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MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA  

   

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente termo tem por objeto para eventual Contratação de Empresa 
Especializada na prestação de serviços de Telefonia IP Virtual para Central de 
Atendimento e Comunicação Unificada Conectada da SUPERINTENDÊNCIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAPÁ – SVS AP, com recebimento e realização de 
ligações através do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de Tronco Digital 
E1 com tarifação ilimitada para Fixo e Móvel Local e Nacional, para todas as redes de 
telecomunicações, incluindo serviços como: mensagens, caixa postal, redirecionamentos 
com vistas a atender às necessidades e interesses da SUPERINTENDÊNCIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAPÁ  – SVS AP. 

 

1.2. A Central de Atendimento da CONTRATADA deverá ser totalmente informatizada, 
assegurando um alto nível de qualidade e agilidade dos serviços, possibilitando 
segurança total aos usuarios. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Essa contratação justifica-se para atender as necessidades da SUPERITENDÊNCIA 

DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ - SVS, em especial ao PLANO 

OPERACIONAL DE AÇÕES DE TELESSAÚDE (TELEVIDA), TELETRIAGEM E 

TELEMONITORAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA COVID-19 

NO ESTADO DO AMAPÁ, projeto desenvolvido por profissionais da SVS, que visa o 

estabelecimento da comunicação entre profissionais e população geral através da 

telefonia fixa e da internet dedicada. Considerando que este projeto necessita 

urgentemente da solução em Call Center e Internet Dedicada para a realização das 

atividades: comunicação entre profissionais e população através da telefonia e da 

internet; monitoramento de casos da covid-19 e troca de informações relacionadas. 

2.2. De um modo geral, a pandemia impõe a todo o Sistema mundial a necessidade de 

adaptação aos novos desafios, tendo em vista a transmissão do coronavírus (Covid-19), 

deverá passar por grandes transformações e adaptações. 

2.3. A condição atual trouxe a necessidade de implantação do Serviço de Call Center 

TELETRIAGEM E TELEMONITORAMENTO DE RASTREAMENTO E 

MONITORAMENTO DA COVID-19 NO ESTADO DO AMAPÁ perante a necessidade de 

isolamento social e pensando nos agravos e complicações da doença. O cenário atual 

trouxe a necessidade de realizar um trabalho eficaz com objetivo de promover a saúde 

garantindo os direitos da sociedade ao acesso e ao tratamento adequado. 

 

APROVO O TERMO DE REFERENCIA E 
AUTORIZO O PROCEDIMENTO 

LICITATORIO NOS TERMOS DA LEI 

8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES. 

Em: ___/ ___ / _____ 
 
 

_______________________________ 
Dorinaldo Barbosa Malafaia 

SUPERINTENDENTE/SVS-AP 
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3.   ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO 

 

LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT 

1 Prestação de Serviços de Teleatendimento Receptivo/Ativo com 

atendimento humano, através de software, com disponibilização de mão 

de obra técnica especializada e toda infraestrutura técnica, 

especificamente: Instalação e Configuração da Solução; Softwares de 

Atendimento, Hardwares como Máquinas e Periféricos de Call Center, 04 

(quatro) Licenciamentos para Agentes e Autoatendimento e 01 (um) para 

Telefonista e Supervisor, Discagem Preditiva, Integração com a Internet 

Dedicada, Solução de Gerenciamento dos Serviços de Dados, Ramais 

de Usuários, URA de auto atendimento, Gravação Integral de 

Atendimentos, Gestão Integrada de Serviços, Técnico Residente (8x5 – 

horário comercial) e Treinamento (modalidade online). 

