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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 

Modalidade: PREGÃO Nº 1250107 22/2014 

Protocolo Seção de Licitações CTT: 07/2014 

Tipo: ELETRÔNICO 

Objeto: Aquisição de software softswitch para trânsito (SIP Trunking) de chamadas 

telefônicas VoIP (Voice over Internet Protocol) entre PABXs através do protocolo SIP 2.0 

(RFC3261)). 

 
 
 

RECIBO 
 

A Empresa ___________________________________________________________ retirou 

este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

________________________________________________________ ou pelo fax: 

_________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL – CTT 
PELO FAX: 031(XX) 2123-1010 OU PELO E-MAIL:  

ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS 
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PREGÃO Nº 1250107 22/2014 – TIPO ELETRÔNICO  

 

1 – PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, realizará 
a licitação, modalidade Pregão, na forma eletrônica, em sessão pública, através do “site” 
www.compras.mg.gov.br, para a aquisição de software softswitch para trânsito (SIP Trunking) 
de chamadas telefônicas VoIP (Voice over Internet Protocol) entre PABXs através do protocolo 
SIP 2.0 (RFC3261)), conforme descrição constante no objeto deste Edital. 

O pregão será realizado pelos seguintes militares: 1º Ten PM Leandro Sergio Lambertucci 
Barroso, como Pregoeiro, e 1º Sgt PM Aguinaldo Teixeira de Assis, 1º Sgt PM Silvania Sara 
Santos de Souza, 2º Sgt PM Flavio de Oliveira Santos, como integrantes da equipe de apoio, 
designados pelo Ten Cel PM Chefe do CTT, pelos BI nº 02 de 20/01/2014 e nº 04 de 
07/02/2014. O certame será regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar Federal 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal 12.440, de 07/07/2011, 
pela Lei Estadual no 14.167, de 10/01/2002, Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, Lei 
Estadual no 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual 44.630, de 03/10/2007, Decreto Estadual 
nº 44.786, de 18/04/2008, Decreto Estadual nº 45.018, de 20/01/2009, Decreto Estadual nº 
45.749 de 05 de outubro de 2011, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, subsidiariamente 
pela Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993, e demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas pelo presente Edital. 

 

DATA: 22 / 05 / 2014 

SITE: www.compras.mg.gov.br 

ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO:  

INÍCIO dia 22/ 05 / 2014, às 09h00min. 

 

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de 
Brasília. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo 
se houver comunicação em contrário por parte do Pregoeiro. 

 

2 – OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a aquisição de software softswitch para trânsito (SIP 
Trunking) de chamadas telefônicas VoIP (Voice over Internet Protocol) entre PABXs através 
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do protocolo SIP 2.0 (RFC3261)), conforme descrições e especificações detalhadas constantes 
do Anexo I deste Edital e condições previstas neste instrumento convocatório. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas legalmente autorizadas que 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, desde que previamente credenciados no 
módulo Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de 
Materiais e Serviços, SIAD, no Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do 
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

3.2 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, empresas 
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, ou punido com suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 

3.3 – O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

3.4 – A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos um 
representante pelo site www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDORES”, conforme 
instruções nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do 
pregão eletrônico. 

4.1.1 – A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica 
na liberação do login e senha de acesso para participação no(s) pregão(ões) eletrônico(s) 
realizados no site de compras do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br. 

4.1.2 – As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central 
de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou cidades do 
interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular). 

4.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao coordenador do 
sistema ou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema 
eletrônico, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

4.3 – O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 



 

 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
5 / 49 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 22/2014 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
 Chefe Seção de Licitação  

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação 
das sanções previstas na cláusula 12 do presente edital. 

4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e pela 
Resolução SEPLAG nº. 64/2007, contemplados nas cláusulas 6.3, deverão comprovar a 
condição de pequena empresa, quando do seu credenciamento no CAGEF, com a apresentação: 

4.4.1 – se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia 
autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial da sede da pequena empresa; 

4.4.2 – se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada do 
ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou equivalente da sede da 
pequena empresa. 

 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na 
opção “FORNECEDOR”, até o dia 22 / 05 / 2014, às 08h55min, após o preenchimento do 
formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem 
pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta 
comercial previstas no Edital e seus anexos. 

5.1.1 - O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta 
restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal, declarando que 
atende às demais exigências da habilitação, e se compromete a adotar todas as medidas 
necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização 
fiscal, caso venha a formular o lance vencedor. 

5.2 - Todas as condições estabelecidas para o lote único, conforme Anexo I, serão tacitamente 
aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.  

5.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a 
sua abertura. 

5.4 - O prazo para entrega/instalação do objeto desta licitação será de no máximo 15 
(quinze) dias corridos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

5.5 – Prazo de garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo período mínimo de 12 
meses. 

5.6 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do lote objeto 
desta licitação. 

5.7 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 
da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Licitante vencedora. 
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5.8 – Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente Nacional, em 
algarismos com duas casas decimais. 

5.8.1 – O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as informações 
relativas ao preço do produto e ao preço resultante da dedução do ICMS.  

5.8.2 – Os valores a serem lançados no Portal de compras serão com o ICMS, a partir dos 
quais serão realizados a classificação, etapa de lances e o julgamento dos preços.  

5.8.3 – O disposto nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 não se aplicam aos contribuintes mineiros 
enquadrados como pequenas empresas optantes pelo regime do Simples Nacional e para 
contratação de serviços. 

5.8.3.1 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 
em suas propostas os valores com ICMS. 

5.8.3.2 – As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas 
propostas conforme o disposto nos itens 5.8.1 a 5.8.2. 

5.8.3.3 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão anexar em 
suas propostas comerciais à ficha de inscrição Estadual na qual conste a opção. 

5.8.4 – O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os 
documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais 
ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da 
dedução do ICMS, o preço normal de mercado dos produtos ou serviços. 

 

6 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro iniciará a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

 

6.2 – Dos Lances 

6.2.1 – Após a análise das propostas, o pregoeiro fará a divulgação através do sistema 
eletrônico e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, 
observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

6.2.1.1 O pregoeiro, em qualquer momento, na fase de lances, poderá definir o percentual ou 
valor mínimo de diferença entre os lances e o tempo máximo para sua formulação. 

6.2.2 – Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as 
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado 
apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor.  

6.2.3 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 

6.2.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
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6.2.5 – Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final. 

6.2.6 – O Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT) não responderá pela desconexão 
de qualquer licitante com o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão 
válida da sessão do pregão. 

6.2.7 – No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recebimento dos lances, retomando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.2.7.1 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de 
nova data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado 
para realização da sessão. 

 

6.3 – Do Julgamento 

6.3.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE. 

6.3.2 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

6.3.2.1 – Caso não se realize lance eletrônico será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e o valor estimado da contratação. 

6.3.2.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, em que seus proponentes não 
tiverem ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema. 

6.3.2.3 – Alternativamente ao disposto no item 6.3.2.2, caso o sistema eletrônico não disponha 
de funcionalidade para sorteio, os proponentes cujas propostas foram objeto de empate serão 
convocados por meio do canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio 
presencial, em local a ser definido pelo pregoeiro. 

6.3.2.4 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

6.3.3 – A Polícia Militar de Minas Gerais poderá exigir do vencedor provisório do certame, 
amostra do produto ofertado, por intermédio de aviso no chat do sistema durante a sessão do 
pregão. 

6.3.3.1 – A amostra, quando exigida, deverá ser entregue em momento oportuno, a ser definido 
pelo Pregoeiro, mediante aviso no chat do Sistema durante a sessão do pregão. 

6.3.4 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor 
da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, podendo 
esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada 
com os valores obtidos no Pregão, via fax (31) 2123–1010, ou e-mail informado pelo pregoeiro, 
no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, com posterior encaminhamento do original ou cópia 
autenticada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: PMMG/ 
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Diretoria de Tecnologia e Sistemas/Centro de Tecnologia em Telecomunicações, na Avenida 
Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900.  

6.3.5 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor. 

6.3.6 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às 
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para 
exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para 
o qual apresentou proposta. 

6.3.7 – Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até 
o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras: 

6.3.7.1 – o pregoeiro convocará através do chat a pequena empresa detentora da proposta de 
menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam 
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente 
vencedor, para que apresente novo lance INFERIOR ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

6.3.7.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

6.3.7.3 – Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da 
pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 6.3.4. 

6.3.7.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo previsto no item 7.2.7.1, para a devida e necessária regularização. 

6.3.7.3.2 – Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa regularizar 
sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote 
específico e registrar no chat que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer 
no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de 
pregão do lote em referência. 

6.3.7.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena empresa será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

6.3.7.5 – Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências 
de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na 
situação de empate prevista no subitem 6.3.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

6.3.7.6 – Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 
apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências documentais de 
habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado 
vencedor. 

6.3.7.7 – O disposto neste item (6.3.7) somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 
tiver sido apresentada por pequena empresa. 
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6.4 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 

6.5 – Ao término da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 
no site www.compras.mg.gov.br.  

