência de interrupções total de 

prestação de serviço de recebimento e/ou realização de chamadas, as falhas deverão ser corrigidas 

e o serviço restabelecido em no máximo 2 (duas) horas das chamadas de saída para linhas, as falhas 

em questão deverão ser corrigidas em até 8 (oito) horas; 

19.25 As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas à Contratante 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e somente serão realizadas com a 

concordância da Contratante; 
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19.26 A Contratada deverá prestar suporte técnico em período integral, com atendimento 

imediato em caso de falha nos componentes ou equipamentos de responsabilidade da 

Contratada; 

19.27 Para assegurar a disponibilidade do serviço, a Contratada deverá efetuar 

mensalmente testes de verificação da qualidade de transmissão, com a supervisão da 

Contratante, ou quem esta designar, de forma a identificar eventuais falhas de sincronismo, 

perdas de ligações, bloqueio de canais, travamentos ou outras situações que possam 

influenciar nos níveis de serviço. 

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

20.1 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho 

dos mesmos; 

20.2 Assegurar-se de que os preços apresentados mensalmente são os preços contratados 

e ofertados pela Contratada; 

20.3 Documentar ocorrências havidas e controlar as ligações efetuadas e faturadas; 

20.4 Fiscalizar, através do Fiscal e Gestor do Contrato, o cumprimento das obrigações 

contratuais pela Contratada; 

20.5 Disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços; 

20.6 Permitir o acesso às suas dependências aos empregados da Contratada, quando 

necessário, para execução de serviços relacionados ao objeto desta contratação; 

20.7 Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, que 

venham a ser solicitados pela Contratada; 

20.8 Designar formalmente o fiscal do contrato; 

20.9 Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos no contrato; 

20.10 Proceder ao pagamento à Contratada após atesto do Fiscal do Contrato na nota 

fiscal/fatura, nas condições estabelecidas neste contrato; 

20.11 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais, resguardada a 

defesa prévia; 

20.12 Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos 

preços na data da emissão das contas telefônicas. 

 
21. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

21.1 Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratante designará um 

representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

21.2 As solicitações de habilitação de toda e qualquer linha telefônica deverá ser 

encaminhada à Contratada por meio de ofício ou correio eletrônico (e-mail) exclusivamente 

pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD através do setor Núcleo de Contratos 

e Compras – NCC/SEAD; 

21.3 Aos representantes da Contratante caberá expedir solicitações e reclamações acerca 

do serviço contratado, as quais devem ser devidamente recebidas, analisadas em tempo 

hábil, respondidas e, sempre que estiverem de acordo com o contrato firmado, acatadas e 

resolvidas pela Contratada; 
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21.4 As decisões de providências que, porventura, ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas ao (a) Secretário (a) da SEAD, em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes; 

21.5 A Contratada deverá indicar formalmente um preposto para, caso aceito pela 

Contratante, representá-la na execução do Contrato com poderes para providenciar 

atendimento às solicitações feitas pela Contratante, bem como para emitir e receber 

documentos relativos ao contrato firmado; 

21.6 Caberá à Contratada prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Contratante até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do recebimento 

da solicitação; 

21.7 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 

desacordo com o contrato firmado, sujeitando à Contratada às sanções cabíveis; 

21.8 A fiscalização exercida pela Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços; 

21.9 Caberá à Contratada levar, imediata e formalmente, ao conhecimento da Contratante 

qualquer fato extraordinário ou anormal que afete a execução do serviço contratado, de modo 

que se possam adotar as medidas cabíveis em tempo hábil; 

21.10 As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão feitas sempre por escrito, 

podendo ser realizadas por fac-símile ou e-mail, desde que sejam subscritos ou assinados 

por quem as represente. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO: 

22.1 A fiscalização dos serviços será exercida por servidor previamente designado pela 

Contratante; 

22.2 À Contratante reserva-se o direito de fiscalizar os serviços que estão sendo 

executados, sujeitando-se a Contratada, no caso de descumprimento de suas obrigações, 

à aplicação das penalidades previstas neste termo; 

22.3 A Contratante, por intermédio do Fiscal e/ou Gestor do Contrato, promoverá o 

acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, sob aspectos qualitativos e 

quantitativos, realizando anotações em registro próprio de falhas e ocorrências detectadas e 

realizará a conferência das Faturas/Notas Fiscais emitidas, realizando o atesto destas e 

encaminhando-as para o Núcleo de Gestão Administrativa – NGA, da Coordenadoria 

Administrativa e Financeira – CAF, da Secretaria de Estado da Administração para o 

respectivo pagamento; 

22.4 A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da Contratante não 

cessará nem diminuirá a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das 

obrigações estipuladas neste contrato, nem por quaisquer danos contra terceiros ou 

irregularidades constatadas. 
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23. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO: 