SERVIÇO 1 

LOTE II 

2 NOTEBOOK – Características mínimas: Tamanho tela: mínimo 15,6 pol 

com resolução de, no mínimo 1366x768; Memória RAM: mínimo de 

memória 8 GB (gigabytes) DDR3 ou superior; Capacidade disco rígido: 

mínimo de 1 TB (terabyte) padrão SATA-3 com taxa de transferência de 

6.0 Gb/s; Processador: com no mínimo 6 (seis) núcleos físicos, cache de 

5 MB ou superior, velocidade de clock 3 GHz ou superior, integrante da 

geração mais recente produzida pelo fabricante;  Chipset e Placa-mãe: 

da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado; Placa de Rede integrada 

padrão Gigabit Ethernet, deve operar automaticamente nas velocidades 

de comunicação de 10/100/1000 Mbps; Rede sem fio (wireless): 

compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac; Bluetooth versão 4.1 

ou superior; Controladora de vídeo padrão integrada compatível com 

DirectX 12; Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de 

fixação antifurto; Teclado embutido no padrão ABNT-2 em Português 

(PT-BR), com teclado numérico, Qwerty e teclas FN para controle de 

funções; Touchpad com 02 botões; Possuir Webcam com resolução HD 

(ou superior) integrada e microfone integrado; Bateria Li-lon ou LiPO, de 

no mínimo 42 WHr e autonomia mínima de 3 horas em uso; possuir no 

mínimo 02 (duas) portas USB 3.0, sendo pelo menos uma no padrão 

Tipo-C e 1 (uma) no porta USB 2.0;  possuir entrada HDMI; Possuir 

interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo 

amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos; Sistema 

Operacional, Drivers e Compatibilidade: O equipamento deverá 

acompanhar licença OEM do Sistema Operacional Microsoft Windows 10 

Pro 64 bits, ou superior, em português do Brasil (PT-BR), deve estar pré-

instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos 

necessários para seu funcionamento; Acessórios: Cabo de força de 

acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136; 

devem ser fornecidos junto com o equipamento todos os acessórios e 

cabos necessários para o pleno funcionamento. 

UNIDADE 21 

3 HEADSET (fone de ouvido e microfone) – Headset monoauricular e 

ergonômico; permite alternar lado direito/esquerdo durante uso intensivo; 

tubo de voz flexível; microfone com função noise cancelling 

(cancelamento de ruídos); proteção contra choque e surtos acústicos;  

haste do tubo de voz com giro de 280 graus com limitador no próprio 

eixo; cabo USB blindado com filtro de proteção EMI; Tiara ajustável em 

aço inox ou revestida com raio que proporciona leveza e conforto ao 

usuário; Deve possuir apoio lateral em borracha atóxica; Espuma 

protetora auricular confeccionada em material antialérgico; protetor bucal 

em espuma antialérgica; adequação com a norma NR17; Sistema DSP; 

Velocidade de 2.0 para banda larga; Controle de volume digital em 

manta de carbono; Tecla MUTE com indicação visual em manta de 

UNIDADE 20 
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carbono; Cabo com 2.5 metros; Compatível com os sistemas 

operacionais. 

4 ACCESS POINT – Access Point Profissional, de velocidade 1000 Mbps 

ou superior; 02 (duas) Portas Gigabit Ethernet PoE (10/100/1000 Mbps); 

Botões Reset; Deve possuir no mínimo 02 (duas) Antenas Dual-Band, 

TriPolaridade, 3 dBi; 2.4 GHz MIMO 3X3; 5 GHz MIMO 3X3; Wi-Fi nos 

Padrões 802.11 a/b/g/n/ac; Energia Power Over Ethernet Passivo (48V); 

Suportar 802.3af/803.2at; Suportar voltagem: 44V ~ 57V; Fonte de 

Alimentação 48V, 0.5ª; Adaptador Gigabit PoE incluso; Segurança 

Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); 

Certificações CE, FCC, IC; Suporte de Montagem Parede e Teto (Kits 

inclusos); Temperatura de Operação -10°C até 70°C; Alcance máximo 

Até 122 metros; Gestão Avançada De Tráfego; VLAN 802.1Q; e 

Advanced QoS. 