 

7 – HABILITAÇÃO 

7.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

7.1.1 – Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades 
empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de 
eleição ou designação de seus administradores; 

7.1.3 – Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.1.4 – Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ; 

7.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal sede do 
licitante; 

7.2.4 – Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 

7.2.5 – Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, ou 
prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio. 

7.2.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

7.2.7 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 
regularidade fiscal. 
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7.2.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 
empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do certame, para a devida e 
necessária regularização. 

7.2.7.2 – A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

7.2.7.3 – O prazo previsto no item 7.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se 
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 

7.2.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do 
direito à contratação. 

 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a 
no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo 
com o inciso II do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os ditames da Lei Federal nº 
11.101/05. 

 

7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do software, do atendimento, 
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 

 

7.5 – DECLARAÇÕES 

7.5.1 – Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com 
o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e 
declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 (com redação dada pela Lei 
Federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. As 
declarações deverão ser parte integrante dos documentos exigidos nesta Cláusula, apresentados 
para fins de habilitação e serão conforme modelos a seguir: 
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DECLARAÇÃO 

A empresa..................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas 
da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, na forma da lei. 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

7.5.2 – Declaração de Enquadramento de Empresa como Micro e/ou Pequeno Porte (EPP) 
expedida pela Junta Comercial.  

 

7.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.6.1 – O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) 
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de 
documento exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade 
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento 
não poderá ser utilizado como substituto devendo ser apresentado o documento exigido para 
este certame com a validade em vigor. 

7.6.1.1 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo 
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade 
expirada. 

7.6.2 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua 
equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em 
publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 

7.6.2.1 – Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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7.6.2.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

7.6.3 – O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do licitante vencedor. 

 

8 – DOS RECURSOS 

8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 
intenção de recorrer, no prazo de até 10 (dez) minutos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em campo próprio, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1 – Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da 
intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de 
eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, em formulários próprios. 

8.1.2 A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, será efetuada 
mediante protocolo, à Secretaria do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 6.455, Bairro 
Gameleira. 

8.1.3 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por FAX ou e-mail. 

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito 
de interposição recurso. 

8.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
encerramento do prazo de contra-razões. 

8.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.5 – O resultado do recurso será divulgado nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

9 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e formalizará a 
contratação, no prazo previsto no Item 10.2 deste Edital.  
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9.3 – A adjudicação e Homologação, para o Fornecedor mineiro, não optante pelo 
Simples, será realizada pelo preço sem ICMS, para isso o licitante detentor da melhor 
oferta de preços, após ser habilitado, deverá adequar os valores da proposta comercial, 
discriminando os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução (sem ICMS), 
conforme dispõe o artigo 6º, item 136, da parte I, do anexo, do Decreto 43080, de 13 de 
dezembro de 2002 e suas alterações posteriores. 

 

10 – CONTRATO 

10.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 
apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo III. 

10.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução. 

10.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, 
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do 
disposto no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07. 

10.1.3 – Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante deverá 
manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade 
de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV 
da Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002. 

10.2 – O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 
assinar o contrato e demais termos aditivos, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar o recebimento da comunicação, através de FAX ou Correio Eletrônico.  

10.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

11 - PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do objeto e aceite pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais 
(CPARM), através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta 
ou na Nota Fiscal. 

11.1.1 - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais 
juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data 
do efetivo pagamento, calculado sobre o valor em atraso. 
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11.2 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias, neste 
exercício financeiro, a saber: 1251.06.181.141.4291.0001.33.90.39.27.0.10.1. 

 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no 
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, a saber: 

12.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

12.1.2 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos 
seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias; 

12.1.3 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios 
ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, 
ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

12.1.4 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual 
nº 45.902/12; 

12.1.5 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior; 

12.2 – O valor da multa aplicada, nos temos dos itens 12.1.2 e 12.1.3, será retido dos 
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

12.3 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

12.4 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12. 
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12.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 

12.6 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes; 

12.7 – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que 
a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 

12.8 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 
das obrigações assumidas. 

12.9 – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo 
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas 
situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12; 

12.10 – As sanções relacionadas nos itens 12.1.4 e 12.1.5 também poderão ser aplicadas àquele 
que: 

a) deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

b) apresentar declaração ou documentação falsa; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 – Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

13.2 – Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contados na forma do parágrafo 
único do art. 10, do Decreto 44.786 de 18 de abril de 2008, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.  

13.2.1 – Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, a 
PMMG/CTT, endereçados à Seção de Licitação do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 
6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser endereçada também para o e-
mail ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de expediente, sendo de 08h30min 
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as 17h00min de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de 08h30min as 13h00min. Fica 
advertido que a inobservância do horário implicará em não conhecimento da solicitação. 

13.2.2 – Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail). 

13.2.3 – Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 
correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.  

13.2.4 – Para impugnação deverá fazer protocolo da peça original junto à Secretaria da 
PMMG/CTT, observando os prazos prescritos no item 13.2. 

13.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões.  

13.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

13.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 
no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

13.6 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste 
pregão. 

13.7 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 

13.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

13.9 – Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

13.10 – Para fins de controle e informações, as empresas que retirarem o Edital pela Internet, 
no sitio www.compras.mg.gov.br, deverão enviar o recibo deste certame para o seguinte e-mail: 
ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br. 

13.11 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 08h30min as 12h00min e de 13h00min 
as 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras que é no horário de 08h30min 
as 13h00min, pelo telefone (31) 2123-1018. 
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13.12 – Fazem parte integrante deste Edital: 

13.12.1 – Normas da Licitação; 

13.12.2 – Anexo I – Termo de Referência – especificação técnica do software softswitch 
para trânsito (SIP TRUNKING) de chamadas telefônicas Voip (VOICE OVER 
INTERNET PROTOCOL) entre PABXS através do protocolo SIP 2.0 (RFC3261). 

13.12.3 – Anexo II – Modelo de Proposta após a Adjudicação; 

13.12.4 – Anexo III - Minuta de Contrato. 

 
 
 

Belo Horizonte/MG, ___ de __________________ de 2014. 
 
 
 

Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 
Ordenador de Despesas 

Kenia Lúcia do Amaral 
Assessora Jurídica da DTS 

OAB/MG 60.734 
 
 

 
Adriano Marcos Miranda, Cap PM 

Chefe da Seção de Licitação 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SOFTWARE SOFTSWITCH PARA 
TRÂNSITO (SIP TRUNKING) DE CHAMADAS TELEFÔNICAS VOIP (VOICE OVER 

INTERNET PROTOCOL) ENTRE PABXS ATRAVÉS DO PROTOCOLO SIP 2.0 
(RFC3261) 

 
 

1 - FINALIDADE  
 
1.1  Este Termo de Referência destina-se a apresentar especificações 

técnicas e estabelecer parâmetros para contratação de empresa(s) especializada(s) 
para o fornecimento de Softswitch VoIP. 

 
 

2 - JUSTIFICATIVA  
 
2.1  Atender a demanda de gerenciamento e interligação das chamadas 

telefônicas VoIP entre as centrais telefônicas (PABX) das diversas Unidades da 
PMMG. 

 
 

3 - OBJETO 
 
3.1  O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de Softswitch VoIP, conforme as especificações 
mínimas e condições constantes neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos 
e no(s) seguinte(s) LOTE(S): 

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA 

LOTE 1 ITEM ÚNICO Softswitch VoIP (Subitem 5.1.2) 
 
 

4 - FORMAÇÃO  DE PREÇOS 
 
4.1  O licitante, antes de apresentar sua proposta de preço, deverá analisar 

detidamente as especificações deste Termo de Referência, do Edital e de todos seus 
anexos, promovendo, a seu critério e conveniência, as diligências que julgar 
necessárias para subsidiar a formação de sua proposta, de modo a não incorrer em 
avaliações incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegados para 
motivar eventuais pretensões de acréscimo de tarifas e/ou preços etc. Sujeitando-se 
ainda o licitante vencedor, sem prejuízo de outras sanções, às sanções 
administrativas pela não manutenção da proposta. 
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4.2  Considerar-se-á o licitante como especializado no fornecimento dos 
materiais e/ou serviços que compõem os objetos de cada lote e seus respectivos itens 
e apto a detectar eventuais omissões deste Termo de Referência, de forma a 
considerar todos os custos envolvidos na perfeita execução do contrato. 

 
4.3  O licitante deverá considerar ainda o(s) seguinte(s) aspecto(s) para a 

formação do preço da sua proposta: 
 
4.3.1  A instalação ficará a cargo da contratada (licitante vencedor), 

conforme especificações deste Termo de Referência; 
 
4.3.2  Todos os custos para instalação, programação e testes do Softswitch 

VoIP, bem como os custos com treinamentos deverão estar inclusos no preço final do 
objeto licitado. 

 
 

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1 LOTE ÚNICO 
 
 
5.1.1  Descrição resumida do lote 
 
5.1.1.1  Aquisição de Softswitch VoIP conforme especificações do(s) item(s) 

abaixo. 
 