23.1 A Contratada deverá realizar faturamento com periodicidade MENSAL, de forma 

separada e agrupada por órgão, por LOTE/GRUPO 1, LOTE/GRUPO 2 e LOTE/GRUPO 

3 por meio de apresentação de fatura com código de barras ou Nota Fiscal, juntamente 

com as contas telefônicas DETALHADAS apresentadas para cada linha telefônica 

individual não residencial, referentes à prestação dos serviços, em nome do Governo do 

Estado do Amapá, CNPJ 00.394.577/0001-25; 

23.2 A Contratada deverá disponibilizar sistema para download das faturas mensais em 

PDF e detalhamentos em formato FEBRABAN v3 e CSV (Microsoft Excel). As 

contestações referentes a divergências de valores contratuais, efetuadas pela Contratante, 

devem ser solucionadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do 

Fiscal ou Gestor do Contrato, devendo, nessa ocasião, a Contratada emitir protocolo de 

ocorrência; 

23.3 Inclui-se no prazo acima de 30 (trinta) dias o tempo para as providências de emissão 

de nova fatura, caso seja necessário; 

23.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou de documento 

exigidos como condição para pagamento por parte da empresa vencedora, importará em 

prorrogação automática do prazo de cumprimento da obrigação da contratante; 

23.5 Poderá a Contratante sustar o pagamento a que a Contratada tenha direito enquanto 

não sanados os defeitos, vícios ou incorreções decorrentes de inexecução contratual, sem 

prejuízo das sanções/penalidades previstas neste contrato; 

23.6 Ocorrendo atraso na prestação dos serviços ou a inexecução total ou parcial, o valor 

da multa correspondente poderá ser retido do pagamento, conforme previsto no capítulo 

das sanções, após a oportunidade de defesa por parte da Contratada e após descontados os 

valores da garantia prestada pela Contratada; 

23.7 Findo o contrato, os serviços utilizados e não faturados deverão ser cobrados no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

23.8 Dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, poderão ser descontados os valores 

referentes a qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência, enquanto pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza, após a utilização do valor referente à garantia prestada pela Contratada ou caso 

tal valor não seja suficiente; 

23.9 O Governo do Estado do Amapá – GEA se reserva ao direito de não efetuar o 

pagamento se após a execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de 

acordo com as exigências contidas no contrato e nos normativos vigentes emitidos pela 

ANATEL, inclusive no que diz respeito aos valores cobrados. 

 

24. SANÇOES ADMINISTRATIVAS: 

 

24.1 Cabe à CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas nos art. 

86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, pelo atraso injustificado na execução, inexecução parcial ou 

total do objeto ou ainda erro de execução do objeto deste CONTRATO, bem como pelo 
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descumprimento de suas obrigações ajustadas neste instrumento. 

24.2 Cabe a administração aplicar até 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, em 

caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

24.3 Todas as ocorrências abaixo indicadas serão registradas pela CONTRANTE, que 

notificará a CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela 

abaixo: 

 
 

OCORRÊNCIAS PTS 

Não atendimento do telefone fornecido pela Contratada para os contatos e 

registro das ocorrências. 
0,3 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Não apresentar corretamente a nota fiscal dos serviços prestados no mês, tanto em 

papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor 

total do serviço, que deverão conter todos os tributos e encargos, conforme preços 

contratados no processo. 

 

0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técnicas ou nas 

alterações de endereço, para cada 5 dias corridos de atraso. 
0,3 

Atraso na prestação de   informações e esclarecimentos solicitados pela 

Contratante, para cada 24 horas de atraso. 
0,3 

Tentativas de originar chamadas que resultem em comunicação com o número 

chamado inferior a 70% dos casos (por evento). 
0,3 

Tentativas de originar chamadas que não resultem em comunicação com onúmero 

chamado, por motivo de congestionamento na rede, superior a 4% (por evento). 

 
0,3 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela soma de 

interrupções), sem comunicação prévia e acordada com a Contratante. 
0,1 

 

24.4 A cada registro de ocorrência será apurado sempre o somatório da pontuação 

decorrente das ocorrências acumuladas no período contratual, anteriores ao fato gerador. 

Esta pontuação servirá como base para que a Contratante aplique as seguintes sanções 

administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à configuração deuma 

sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o processo administrativo: 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência; 

2 (dois) pontos Advertência; 
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3 (três) pontos 

Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de 
aplicação dessa sanção; 

4 (quatro) pontos 
Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de 

aplicação dessa sanção 

5 (cinco) pontos 
Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de 
aplicação dessa sanção; 

 

6 (seis) pontos 
Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de 
aplicação dessa sanção; 

7 (sete) pontos 
Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês 
de aplicação dessa sanção; 

8 (oito) pontos Rescisão Unilateral do Contrato. 

 

24.5 A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará 

a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal. 

 
Macapá-AP, 20 de setembro de 2021. 

 

Antônio Anderson do Nascimento 

Assessor Técnico Nível II UCAC/NCC/CAF/SEAD 

 
 

Submete-se para aprovação do presente Termo e autorização para contratação do objeto 

em tela, que tem fundamento legal na Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis. 

 

 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 

Secretária de Estado da Administração 

 

 
 

JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA 

Secretário Adjunto de Logística 
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