UNIDADE 3 

5 TRONCO DIGITAL (Digitronco E1) – Deve fornecer acessos ao STFC 

(Serviço Telefônico Fixo Comutado) através de circuitos E1 com 

sinalização R2 Digital ou ISDN com as seguintes características 

mínimas: Cada circuito deve possuir 30 acessos simultâneos 

bidirecionais (canais); Juntamente aos entroncamentos digitais deverão 

ser fornecidas faixas de ramais DDR – Discagem Direta a Ramal em 

módulos de 50 ramais; Os entroncamentos digitais devem ser integrados 

entre si. 

SERVIÇO 1 

6 INTERNET SEGURA E DEDICADA – Corresponde a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviço de acesso à rede 

mundial (internet) integrado à serviços de segurança da informação, 

conforme características: Deverá ser disponibilizado acesso IP 

permanente que possibilite a interligação do ambiente da 

CONTRATANTE à rede mundial de computadores, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 07 (sete) dias por semana, composto de um canal direto 

com a Internet de uso ilimitado, em conformidade com os prazos 
definidos no Acordo de Nível de Serviço, com velocidade superior a 

200 MBPS; A CONTRATADA deverá fornecer circuitos com transmissão 

full duplex e taxa simétrica, isto é, a mesma capacidade de transmissão 

para o tráfego de entrada e de saída, simultaneamente; A taxa de 

transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo 

contratado. A CONTRATADA não poderá, de forma alguma, bloquear, 

limitar ou filtrar o tráfego de entrada ou de saída dos links contratados, 

não sendo admitido nenhum tipo de restrição, seja por serviço, tipo de 

arquivo ou protocolo; O serviço deverá ser fornecido na modalidade 

dedicado e deverá estar conectado à Internet Mundial com total 

conectividade IP, englobando toda a infraestrutura de equipamentos, 

meios de acesso e serviços; Deverão ser fornecidos 8 endereços IPV4 

para a Internet (conforme definido na RFC1918), com roteamento 

estático; O aumento da velocidade se dará a partir da análise de 

medições previamente solicitadas, através de mecanismos formais 

previstos; A CONTRATADA deve possuir canais próprios e dedicados 

com a Internet; A CONTRATADA deve comprovar que o backbone em 

operação possui canais dedicados e exclusivos interligando-o 

diretamente a, pelo menos, 2 (dois) outros sistemas autônomos 

nacionais e a, pelo menos, 2 (dois) sistemas autônomos internacionais; 

Todos os roteadores a serem disponibilizados pela CONTRATADA 

deverão atender aos seguintes requisitos: Os roteadores para circuitos 

com velocidades até 100Mbps devem possuir no mínimo, 2 (duas) 

interfaces de Rede Local (LAN), Gigabit Ethernet 100/1000 Base-T full-

duplex, com conector RJ-45 ou superior; A CONTRATADA deverá 

disponibilizar a CONTRATANTE uma “Central de Atendimento” que 

deverá estar disponível 24x7 para o contato dos técnicos da 

CONTRATANTE e se dará através de ligações telefônicas gratuitas, tipo 

0800; Caso haja a necessidade de realizar manutenção preventiva da 

solução, a CONTRATADA deverá formalizar via e-mail, ao Fiscal do 

Contrato da CONTRATANTE, com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de 

antecedência da data proposta para a realização do serviço e que deverá 

ser autorizada explicitamente pela CONTRATANTE; A CONTRATADA 

SERVIÇO 1 
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deverá realizar atividades de suporte a conectividade relacionado com a 

solução em um regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 

na semana; Não deverá haver nenhum tipo de restrição de uso do link, 

operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limite de quantidade 

de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta 

lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada 

acesso; A CONTRATADA deverá implementar em seu backbone o 

serviço de proteção contra ataques de negação de serviços (ANTI-

DDOS): A solução ANTI-DDOS deverá prover o serviço de mitigação de 

ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service) para o circuito 

de conectividade IP dedicada à Internet, sejam eles distribuídos (DDos – 

Distributed Denial of Service) ou não; A técnica ANTI-DDOS utilizada 

deverá ser por métrica de volumetria; A CONTRATADA deverá informar 

na proposta técnica qual a estratégia utilizada para mitigação de ataques 

DDOS sobre o circuito de dados; A CONTRATADA deverá disponibilizar 

no mínimo 02 (dois) Centros Operacionais de Segurança no Brasil, com 

equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de 

ataques, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) 

horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência 

contratual; A CONTRATADA deve possuir e disponibilizar no mínimo 2 

(dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de 

mitigação de no mínimo 40 Gbps e no mínimo 1 (um) centro de limpeza 

internacional com capacidade de mitigação de no mínimo 80 Gbps; Não 

poderá haver cobrança de taxa adicional para o serviço por volume de 

mitigação de ataques (DDoS) nos IPs monitorados; O ataque deve ser 

mitigado separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os 

serviços de Internet providos pelo cliente continuem disponíveis; A 

limpeza do tráfego deverá ser seletiva e atuar somente sobre os pacotes 

destinados ao IP atacado, portanto todo tráfego restante não deverá 

sofrer nenhuma forma de limpeza ou desvio; A CONTRATADA deve 

tomar todas as providências necessárias para recompor a disponibilidade 

do link em caso de incidentes de ataques de DDoS, recuperando o pleno 

funcionamento do mesmo. O envio de tráfego para mitigação em centros 

internacionais deverá ser justificado em relatório; Para assegurar a 

eficácia do serviço, o  backbone IP da CONTRATADA deve ter saída 

com destino direto a outros provedores de backbone IP Nacionais de 

nível tier 1, 2 e 3, com banda de 100 Gbps no mínimo; A CONTRATADA 

deverá implementar o serviço de Wi-Fi com as características descritas 

abaixo: O serviço de Wi-Fi deverá permitir a criação de acesso para uso 

de rede para convidados, onde será provido acesso via rede Wi-Fi com 

autenticação obrigatória; A página de autenticação deve possibilitar à 

CONTRATANTE alterar a informação e padrão de cores, para 

campanhas adequadas às necessidades; suportar login social com 

autenticação via auto-cadastro ou perfil de rede social; deve prever 

autenticação em nuvem com o armazenamento ou envio de logs para 

servidor da CONTRATANTE por período mínimo de 01 ano, conforme o 

marco civil; A solução deverá ser fornecida de forma completa com todos 

os softwares e hardwares necessários ao funcionamento pleno da 

solução, switch, fonte de alimentação, access point e etc; A 

CONTRATADA disponibilizará central de atendimento especializado e 

personalizado para comunicação de falhas e inoperências do 

circuito/porta de acesso. O atendimento será prestado através de ligação 

telefônica gratuita via 0800, disponível 24 horas por dia, sete dias por 

semana. 

7 SURVAVIBILITY – se trata das funções que devem permanecer em 

funcionamento mesmo em contingências: Prover serviços de mídia locais 

para tons e conferências. Ser administrado através da mesma 

ferramenta da Controladora SIP disponibilizada ao CONTRATANTE; 

Suportar a criptografia de mídia (SRTP_ e de sinalização (TLS) AES 128 

ou similar com a mesma qualidade de funções de segurança; Suportar e 

estar licenciado para uso dos codecs G.711 A-law, G.711  μ-law, G. 729, 

no mínimo; Servidor de mídia integrado para tons e conferência; Deverá 

possuir interfaces TRONCO SIP, com suporte às sinalizações MFC-R2 e 

SERVIÇO 1 
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* Call Center: Estrutura de atendimento personalizado, onde se encontram instaladas as Posições de 

Atendimento – PAs. Também conhecida como Central de Atendimento, Central de Teleatendimento e Central 

de Relacionamento; 

 

3. TRONCO DIGITAL 

3.1. A contratada deve fornecer acessos ao STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) 

através de circuitos E1 com sinalização R2 Digital ou ISDN Com as seguintes 

características mínimas: 

3.1.1. Cada circuito deve possuir 30 acessos simultâneos bidirecionais; 

3.1.2. Juntamente aos entroncamentos digitais deverão ser fornecidas faixas de ramais 

DDR – Discagem Direta a Ramal em módulos de 50 ramais; 