 

5.1.2 LOTE ÚNICO – ITEM ÚNICO – Softswitch VoIP 
Quantidade: 01 (uma) unidade 
 

 
 
5.1.2.1  DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO 
 
5.1.2.1.1  Software Softswitch para trânsito (SIP Trunking) de chamadas 

telefônicas VoIP (Voice over Internet Protocol) entre PABXs de diversas marcas e 
modelos, através do protocolo SIP 2.0 (RFC3261), com capacidade mínima para 1000 
(um mil) PABX interligados, 10000 (dez mil) conexões (chamadas) simultâneas e 
licenças para 100 ramais IP. 

 
 
5.1.2.2 QUANTIDADE: 01 (um) software Softswitch VoIP. 
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5.1.2.3  LOCAL DE INSTALAÇÃO 
 
5.1.2.3.1  O Softswitch VoIP adquirido deverá ser instalado no seguinte local: 
 
 

Unidade Endereço 

CTT – Centro de 
Tecnologia em 

Telecomunicações 

Avenida Amazonas, 6455, Gameleira, Belo Horizonte, MG, CEP 30510-
000 

 
 
 
5.1.2.4   ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 
 
5.1.2.4.1  Configuração inicial do Softswitch VoIP 
 
 5.1.2.4.1.1  O Softswitch VoIP deverá ser fornecido com no mínimo: 

 
  
  5.1.2.4.1.1.1  1000 (um mil) locais interligados através de protocolo SIP 
Trunking, ou seja, licenças suficientes para interligação de 1000 (um mil) PABXs 
através de SIP Trunking; 

 
5.1.2.4.1.1.2  10.000 (dez mil) usuários interligados simultaneamente, ou 

seja, licenças suficientes para 10.000 (dez mil) conexões (chamadas) simultâneas; 
 
5.1.2.4.1.1.3  100 (cem) licenças para ramais IP; 
 

5.1.2.4.2  Compatibilidade com os requisitos da rede VoIP da contratante 
 
 5.1.2.4.2.1  O Softswitch VoIP deverá ser capaz de operar satisfatoriamente 

na rede VoIP da contratante de acordo com os seguintes requisitos mínimos: 
 
5.1.2.4.2.1.1  Todas as sinalizações SIP necessárias para estabelecer as 

chamadas telefônicas entre os PABXs passarão pelo Softswitch VoIP que 
desempenhará a função de trânsito VoIP (SIP Proxy Trunk); 

 
5.1.2.4.2.1.2  Para o tráfego das sinalizações SIP será adotada a topologia 

de rede radial (estrela ou Hub-and-Spoke). No eixo central estará o Softswitch VoIP e 
em cada uma das demais extremidades dos raios estará um PABX da rede VoIP; 

 
5.1.2.4.2.1.3  Para o tráfego do fluxo de áudio (audio streaming) das 

chamadas VoIP será adotada a topologia de rede malha completa (Full-Mesh). Todos 
os PABXs da rede VoIP são visíveis entre si na rede IP e o áudio das chamadas fluirá 
diretamente entre eles sem passar pelo Softswitch VoIP; 
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5.1.2.4.2.1.4  Não haverá a criação de um novo plano de numeração 

telefônica para as Unidades da contratante serem referenciadas na rede VoIP, serão 
utilizados os mesmos planos de numeração já fornecidos pelas operadoras de 
telefonia, deixando o sistema totalmente transparente para o usuário; 

 
5.1.2.4.2.1.5  O Softswitch VoIP deverá ser capaz de receber o número 

completo discado pelo usuário (incluindo o prefixo de longa distância nacional (0), o 
código de seleção de prestadora (CSP), o código de área/localidade (DDD), o número 
do telefone desejado) e verificar se este número está em sua base de dados 
(pertence ou não à rede VoIP) caso positivo, encaminhar a chamada ao PABX de 
destino, enviando os quatro dígitos do sufixo do número de destino . Caso o número 
não pertença à rede VoIP ou o sistema esteja congestionado ou exista algum 
problema na rede IP o Softswitch VoIP deverá retornar uma mensagem de erro (503 
Service Unavailable) para que o próprio PABX de origem transborde a chamada para 
a rede de telefonia pública. 

 
 
5.1.2.4.3  Características mínimas do Softswitch VoIP 
 

5.1.2.4.3.1  O Softswitch VoIP deve possuir, no mínimo, as seguintes 
características: 

 
5.1.2.4.3.1.1  Capacidade para interligar 1000 (um mil) PABXs através de 

SIP Trunking. 
 
 5.1.2.4.3.1.2  Sistema de alta capacidade e confiabilidade capaz suportar 

e gerenciar 10.000 (dez mil) conexões (chamadas) simultâneas. 
 
 5.1.2.4.3.1.3 Base de dados capaz de suportar, no mínimo, 40.000 

(quarenta mil números) telefônicos distintos para uso do sistema de roteamento de 
chamadas. 

 
 5.1.2.4.3.1.4  Possuir licenciamento centralizado que permita ao usuário 

se registrar em qualquer ponto da rede proporcionado mobilidade e a utilização de um 
único número de ramal. 

 
 5.1.2.4.3.1.5  Estar de acordo com o protocolo SIP 2.0 (Session 

Initialization Protocol) (RFC3261). O SIP deverá ser nativo no Softswitch VoIP, isto é, 
sem a necessidade do uso de qualquer meio de conversão de protocolos. 

 
 5.1.2.4.3.1.6  Possuir mecanismo de privacidade para SIP, conforme 

RFC 3323. 
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 5.1.2.4.3.1.7  Estar de acordo com as normas de telecomunicações 
publicadas pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e padrão E.164 do 
ITU-T para discagem e recepção de qualquer número nesse padrão. 

 
 5.1.2.4.2.1.7  Possuir codecs G729 A/B e G711A/B licenciados para 

todas as conexões de áudio. 
 
 5.1.2.4.3.1.8  Capacidade de interligação com outros softswitches 

através de SIP Trunking protocolo SIP 2.0 (RFC3261) para comunicação VoIP entre 
PABXs de redes VoIPs distintas. 

 
 5.1.2.4.3.1.9  Capaz de funcionar satisfatoriamente em um servidor 

virtualizado com máquina virtual VMware ESXi 5.0 ou superior, com 01 CPU de 2,66 
GHz e 12 cores, com 24 GB de memória RAM e 750 GB de HD. 

 
 5.1.2.4.3.1.10   Deve ser do tipo Back-to-Back User Agent (B2BUA) 

conforme RFC 3261 e processar todas as requisições SIP. 
 
 5.1.2.4.3.1.11   Deve operar como SIP Register. 
 
 5.1.2.4.3.1.12  Deve operar como SIP Redirect Server. 
 
 5.1.2.4.3.1.13  Deve controlar as sessões SIP, as facilidades de telefonia, 

as funções de roteamento, a seleção e busca de gateways e tradução de endereços, 
ou seja, a tradução de nomes, números de telefones em endereços IP. 

 
 5.1.2.4.3.1.14  Deve permitir integrações através de interfaces SIP, SIP-Q 

SOAP, CDR, XML, SNMP, CSTA, SFTP e MGCP. 
 
 5.1.2.4.3.1.15  Deve permitir integrações com serviços de rede como 

DHCP, DNS, NTP e LDAP. 
 
 5.1.2.4.3.1.16  Deve tratar toda a comutação entre dispositivos SIP, entre 

ramais e gateways, sem que o payload passe pelo servidor do sistema VoIP (peer-to-
peer), controlando apenas o registro e a sinalização entre os dispositivos. 

 
 5.1.2.4.3.1.17 Deve permitir a atribuição automática de codecs 

(Codificador/Decodificador) individualmente, por chamada estabelecida. 
 
 5.1.2.4.3.1.18  Deve implementar no mínimo os codecs 

(Codificador/Decodificador) para áudio G.711 (A-law e µ-law), G.722 e G.729. 
 
 5.1.2.4.3.1.19  Deve possuir ou funcionar como repositório dos firmwares 

dos telefones, garantindo a atualização centralizada e automática dos telefones IP 
sempre que necessário. Podendo o servidor FTP (File Transfer Protocolo) ou TFTP 
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(Trivial File Transfer Protocol) ou HTTP – (Hypertext Transfer Protocol)/HTTPS 
(HyperText Transfer Protocol Secure) encontrar-se instalado dentro ou fora do 
servidor principal. Não serão aceitos sistemas que somente permitam a atualização 
de telefones individualmente. 

 
 5.1.2.4.3.1.20  Possibilitar integração com LDAP Server para busca de 

informações de usuários através de tecla de diretório. 
 
 5.1.2.4.3.1.21 Suporte a integrações com serviços de rede DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System) e NTP (Network Time 
Protocol). 

 
 5.1.2.4.3.1.22 O sistema deve permitir a criação de serviços através de 

linguagem XML (extensible Markup Language) ou WML (Wireless Markup Language), 
permitindo acesso à aplicação por um computador ou um aparelho telefônico IP 
compatível. 

 
 5.1.2.4.3.1.23 Implementar criptografia para trafego de sinalização e 

tráfego de voz entre os telefones do sistema e entre os telefones e demais centrais 
telefônicas existentes. 

 
 5.1.2.4.3.1.24  Implementar os protocolos de criptografia TLS (Transport 

Layer Security) para tráfego de sinalização e SRTP (Secure Real-time Transport 
Protocol) para tráfego de voz. 

 
 5.1.2.4.3.1.25 As chaves de criptografia do fluxo de voz sejam trocadas a 

cada chamada e sejam distribuídas através de um canal também criptografado. 
 
 5.1.2.4.3.1.26 O sistema deve implementar criptografia AES (Advanced 

Encryption Standard) com chave de, no mínimo, 128 bits para telefones SIP. 
 
 5.1.2.4.3.1.27  Deve implementar mecanismos de proteção contra 

ataques de negação de serviço, tais como: 
 

 5.1.2.4.3.1.27.1  Finger of death; 

 5.1.2.4.3.1.27.2  Packet replay attack; 

 5.1.2.4.3.1.27.3  Gratuitous ARPs; 

 5.1.2.4.3.1.27.4  Oversizes packets; 

 5.1.2.4.3.1.27.5  SYN floods; 

 5.1.2.4.3.1.27.6   Ping floods; 

 5.1.2.4.3.1.27.7   DoS (Denial of Service); 

 5.1.2.4.3.1.27.8   Proteção contra vírus, worms e trojans. 
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 5.1.2.4.3.1.28 Deve possuir log de segurança com informações para 

detecção de hackers e violações de acesso. 
 
 5.1.2.4.3.1.29  Deve possuir log de eventos para mudanças recentes de 

recursos de parâmetros de redes e base de dados de configuração e usuários do 
sistema. 

 
 5.1.2.4.3.1.30  Deve suportar Fax sobre IP padrão T.38 ou utilizando-se o 

codec G.711 continuamente. 
 
 5.1.2.4.3.1.31  Deve suportar plano de numeração aberto e/ou fechado. 
 
 5.1.2.4.3.1.32  Deve suportar autenticação por usuário e senha nos 

telefones, carregando no telefone o número de ramal, permissões e configurações de 
teclas do usuário. 

 
 5.1.2.4.3.1.33  Permitir roteamento de chamada de forma automática e 

transparente ao usuário. 
 
 5.1.2.4.3.1.34  Deve implementar controle único de roteamento e plano de 

discagem. 
 
 5.1.2.4.3.1.35   Deve suportar padrão ENUM. 
 
 5.1.2.4.3.1.36  Deve suportar roteamento por transbordo. 
 
 5.1.2.4.3.1.37  Deve suportar roteamento para rota alternativa em caso de 

destino inválido. 
 
  5.1.2.4.3.1.38  Deve suportar roteamento por classes de serviço. 
 
 5.1.2.4.3.1.39  Deve realizar roteamento por rota de menor custo (least-

cost routing (LCR)). 
 
 5.1.2.4.3.1.40  Deve permitir roteamento por origem, destino, horário e 

classes de serviço. 
 
 5.1.2.4.3.1.41   Deve permitir o re-roteamento das chamadas para a rede 

telefonia pública no caso de falhas dos circuitos de dados. 
 
 5.1.2.4.3.1.42  Deve suportar modificação e manipulação de dígitos. 
 
 5.1.2.4.3.1.43  Deve suportar supressão de silêncio, de modo a otimizar a 

utilização de banda. 
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 5.1.2.4.3.1.44  Deve suportar entroncamento via SIP Trunking para 

conexão com as centrais, de diferentes fabricantes, existentes na Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais via IP. 

 
 5.1.2.4.3.1.45  O Softswitch VoIP deve estar equipado com todos os 

elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, com licenças de software com 
validade indeterminada, conforme quantitativo descrito no subitem 5.1.2.4.1, e de 
acordo com as funcionalidades definidas neste termo de referência. 

 
 5.1.2.4.3.1.46  Deve permitir o funcionamento em topologias de múltiplas 

localidades (multi-site) integrando um único sistema distribuído. Deve possuir gestão e 
configuração centralizada e distribuição de recursos como, fonte de música em 
espera, armazenamento e atualização de firmware em servidor do sistema. 

 
 5.1.2.4.3.1.47  As demais aplicações do sistema, tais como software de 

gerenciamento, deverão ser instaladas sobre um sistema operacional Windows 2008 
Server ou superior e/ ou Linux. 

 
 5.1.2.4.3.1.48  Possuir uma única base de dados para o total de usuários 

do sistema que atenda a capacidade máxima sem a necessidade de qualquer 
ampliação ou alteração no SW. 

 
 5.1.2.4.3.1.49  As ampliações deverão ocorrer com simples acréscimo de 

licenças do fornecedor e qualquer telefone do fornecedor ou de qualquer outro desde 
que em atendimento ao SIP com a RFC3261. 

 
 5.1.2.4.3.1.50  Deve implementar roteamento inteligente de chamadas 

para todas as localidades, realizando controle da banda utilizada limitando o tráfego 
por banda e por número de chamadas por localidade, controlando o balanceamento 
de chamadas por links em localidades que possuem mais de um link, roteando cada 
chamada pelo melhor caminho conforme o número discado pelo usuário. 

 
 5.1.2.4.3.1.51  Deve possuir a capacidade de programação de rotas de 

menor custo, baseados em horários. 
 
 5.1.2.4.3.1.52  Deve implementar o tráfego de voz entre os telefones IP 

diretamente, sem a necessidade deste tráfego passar pelos servidores do sistema de 
telefonia. 

 
 5.1.2.4.3.1.53  Deve alterar o roteamento de chamadas em caso de falha 

da WAN (Wide Area Network), permitindo que chamadas entre usuários passem a ser 
encaminhadas através da PSTN (Public Switched Telephone Network). 
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 5.1.2.4.3.1.54  Permitir para as chamadas que não puderem ser 
completadas por restrição de banda ser possível o reencaminhamento automático e 
sem intervenção do usuário para outros caminhos possíveis, como troncos com a 
rede pública de telefonia. 

 
 5.1.2.4.3.1.55  Suporte para roteamento das chamadas oriundas da rede 

pública de telefonia (PSTN), de outros sistemas internos interligados via IP, ou de 
dispositivos SIP integrados à rede. 

 
 5.1.2.4.3.1.56  Deve suportar na íntegra os seguintes padrões: 
 

 5.1.2.4.3.1.56.1  RFC 1213: Management Information Base for 

Network; 

 5.1.2.4.3.1.56.2  Management of TCP/ IP-based internets: MIB-II; 

 5.1.2.4.3.1.56.3  RFC 1442: Structure of Management Information for 

Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). 

 5.1.2.4.3.1.56.4  RFC 1443: Textual Conventions for Version2 of the 

Simple Network Management Protocol (SNMPv2); 

 5.1.2.4.3.1.56.5 RFC 1889: RTP: A Transport Protocol for Real-Time 

Applications; 

 5.1.2.4.3.1.56.6  2131: Dynamic Host Configuration Protocol; 

 5.1.2.4.3.1.56.7  RFC 2246: The TLS Protocol; 

 5.1.2.4.3.1.56.8   RFC 2327: Session Description Protocol (SDP); 

 5.1.2.4.3.1.56.9  RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field 

(DS Field) in the IPv4and IPv6 Headers; 

 5.1.2.4.3.1.56.10  RFC 2475: An Architecture for Differentiated Services; 

 5.1.2.4.3.1.56.11  RFC 2705: Media Gateway Control Protocol (MGCP); 

 5.1.2.4.3.1.56.12  RFC 2806: URLs for Telephone Calls; 

 5.1.2.4.3.1.56.13  RFC 2833: RTP Payload for DTMF Digits,Telephony 

Tones and Telephony Signals; 

 5.1.2.4.3.1.56.14  RFC 2865: Remote Authentication Dial In User 

Service (RADIUS); 

 5.1.2.4.3.1.56.15   RFC 2976: SIP INFO Method; 

 5.1.2.4.3.1.56.16   RFC 3016: RTP Payload Format for MPEG-4 



 

 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
27 / 49 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 22/2014 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
 Chefe Seção de Licitação  

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

Audio/Visual Streams; 

 5.1.2.4.3.1.56.17  RFC 3047: RTP Payload Format for ITU-T 

Recommendation G.722.1; 

 5.1.2.4.3.1.56.18  RFC 3168: The Addition of Explicit Congestion 

Notification (ECN) to IP; 

 5.1.2.4.3.1.56.19   RFC 3204: MIME Type for ISUP and QSIG; 

 5.1.2.4.3.1.56.20   RFC 3260: New Terminology and Clarifications for 

Diffserv; 

 5.1.2.4.3.1.56.21   RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol; 

 5.1.2.4.3.1.56.22   RFC 3262: Reliability of Provisional Responses in 

SIP; 

 5.1.2.4.3.1.56.23   RFC 3263: Session Initiation Protocol (SIP): 

Locating SIP Servers; 