3.1.3. Estes entroncamentos digitais devem ser integrados entre si; 

3.1.4. Entende-se por integração a ligação gratuita a partir dos ramais associados aos 

entroncamentos digitais para os outros entroncamentos digitais pertencentes à 

CONTRATANTE e mesmo CNPJ; 

3.1.5. O tráfego de Ligações Locais e de Longa Distância Nacional, originados dos 

terminais fixos do tipo E1, será tarifado de acordo com tarifas unitárias definidas pela 

planilha de formação de preços. Os minutos apresentados na referida planilha são 

estimados e não representa nenhum compromisso ou franquia para 

3.1.6. As solicitações relativas aos serviços de voz deverão, obrigatoriamente, obedecer 

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

definidos pela ANATEL. 

ISDN e suporte para sobrevivência local; Ser do tipo Appliance; Suportar 

a sobrevivência dos ramais SIP da localidade, desta forma permitindo 

comunicações SIP no caso de perder comunicação com a Plataforma de 

Voz SIP centralizada; Suportar a função de Firewall Stateful Inspection 

integrado; Suportar os protocolos DNS, FTP, SSH, HTTPS, HTTP, NTP e 

SNMP; Suportar detecção de intrusão (IDS) e prevenção de intrusão 

(IPS); e Suporte a SSH2 e HTTPS para administração. 

8 SOFTWARE DE TELEFONIA – Telefone no formato de software que 

pode ser instalado em PCs com sistema operacional Windows ou Mac; 

Deve suportar chamadas telefônicas de telefonia; Deve suportar 

Chamadas em Espera; Deve suportar transferência de chamadas; 

suportar retenção de chamada; suportar conferência a 3 (três); suportar 

os codecs G.711, G.722 e G.729; suportar lista de contatos; permitir 

integração com LDAP Server para contatos; permitir a configuração e 

ativação dos serviços de desvios (incondicional, ocupado, não-atende, 

indisponível) no servidor SIP e não localmente; Os arquivos com as 

credenciais, históricos e lista de contatos devem ser criptografados para 

evitar que um acesso remoto consiga ter esta informação; Suporte 

SIP/TLS com mecanismos de segurança conforme NIST com algoritmo 

de criptografia AES-256 e com suporte a função hash SHA384; Suporte 

a SRTP com AES-128 Counter Mode para proteção e Hash Message 

Authentication Code (HMAC)-SHA-1 para autenticação. 

SERVIÇO 1 

9 GATEWAY DE LINHA IP – Configurações e requisitos mínimos: Suporta 

1 (um) link E1, até 30 canais VoIP, registro em contas SIP, enlaces VoIP, 

soft-switches e equipamentos PABX. Suporte a DSPs dedicados para 

tratamento das tarefas críticas de telefonia e cancelamento de eco; 

transcoding em todos os canais, suporte às principais sinalizações e 

CODECs do mercado, além de relizar o controle e roteamento das 

chamadas, de acordo com as regras programadas; Suporte à 1 (um) E1, 

suporte às sinalizações R2, ISDN e SIP, codecs: G.711 (A-law e  μ-law) 

e G.729A Transcoding. Possibilidade de configuração de roteamento por 

prefixos e fidelização de operadoras, bilhetagem por CDR personalizável. 

Interface de gerenciamento web. Padrão UMG 100 – KHOMP ou 

superior. 

UNIDADE 1 
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3.1.7. As eventuais mudanças de endereço, dentro da Área de Tarifação Básica (ATB), 

deverão ser executadas pelo fornecedor do serviço, compreendendo inclusive os serviços 

de rede externa eventualmente necessária. 

3.1.8 Será de responsabilidade da CONTRATANTE, no tocante à instalação dos links 

E1: 

3.1.9. Infraestrutura do ambiente (tubulação e climatização); 

3.1.10. Aterramento da rede elétrica necessária à instalação dos equipamentos da 

CONTRATADA; 

3.1.11. Todas as obras civis necessárias nos locais de instalação, dentro do ambiente da 

Contratante. 