 5.1.2.4.3.1.56.24  RFC 3264: SDP Offer/Answer Model; 

 5.1.2.4.3.1.56.25   RFC 3265: SIP-specific Event Notification; 

 5.1.2.4.3.1.56.26   RFC 3267: Real-Time Transport Protocol (RTP) 

Payload Format and File Storage Format for the Adaptive Multi-Rate (AMR) and 

Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB) Audio Codecs; 

 5.1.2.4.3.1.56.27   RFC 3288: Using the Simple Object Access Protocol 

(SOAP) in Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP); 

 5.1.2.4.3.1.56.28   RFC 3311: SIP UPDATE Method; 

 5.1.2.4.3.1.56.29   RFC 3323: SIP Privacy Mechanism; 

 5.1.2.4.3.1.56.30   RFC 3515: SIP REFER Method; 

 5.1.2.4.3.1.56.31  RFC 3605: Real Time Control Protocol (RTCP) 

attribute in Session Description Protocol (SDP); 

 5.1.2.4.3.1.56.32   RFC 3711: The Secure Real-time Transport Protocol 

(SRTP); 

 5.1.2.4.3.1.56.33   RFC 3725: SIP Third Party Call Control; 

 5.1.2.4.3.1.56.34   RFC 3761: The E.164 to Uniform Resource 

Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Application (ENUM); 
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 5.1.2.4.3.1.56.35   RFC 3824: Using E.164 Numbers with SIP; 

 5.1.2.4.3.1.56.36   RFC 3842: SIP Message Waiting; 

 5.1.2.4.3.1.56.37   RFC 3852: Cryptographic Message Syntax (CMS); 

 5.1.2.4.3.1.56.38 RFC 3892: The Session Initiation Protocol (SIP) 

Referred-By Mechanism; 

 5.1.2.4.3.1.56.39   RFC 3959: The Early Session Disposition Type for 

the Session Initiation Protocol (SIP); 

 5.1.2.4.3.1.56.40   RFC 3960: Early Media and Ringing Tone 

Generation in the Session Initiation Protocol (SIP); 

 5.1.2.4.3.1.56.41   RFC 4028: Session Timers in SIP; 

 5.1.2.4.3.1.56.42   RFC 4235: An INVITE-Initiated Dialog Event 

Package for the Session Initiation Protocol (SIP); 

 5.1.2.4.3.1.56.43   RFC 4353: Framework for Conferencing with the 

Session Initiation Protocol (SIP); 

 5.1.2.4.3.1.56.44   RFC 4568: Session Description Protocol (SDP) 

Security Descriptions for Media Streams; 

 5.1.2.4.3.1.56.45   RFC 4575: A Session Initiation Protocol (SIP) Event 

Package for Conference State. 

 
 5.1.2.4.3.1.57  O Softswitch VoIP deve possuir as seguintes 

facilidades: 
 

  5.1.2.4.3.1.57.1  Chamadas de entrada através de discagem direta a 

ramal (DDR); 

 5.1.2.4.3.1.57.2   Chamadas de saída através de código de acesso; 

 5.1.2.4.3.1.57.3  Transferência de chamadas; 

 5.1.2.4.3.1.57.4  Consulta; 

 5.1.2.4.3.1.57.5  Grupos de captura; 

 5.1.2.4.3.1.57.6  Captura direta de chamadas; 

 5.1.2.4.3.1.57.7  Grupo consecutivo; 

 5.1.2.4.3.1.57.8  Identificação do número do chamador; 

 5.1.2.4.3.1.57.9  Identificação do nome do chamador interno ou 
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externo; 

 5.1.2.4.3.1.57.10  Supressão do número do chamador; 

 5.1.2.4.3.1.57.11  Supressão do nome do chamador interno ou 

externo; 

 5.1.2.4.3.1.57.12   Bloqueio de chamadas anônimas; 

 5.1.2.4.3.1.57.13  Toques distintos para chamadas internas e externas; 

 5.1.2.4.3.1.57.14   Rechamada em caso de ocupado; 

 5.1.2.4.3.1.57.15   Rechamada em caso de não atendimento; 

 5.1.2.4.3.1.57.16   Não perturbe; 

 5.1.2.4.3.1.57.17   Call Park (estacionamento de chamadas); 

 5.1.2.4.3.1.57.18   Rediscagem do último número de entrada; 

 5.1.2.4.3.1.57.19   Rediscagem do último número de saída; 

 5.1.2.4.3.1.57.20   Intercalação de chamadas; 

 5.1.2.4.3.1.57.21   Registro simultâneo de múltiplos dispositivos com o 
mesmo número de ramal, com suporte a, no mínimo, 4 (quatro) dispositivos 
simultaneamente. Ou seja, possuir capacidade para registrar um aparelho telefônico 
de mesa, um softphone, um terminal de videoconferência, e um dispositivo móvel 
(aparelho wireless) com uma única licença e com o mesmo um número de ramal; 

 5.1.2.4.3.1.57.22   Suporte a múltiplos fusos horários; 

 5.1.2.4.3.1.57.23   Hotline; 

 5.1.2.4.3.1.57.24   Warmline; 

 5.1.2.4.3.1.57.25   Serviços para mesa de telefonista; 

 5.1.2.4.3.1.57.26   Realização de chamadas internas ou externas para 

outros usuários; 

 5.1.2.4.3.1.57.27   Serviço noturno; 

 5.1.2.4.3.1.57.28   Sinalização de segunda chamada para ramais 

ocupados; 

 5.1.2.4.3.1.57.29   Rastreamento de chamadas maliciosas; 

 5.1.2.4.3.1.57.30   Tratamento simultâneo de múltiplas chamadas; 

 5.1.2.4.3.1.57.31   Transferências de chamadas entre telefonistas; 

 5.1.2.4.3.1.57.32  Apresentação de nome e número para chamadas de 

entrada; 
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 5.1.2.4.3.1.57.33   Multilinhas (keyset); 

 5.1.2.4.3.1.57.34  Bloqueio de chamadas de entrada com lista de 

números não permitidos. 

 

 5.1.2.4.3.1.58  Deve possuir transparência total de facilidades entre todos 
os sites remotos; 

 
 5.1.2.4.3.1.59   Deve possuir uma única interface de administração para 

todos os sites remotos; 
 
 5.1.2.4.3.1.60 Deve gerar e armazenar os bilhetes (CDRs) que contenham 

todas as informações necessárias que subsidiem as características requeridas na 
especificação do Sistema de Tarifação; 

 
 5.1.2.4.3.1.61  Deve possuir buffer duplicado para armazenamento dos 

CDRs; 
 
 5.1.2.4.3.1.62  Deve permitir o download (método pull) dos CDRs através 

de FTP ou SFTP e Upload (método push) dos CDRs através de FTP ou SFTP, poderá 
ser utilizado o protocolo SSH tendo essas mesmas características de coleta de CDRs; 

 
 5.1.2.4.3.1.63  Deve permitir a administração via web e CLI; 
 
 5.1.2.4.3.1.64  Deve suportar HTTPS como protocolo para interface de 

administração via web; 
 
 5.1.2.4.3.1.65   Deve permitir o armazenamento seguro das ações de 

administradores e atividades de OAM&P (Operação, Administração, Manutenção e 
Provisionamento), originadas nas interfaces CLI, SNMP, SOAP/CLI, SOAP/XML ou 
HTML; 

 
 5.1.2.4.3.1.66 Deve suportar protocolo IPSec para conexão segura com 

outras aplicações; 
 
 5.1.2.4.3.1.67  Deve possuir criptografia de sinalização através de TLS; 
 
 5.1.2.4.3.1.68  O sistema deve permitir encriptação fim-a-fim entre todos 

os telefones IP. 
 5.1.2.4.3.1.69  Deve suportar roteamento alternativo por balanceamento 

de carga; 
 
 5.1.2.4.3.1.70  Deve possuir os protocolos IPv4 e IPv6. Não serão aceitos 

módulos ou adaptadores externos ao equipamento para implementar IPv4 e/ou Ipv6; 
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 5.1.2.4.3.1.71  Deve suportar protocolo Real Time Transport Protocol 

(RTP); 
 
 5.1.2.4.3.1.72  Deve suportar protocolo Secure Real Time Transport 

Protocol (SRTP). 
 
 5.1.2.4.3.1.73  Deve suportar criptografia de mídia através de SRTP; 
 
 5.1.2.4.3.1.74  Deve ser fornecido com o provedor de mídia com, no 

mínimo, os seguintes serviços: 

  5.1.2.4.3.1.74.1  Reprodução de tons e anúncios; 

 5.1.2.4.3.1.74.2  Reprodução de música em espera; 

 5.1.2.4.3.1.74.3  Comutação de mídia para aplicações de conferência; 

 5.1.2.4.3.1.74.4  Transcodificação entre dispositivos numa 

conferência; 

 5.1.2.4.3.1.74.5  Geração de tons DTMF para aplicações baseadas 

em CSTA; 

 5.1.2.4.3.1.74.6  Geração de anúncios relacionados à ativação e 

desativação de funcionalidades; 

 5.1.2.4.3.1.74.7  Geração de anúncios pré-definidos conforme a 

funcionalidade acessada; 

 5.1.2.4.3.1.74.8  Geração de anúncios customizados conforme 
parâmetros individuais; 

 5.1.2.4.3.1.74.9  Reconhecimento de tons DTMF dentro do payload. 
 
 5.1.2.4.3.1.75  Permitir no mínimo 30 (trinta) conferências simultâneas. 
 
 
 5.1.2.4.3.1.76  Deverá ser fornecido sistema de Gerenciamento e 

Administração com as seguintes características: 
 
  5.1.2.4.3.1.76.1 Deve ser fornecido com a infraestrutura de telefonia, um 

sistema de gerência composto de software, instalado em servidor virtual, integrado ao 
softswitch; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.2 Deve estar licenciado para o gerenciamento e 

administração de toda a Sistema de comunicação IP ofertada neste documento; 
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  5.1.2.4.3.1.76.3 O acesso ao sistema por motivo de gerenciamento deve 
ser protegido por um registro (login) com senha. Os acessos permitem a restrição das 
capacidades dos usuários baseado no seu registro; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.4 Por segurança, as sessões podem ser automaticamente 

desconectadas depois de um período de inatividade; 
 
  5.1.2.4.3.1.76.5 Deve implementar SNMP e permitir a configuração dos 

endereços IP permitidos ao sistema de gerenciamento SNMP (Simple Network 
Management Protocol); 

 
  5.1.2.4.3.1.76.6 Deve implementar interface de administração através do 

protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) permitindo sua configuração 
por browser web padrão; 

 
   5.1.2.4.3.1.76.7 Deve ser possível se configurar tradução de números e 

manipulação de dígitos diretamente da interface de administração. O sistema deve 
permitir a manipulação de dígitos antes e depois do processamento da rota; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.8 A interface de gerenciamento dedicada deve permitir: 

criar, alterar, pesquisar, configurar e excluir ramais e telefones, individualmente e em 
lote; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.9  Suportar configuração de free-seating, individualmente 

e em lote; 
 
  5.1.2.4.3.1.76.10 Pesquisar e configurar usuários; 
 
  5.1.2.4.3.1.76.11 Suportar templates definidos para criação de usuários; 
 
  5.1.2.4.3.1.76.12 Criar, alterar, excluir, pesquisar e popular grupos de 

captura de chamadas; 
  5.1.2.4.3.1.76.13  Visualizar o estado dos telefones e usuários, 

individualmente e em lote; 
  5.1.2.4.3.1.76.14  Configurar controle de banda entre regiões, de forma 

que excedida à banda pré-definidas demais chamadas não deverão ser completadas 
CAC (Controle de Admissão de Chamadas); 

 
  5.1.2.4.3.1.76.15  Configurar codecs utilizados em chamadas de áudio. 
 
  5.1.2.4.3.1.76.16  Visualizar em tempo real: 
 

    5.1.2.4.3.1.76.16.1 Utilização dos troncos/Interfaces E1;  
 
   5.1.2.4.3.1.76.16.2 Chamadas completadas e chamadas em 

andamento; 
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   5.1.2.4.3.1.76.16.3 Dispositivos de Usuários e linhas 
registrados/ativos. 

 
  5.1.2.4.3.1.76.17 A interface de administração deve implementar 

temporização de forma a que após intervalo de tempo configurável de inatividade, a 
sessão seja automaticamente terminada. 

 
  5.1.2.4.3.1.76.18 O sistema de comunicação IP deve possuir ferramenta 

para criação de perfis de operação da interface de administração que permita 
fornecer/restringir acesso às funções do servidor de voz IP; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.19  A interface de administração deve permitir a 

configuração das facilidades permitidas para os ramais como, por exemplo, desvio de 
chamadas, captura de chamadas etc; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.20  Deve permitir a visualização pela interface de 

administração dos usuários registrados e permitir que o administrador force o logout 
de usuários; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.21 O usuário deve possuir acesso à interface de 

administração com acesso restrito, para configuração e visualização de informações 
relativas à sua conta: histórico de chamadas, mapeamento de botões de discagem 
rápida e telefones registrados em sua conta; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.22 O sistema deve permitir salvar e restaurar as 

configurações de usuários, ramais e plano de numeração em um local externo ao 
sistema; 

 
  5.1.2.4.3.1.76.23 Deve ser possível a importação de arquivos de texto do 

tipo CSV (comma separeted value) para adição em lote de usuários. 
 
 5.1.2.4.3.1.77 Os recursos de gerência deverão permitir o gerenciamento 

de configuração, de falhas e alarmes, de backup e de log de operações, todos de 
forma gráfica. 

 
 5.1.2.4.3.1.78 Permitir gerenciamento via SNMP, com Logs de eventos e 

classificação dos traps. 
 
 5.1.2.4.3.1.79   Permitir gerenciamento de falhas. 

. 
 5.1.2.4.3.1.80 Possuir gerência de falhas e desempenho, tanto local quanto 

centralizado, possibilitando o gerenciamento via interface gráfica com alternância de 
cores e em tempo real. 

 
 5.1.2.4.3.1.81  Possuir categorização de alarmes. 
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  5.1.2.4.3.1.82  Possuir informações como data/hora, local, equipamento e 
mensagem descritiva do erro. 

 
 5.1.2.4.3.1.83 Suporte a HTTPS como protocolo para interface de 

administração via web. 
 
 5.1.2.4.3.1.84  Suporte a SSH como protocolo para interface de 

administração via CLI; 
 
 5.1.2.4.3.1.85  Estar baseado em plataformas capazes de prover 

interfaces gráficas que integre todos os aplicativos necessários para o completo 
gerenciamento da solução. 

 
 
5.1.2.5  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 

5.1.2.5.1 A documentação técnica deve conter as especificações completas 
do Softswitch VoIP e instruções de programação com descrição detalhada dos 
procedimentos de instalação, manutenção e programação do sistema. 

 
5.1.2.5.2 Deve ser fornecidas mídias de CD ou DVD com o software de 

programação / manutenção do sistema, na versão atual disponibilizada pelo 
fabricante, bem como toda a documentação técnica do software. 

 
5.1.2.5.3 A documentação técnica e o software de programação / 

manutenção devem estar disponíveis no idioma português. 
 
5.1.2.5.4  O software de manutenção deverá ser baseado em interface 

gráfica do usuário (Graphical User Interface – GUI) desenvolvido para Desktop e/ou 
WEB, ou seja, não poderá possuir programação exclusivamente através de interface 
de linha de comando. O software deverá ser desenvolvido para uso em 
microcomputador PC Windows XP e/ou Windows 7. 

 
5.1.2.5.5  O software de manutenção deve permitir exportar e importar uma 

base de dados contendo toda a programação do equipamento, de forma que se possa 
fazer uma cópia de segurança (back-up) da configuração atual do sistema e restaurá-
la quando necessário. 

 
5.1.2.5.6  Devem ser fornecidos todos os manuais do Softswitch VoIP 

fornecido pelo fabricante. 
 
 
5.1.2.6  LICENCIAMENTO 
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 5.1.2.6.1 Deverão ser fornecidos todos e quaisquer tipos de licenças, tais 
como licenças de uso, licenças de software etc., necessários ao perfeito 
funcionamento do softswitch, cujo o prazo de validade será indeterminado. 

 
 5.1.2.6.2 Deverão ser fornecidas mídias de CD ou DVD contendo os arquivos 

digitais de todas as licenças e os softwares necessários para sua instalação e/ou 
configuração. 

 
 5.1.2.6.3 Deverão ser fornecidas as chaves ou travas de hardware (hardlock) 

necessárias, bem como mídias de CD ou DVD contendo os softwares e/ou drivers 
necessários à instalação e/ou configuração destas chaves. 

 
 5.1.2.6.4 As licenças nominais deverão ser emitidas em nome da contratante. 
 
 5.1.2.6.5 Deverão ser fornecidos todos os selos de autenticidade e mídias 

originais dos softwares que compõem o objeto licitado. 
 
 
5.1.2.7 TREINAMENTO 
 
 5.1.2.7.1 O curso de Manutenção e programação do Softswitch VoIP deverá 

ser ministrado para 06 (seis) técnicos do CTT (Centro de Tecnologia em 
Telecomunicações) da PMMG, caso a carga horária disponibilizada para o curso não 
alcance o objetivo geral esperado, a contratada deverá disponibilizar novos 
treinamentos, ficando a critério da contratante atestar a qualidade e o cumprimento do 
previsto neste documento. 

 
 5.1.2.7.2 Objetivo geral 
 
  5.1.2.7.2.1 Capacitar os técnicos da contratante a realizar o gerenciamento 

do softswitch, habilitando-os a programar rotas IP no servidor e solucionar problemas 
na interligação das centrais telefônicas das diversas marcas, através da análise e 
identificação das mensagens de erro que possam ocorrer durante a transmissão da 
voz através da rede IP. 