3.1.12. Cabeamento estruturado interno em suas dependências; 

3.1.13. Autorização para entrada dos técnicos nos prédios em que os CPEs encontram-se 

instalados; 

3.1.14. Fornecer autorização para a CONTRATADA efetuar alterações remotas de seus 

elementos gerenciados. 

3.2. INTERNET SEGURA E DEDICADA.  

3.2.1. Corresponde a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

acesso à rede mundial internet integrado à serviços de segurança da informação, 

conforme características abaixo: 

3.2.1.1. Deverá ser disponibilizado acesso IP permanente que possibilite a interligação do 

ambiente da CONTRATANTE à rede mundial de computa1dores, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 07 (sete) dias por semana, composto de um canal direto com a Internet de 

uso ilimitado, em conformidade com os prazos definidos no Acordo de Nível de Serviço; 

3.2.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer circuitos com transmissão full duplex e taxa 

simétrica, isto é, a mesma capacidade de transmissão para o tráfego de entrada e de 

saída, simultaneamente; 

3.3. A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo 

contratado. A CONTRATADA não poderá, de forma alguma, bloquear, limitar ou filtrar o 

tráfego de entrada ou de saída dos links contratados, não sendo admitido nenhum tipo de 

restrição seja por serviço, tipo de arquivo ou protocolo; 

3.4. O serviço deverá ser fornecido na modalidade dedicado e deverá estar conectado 

à Internet Mundial com total conectividade IP, englobando toda a infraestrutura de 

equipamentos, meios de acesso e serviços; 

3.5. Deverão ser fornecidos 8 endereços IPv4 para a Internet (conforme definido na 

RFC1918), com roteamento estático; 

3.6. O aumento da velocidade se dará a partir da análise de medições previamente 

solicitadas, através de mecanismos formais previstos; 

3.7. A CONTRATADA deve possuir canais próprios e dedicados com a Internet; 

3.8. A CONTRATADA deve comprovar que o backbone em operação possui canais 

dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a, pelo menos, 2 (dois) outros sistemas 

autonomos (ASAutonomous Systems) nacionais e a, pelo menos, 2 (dois) sistema 

autonomo (AS – Autonomous Systems) internacional. 

3.9. Todos os roteadores a serem disponibilizados pela CONTRATADA deverão 

atender aos seguintes requisitos: 

3.9.1. Os roteadores com no minino duas antenas, para circuitos com velocidades até 

100Mbps devem possuir no mínimo, 2 (uma) interfaces de Rede Local (LAN), Ethernet 

100/1000 Base-T full duplex, com conector RJ-45; 

3.9.2. Os roteadores para circuitos com velocdiades superiores a 100Mbps devem 

possuir no mínimo 02 (duas) interfaces de Rede Local (LAN), Gigabit Ethernet 100/1000 

Base - T full-duplex, com conector RJ-45 ou superior. 

3.10. A CONTRATANTE será responsável por: 
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3.10.1. Pelo cumprimento das exigências de Projetos Físicos e Lógicos previamente 

informados de forma a garantir a qualidade e o desempenho do serviço contratado, 

zelando pelos recursos de terceiros alocados na prestação dos serviços contratados; 

3.10.2. Infraestrutura do ambiente (tubulação e climatização); 

3.10.3. Aterramento da rede elétrica necessária à instalação dos equipamentos da 

CONTRATADA; 

3.10.4. Todas as obras civis necessárias nos locais de instalação; 

3.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE uma “Central de 

Atendimento” que deverá estar disponível 24x7 para o contato dos técnicos da 

CONTRATANTE e se dará através de ligações telefônicas gratuitas, tipo 0800; 

3.12. Caso haja a necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a 

CONTRATADA deverá formalizar via e-mail, ao Fiscal do Contrato da CONTRATANTE, 

com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data proposta para a realização 

do serviço e que deverá ser autorizada explicitamente pela CONTRATANTE; 

3.13. A CONTRATADA deverá realizar atividades de suporte a conectividade relacionado 

com a solução em um regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na 

semana; 

3.14. Não deverá haver nenhum tipo de restrição de uso do link, operando 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de 

tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda 

disponível em cada acesso. 