 
 5.1.2.7.3 Abrangência do Curso 
 
 5.1.2.7.3.1 Cobrir todos os softwares que compõem a solução Softswitch 

VoIP abordando principalmente os seguintes tópicos: 
 

  a) arquitetura do sistema incluindo configuração, dimensionamento, 

especificações facilidades; 

  b) unidades funcionais e diagramas de conexão; 

  c) apresentação da estrutura de software; 
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  d) rotinas de manutenção; 

  e) detecção de erros de software; 

  f) programação e utilização das demais facilidades do sistema; 

  g) programação das rotas (linhas externas analógicas e digitais); 

  h) programação de ramais IP; 

  i) licenciamentos; 

  j) gerenciamento, manutenção, diagnóstico e correção de falhas; 

  l) backup e Restore de Dados. 

 

 5.1.2.7.4 Deverá estar inclusa no treinamento toda a infra-estrutura 
necessária ao mesmo, tais como, computadores, local de treinamento, material 
didático, apostilas e certificado de treinamento. 

 
 5.1.2.7.5  O treinamento deverá ser ministrado na cidade de Belo Horizonte 

– MG por profissional da contratada que possua certificação técnica do fabricante do 
softswitch, reconhecendo que o profissional é apto a ministrar o curso. 

 
 
 

6 -  ENTREGA, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
 
 6.1  O softwares que compõem o objeto licitado deverão ser entregues no 

CTT, localizado na Av. Amazonas, Nº 6455, Bairro Gameleira, Cidade de Belo 
Horizonte - Minas Gerais, onde será conferido e recebido provisoriamente pela 
CPARM (Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais) ou 
equivalente. A contratante rejeitará no todo ou em parte o objeto que esteja em 
desacordo com as especificações deste Termo de Referência. 

 
 6.2  O prazo para entrega e completa instalação do objeto desta 

licitação deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 
contados a partir do recebimento da nota de empenho. 

 
 6.3  O recebimento definitivo do objeto licitado e o seu respectivo pagamento, 

ocorrerá somente após a conclusão satisfatória dos testes de aceitação final, ou seja, 
após a instalação, programação e testes do softswitch conforme as situações 
previstas no item 7 deste Termo de Referência. 

 
 

7 - INSTALAÇÃO DO SOFTSWITCH 
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 7.1 O softswitch será instalado no CTT – Centro de Tecnologia em 
Telecomunicações, situado na Av. Amazonas, Nº 6455, Bairro Gameleira BH – MG. 

 
 7.2 A instalação do softwares que compõem o objeto licitado deverá ser feita 

pela contratada e todos os custos envolvidos deverão estar inclusos no preço final do 
objeto licitado. 

 
 7.3  Os softwares serão instalados em servidor virtual da contratante.  
 
 7.4 É responsabilidade da contratada seguir e respeitar as seguintes 

diretrizes referentes ao serviço de instalação, programação e testes de aceitação final 
de que trata este Termo de Referência: 

 
 7.4.1  Os serviços deverão ser executados em dias úteis, de segunda a 

sexta-feira, no período compreendido entre as 8 e 18 horas; 
 
 7.4.2 Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela contratante, 

devendo a contratada realizar o agendamento da instalação para que ela ocorra 
dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias após a comunicação formal da Contrante; 

 
 7.4.3 A contratada deverá executar os serviços seguindo as normas 

técnicas aplicáveis, e dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela contratante, 
com observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e inclusive, às 
recomendações aceitas pela boa técnica; 

 
 7.4.4 O licitante poderá agendar visitas prévias aos locais de instalação 

para tomar conhecimento das necessidades; 
 
 7.4.5 Instalar todas as licenças eventualmente necessárias ao pleno 

funcionamento do servidor de acordo com suas características mínimas descritas 
neste Termo de Referência; 

 
 7.4.7 A contratada deverá programar no servidor a interligação de todas as 

centrais telefônicas da PMMG (aproximadamente 150 centrais telefônicas) que já 
estão equipadas para realizar ligações via VoIP, possibilitando assim o trânsito da 
comunicação via VoIP entre as diversas localidades e a interligação deste servidor 
com o servidor OSV (Open Scape Voice) instalado dentro da PRODEMGE. 
 

 7.4.8 A contratada realizará os testes de aceitação final, sob supervisão da 
contratante, comprovando, no mínimo, o seguinte: 

 
  a) o licenciamento do produto; 
  b) o funcionamento das programações realizadas; 
  c) comunicação via VoIP entre as diversas centrais telefônicas das 

Unidades da PMMG; 
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 7.4.9 Relatar à Contratante eventuais problemas encontrados nos locais 

de instalação, que possam comprometer o bom funcionamento do sistema, para que 
as devidas providencias possam se tomadas, tais como: 

 
  a) instalações físicas inadequadas; 
  b) ventilação, refrigeração ou umidade do ar inadequadas; 
  c) falta ou inadequação do aterramento elétrico; 
  d) rede telefônica ou rede de dados inadequada ou inexistente. 
 
 

8 - GARANTIA 
 
 8.1 A contratada deverá assegurar, independentemente da garantia 

fornecida pelo fabricante, a manutenção gratuita dos softwares que fazem parte do 
objeto licitado pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do 
recebimento do objeto pela CPARM (Comissão Permanente de Avaliação e 
Recebimento de Materiais). 

 
 8.2 A contratada deverá possuir uma equipe técnica qualificada e disponível 

para ir no local onde softwares estão instalados e sanar as falhas apresentadas pelo 
softswitch, num prazo máximo de 4 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação. 

 
 8.3 Os atendimentos deverão ser realizados a qualquer hora do dia ou da 

noite, em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, e em 
qualquer época durante o período de garantia. 

 
 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 9.1 A contratada responsabilizar-se-á, em relação aos seus empregados 

e/ou terceirizados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato e por 
outras correlatas, tais como salários, vales-refeição, vales-transporte, hospedagem, 
seguros de acidentes, tributos, indenizações e outras que porventura venham a ser 
criadas e/ou exigidas pelo Poder Público, obrigando-se a saldá-las na época própria, 
uma vez que os seus empregados e/ou terceirizados não manterão nenhum vínculo 
com a contratante. 

 
 9.2  A contratada deverá enviar seus empregados e/ou terceirizados 

portando crachá de identificação quando estes necessitarem adentrar e/ou 
permanecer nas dependências da contratante. 

 
 9.3  A contratada responsabilizar-se-á pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados e/ou terceirizados, das normas disciplinares, operacionais e de 
segurança determinadas pela contratante e/ou pela legislação. 
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 9.4 A contratada responsabilizar-se-á por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação, referentes a acidentes de trabalho, quando em 
ocorrência destes forem vítimas os seus empregados e/ou terceirizados, no 
desempenho de quaisquer atividades pertinentes ao objeto do contrato ou em 
conexão com elas, ainda que o acidente tenha ocorrido nas dependências da 
contratante. 

 
 9.5  A contratada responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo 

à contratante e/ou a terceiros e por infrações à legislação, decorrentes de ação ou 
omissão, culposa ou dolosa, imprudência, imperícia ou negligência, sua ou de seus 
empregados e/ou terceirizados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em 
razão da fiscalização ou do acompanhamento pela contratante. 

 
 9.6  A contratada deverá manter e exigir de seus empregados e/ou 

terceirizados sigilo sobre dados e informações que porventura venham a ter 
conhecimento por força de contratação ou em razão da prestação do serviço. 

 
 9.7  Os casos omissos serão resolvidos pelo ordenador de despesas da 

contratante. 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________ 
Leandro S. Lambertucci Barroso, 1º Ten PM 

Chefe da Seção de Telemática 
 
 

_____________________________________ 
Aguinaldo Teixeira de Assis, 1º Sgt PM QPE 
Técnico da Subseção de Manutenção em Bancada 

 
 

_____________________________________ 
Flávio de Oliveira Santos, 2º Sgt PM QPE 

Técnico da Subseção de Manutenção em Bancada 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA APÓS ADJUDICAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
PREGÃO Nº 1250107 22/2014 – TIPO: ELETRÔNICO 

                  PROTOCOLO DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES: 07/2014 
DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  
Inscrição Estadual  
Endereço  
Telefone/Fax/E-mail  
Nome do Signatário  
(para assinatura do contrato) 

 

Identidade do Signatário  
Nacionalidade do Signatário  
CPF do Signatário  
 A Empresa é Optante pelo Simples Nacional     (  ) Sim      (  ) Não 

Lote Único – software softswitch para trânsito (SIP TRUNKING) de chamadas telefônicas 
Voip (Voice Over Internet Protocol) entre PABXS através do protocolo SIP 2.0 (RFC3261) 

Aquisição de software softswitch, 
conforme descrição técnica do Anexo I do 
Edital 

Valor 
Unitário 

Com ICMS 
Valor Total 

Com ICMS 

Sem ICMS Sem ICMS 

Marca  Modelo  

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 
NACIONAL ITEM 01 

Valor 
Unitário 

 
Valor 
Total 

 

Marca  Modelo  

Prazo de validade da proposta (não inferior a 
60 dias) 

 

Responsável pela Assistência Técnica  

Prazo de Garantia de 12 meses   

Prazo de Entrega: 15 dias  

Local de Entrega: Avenida Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900 
Observação: Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os 
proponentes e os campos “Valor sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos 
fornecedores mineiros não optantes pelo regime do SIMPLES NACIONAL. 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos 
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
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Declaro, sobe as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os requisitos de 
habilitação, especificações técnicas e demais condições exigidas para participar do Pregão 
Eletrônico. 
Data e local____________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº 1250107 22/2014 - TIPO ELETRÔNICO  

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
 

CONTRATO Nº      /2014 – CTT 

 

Contrato de prestação de serviço, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, através do CENTRO DE 
TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES (CTT) da 
PMMG, e a empresa ........................................................... 

 

O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, por intermédio da PMMG, 
representado pelo nº 084.604-8, Ten Cel PM Humberto Salles Cordeiro, CPF nº 386.113.846-
87, Ordenador de Despesas do Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG (CTT), 
CNPJ 16.695.025/0001-97, estabelecido à Avenida Amazonas 6.455, bairro Gameleira, Belo 
Horizonte, CEP 30510-900, telefone 31- 2123-1000, fax 31 -2123-1010, neste ato denominado 
CONTRATANTE, conforme delegação contida nos artigos 51 e 52 do R-AFCA PM, e a 
empresa ......................CNPJ ......................., Inscrição Estadual Nº ....................., com escritório 
regional em ..............., na Rua .................., telefone (31) ................, Fax (31) ............, neste ato 
representado pelo Sr. .........................., possuidor da CI ......................., na qualidade de 
..................., doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato 
de prestação de serviço nº .........,, conforme Protocolo Seção de Licitações CTT: 07/2014 – 
Pregão Eletrônico Nº 1250107 22/2014, nos termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar Federal 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal 12.440, de 
07/07/2011, pela Lei Estadual no 14.167, de 10/01/2002, Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 
2002, Lei Estadual no 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual 44.630, de 03/10/2007, Decreto 
Estadual nº 44.786, de 18/04/2008, Decreto Estadual nº 45.018, de 20/01/2009, Decreto 
Estadual nº 45.749 de 05 de outubro de 2011, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, 
subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993 e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto aquisição/instalação de software softswitch para trânsito (SIP 
Trunking) de chamadas telefônicas VoIP (Voice over Internet Protocol) entre PABXs através 
do protocolo SIP 2.0 (RFC3261)), conforme as especificações e detalhamentos consignados no 
ANEXO I do PREGÃO Nº 1250107 22/2014 que, juntamente com as propostas da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
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Cláusula Segunda - DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$ _______ ( ______________ ) no qual já estão 
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes 
preços unitário e total do item: 

 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO SUSCINTA UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

01     

 

Cláusula Terceira - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto citado na Cláusula Primeira, no Centro de 
Tecnologia em Telecomunicações (CTT), sob pena de aplicação das sanções previstas na 
Cláusula Oitava deste instrumento. Deverá ser feito prévio agendamento para entrega com o 
1º Tenente Lambertucci, telefone 31-21231020, ou 1º Tenente Cunha, telefone 31-2123-
1008, ou 1º Sgt Marcelo, telefone 31-2123-1008. 
 
I – O Prazo de entrega/instalação do objeto deste contrato pela CONTRATADA, deverá ser no 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho; 
 
II - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Recebimento de 
Materiais (CPARM) designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os 
seguintes procedimentos: 
a) provisoriamente: de posse de uma via do contrato receberá o objeto para verificação das 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando 
irregularidade, fixará novos prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, 
receberá provisoriamente o objeto, mediante recibo; 
b) definitivamente: contados a partir da entrega provisória para verificação da integridade e 
realização de testes de funcionamento se for o caso, sendo aprovados, será efetivado o 
recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota 
Fiscal, em conformidade com as normas internas,  
 
III - O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as 
especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas 
os reparos, substituição do objeto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e 
regular entrega do objeto em condições de ser aceito. 
 
IV - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula Oitava. 
 
V - Havendo necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de 
pagamento serão suspensos sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor do fornecimento 
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considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 
instrumento. 
 

Cláusula Quarta – DA GARANTIA 

4.1 Conforme proposta da CONTRATADA, o objeto indicado na Cláusula Primeira é garantido 
pelo período mínimo de 12 meses, contra todo e qualquer defeito, de software e/ou de 
fabricação, que impeça o seu funcionamento de acordo com suas características e/ou 
especificações ou por ocorrência de desgastes atípicos que se apresentem, durante o período de 
garantia, contados a partir da data de recebimento do equipamento pela CPARM, na forma 
descrita no Termo de Garantia do fabricante, que é aceito pela CONTRATANTE, sem prejuízo 
de outras condições estabelecidas no Instrumento Editalício que rege a presente aquisição.  

4.1.1 Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o fornecimento e a 
substituição de peças e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do bem durante o 
período de garantia, respeitadas as exceções previstas neste contrato e no Termo de Garantia do 
fabricante, serão prestados pela CONTRATADA ou por concessionário autorizado pelo 
fabricante, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  

4.1.2 A contratada deverá possuir uma equipe técnica qualificada e disponível para ir no 
local onde softwares estão instalados e sanar as falhas apresentadas pelo softswitch, num 
prazo máximo de 4 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação. 

4.1.3 Os atendimentos deverão ser realizados a qualquer hora do dia ou da noite, em 
qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, e em qualquer época 
durante o período de garantia. 

 

4.2 A assistência técnica será prestada por: 

4.2.1 Na empresa...................................., localizada à..............................................., no .........., 
Bairro ................., Cep ................., Cidade .................., telefone................, fax.......................... 

 

Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir data de recebimento definitivo do objeto e 
aceite pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), através 
do banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em sua proposta e na Nota 
Fiscal, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, se não houver outro 
prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o artigo 1º, do Decreto Estadual nº 40.427 de 21 
de junho de 1999, publicado no Diário Oficial “Minas Gerais”, de 22 de junho de 1999. 

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

§ 2º - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais 
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juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data 
do efetivo pagamento, calculado sobre o valor em atraso.  

§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira. 

 

Cláusula Sexta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias, neste 
exercício financeiro, a saber: 1251.06.181.141.4291.0001.33.90.39.27.0.10.1. 

 

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

 

I - Da CONTRATADA 

a) entregar/instalar o objeto no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na 
proposta, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento; 

b) observar para transporte seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a 
embalagens, volumes, etc.; 

c) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, 
inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

d) responsabilizar-se pela assistência técnica do objeto e sua manutenção gratuita durante o 
período de garantia, de acordo com Cláusula Quarta e conforme declarado na proposta da 
CONTRATADA; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos 
termos dos itens III a IV da Cláusula Terceira deste contrato; 

g) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, 
envolvidos na execução do contrato; 

h) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 65 da 
Lei Federal 8.666/93; 

i) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que 
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verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer 
vínculo empregatício; 

j) fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação técnica e acessórios 
previstos. 

k) Cumprir as demais obrigações previstas no edital do Protocolo Seção de Licitações CTT: 
07/2014, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 1250107 22/2014 e seus anexos, bem 
como na proposta da CONTRATADA.   

 

II - Da CONTRATANTE 

a) comunicar à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, 
informando, após, à CONTRATANTE tal providência; 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

c) fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATANTE para fins de supervisão; 

d) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato. 

 

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no 
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, a saber: 

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 
percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias; 

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios 
ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, 
ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual 
nº 45.902/12; 
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V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior; 

VI - o valor da multa aplicada, nos temos do inciso II será retido dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

VII - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

VIII - a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12; 

§1º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 

§2º - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes; 

§3º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que 
a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 

§4º - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 
das obrigações assumidas. 

§5º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12. 

 

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Chefe da Seção de Telemática do 
CTT, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do cumprimento do contrato 
e exercer, em toda a sua plenitude, a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal nº 8.666/93.  

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, 
vício redibitório e, na ocorrência desses, não implica em co-responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
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§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto recebido, 
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta 
da CONTRATADA e pela especificação do objeto. 

 

Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014, a partir de sua 
assinatura, sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quarta.  

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ALTERAÇÃO 

O presente contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações, bem como 
acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 65, da Lei Federal 
8.666/93.  

 

Cláusula Décima Primeira - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem 
praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, 
devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

 

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, de acordo com o inciso I do art.79 da Lei 
Federal número 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, do mesmo 
diploma legal. 

§ 1º A Contratada reconhece desde já os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2º Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, ser procedida por culpa 
da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar as penalidades previstas na 
Cláusula Oitava deste contrato. 

 

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o objeto licitado.  
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III – A execução deste contrato em todas suas cláusulas e os casos omissos será regida em 
conformidade com Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, da Lei Estadual nº. 
13.994/01 e Decreto Estadual nº.45.902/12. 

 

Cláusula Décima Quarta - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará a publicação deste Contrato no Diário Oficial do Estado, “Minas 
Gerais”, em forma resumida, em obediência ao disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei 
Federal número 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Quinta - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na 
aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, dele extraídas três vias de igual teor, para um só efeito. 

 

Belo Horizonte/MG, _____ de ________________ de 2014. 

 

CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

 