3.15. A CONTRATADA deverá implementar em seu backbone, o serviço de proteção 

contra ataques de negação de serviços com as características descritas abaixo: 

3.15.1. A solução ANTI-DDOS deverá prover o serviço de mitigação de ataques de 

negação de serviço (DoS – Denial of Service) para o circuito de conectividade IP 

dedicada à Internet, sejam eles distribuídos (DDoS – Distributed Denial of Service) ou 

não; 

3.15.2. A técnica ANTI-DDOS utilizada deverá ser por métrica de volumetria. A 

CONTRATADA informar na proposta técnica qual a estratégia utilizada para mitigação de 

ataques DDOS sobre o circuito de dados; 

3.15.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, 02 (DOIS) Centros 

Operacionais de Segurança no Brasil, com equipe especializada em monitoramento, 

detecção e mitigação de ataques, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e 

quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual; 

3.15.4  A CONTRATADA deve possuir e disponibilizar no mínimo 2 (dois) centros de 

limpeza nacional cada um com capacidade de mitigação de no mínimo 40Gbps e no 

mínimo 1 (um) centro de limpeza internacional com capacidade de mitigação de no 

mínimo 80Gbps; 

3.15.5. Não poderá haver cobrança de taxa adicional para o serviço por volume de 

mitigação de ataques (DDoS – Distributed Denial of Service) nos IP’s monitorados; 

3.15.6. A alteração de capacidade de mitigação deverá ser implementada em um prazo 

máximo de 5 dias úteis, a contar da data de solicitação formal com a devida autorização 

pela CONTRATANTE. 

3.15.7. O ataque deve ser mitigado separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo 

que os serviços de Internet providos pelo cliente continuem disponíveis; 

3.15.8. A limpeza do tráfego deverá ser seletiva e atuar somente sobre os pacotes 

destinados ao IP atacado, portanto todo tráfego restante não deverá sofrer nenhuma 

forma de limpeza ou desvio; 

3.15.9. A solução deve possuir mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, 

garantindo a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número 
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de sessões ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários 

legítimos; 

3.15.10. A CONTRATADA deve tomar todas as providências necessárias para recompor 

a disponibilidade do link em caso de incidentes de ataques de DDoS, recuperando o 

pleno funcionamento do mesmo; 

3.15.11. Para a mitigação dos ataques o tráfego só deverá ser encaminhado para 

limpeza fora do território brasileiro nos casos em que os centros nacionais não 

suportarem a capacidade de mitigação (cada centro nacional deve possuir capacidade de 

mitigação de no mínimo 40 Gbps de mitigação) e a demanda de ataques. No restante dos 

casos os ataques de origem nacional deverão ser tratados nos centros nacionais e os de 

origem internacional nos centros internacionais; 

3.15.12. O envio de tráfego para mitigação em centros internacionais deverá ser 

justificado em relatório. 

3.15.13. Nos períodos de ataque a latência do circuito deverá ser de no máximo 100 ms 

(milissegundos) quando a mitigação se originar dos centros de limpeza nacionais e de no 

máximo 250 ms (milissegundos) quando se originar do(s) centro(s) internacionais. 

3.15.14. A solução deverá possuir funcionalidades de monitoramento, detecção e 

mitigação de ataques, mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) 

horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, durante o período de vigência contratual; 

3.15.15. A análise realizada para fins da solução deverá ser passiva sem utilização de 

elementos da rede da contratante para coleta dos dados a serem analisados; 

3.15.16. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de 

tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações 

do plano de roteamento; 

3.15.17. A solução deve manter uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, 

retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após 

um período de tempo considerado seguro por um determinado cliente; 

3.15.18. A solução deve suportar a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas 

técnicas como White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, 

descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos 

HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, NTP, UDP, ICMP, correio eletrônico, bloqueio por 

localização geográfica de endereços IP, dentre outras; 

3.15.19. A solução deve implementar mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e 

quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, para protocolo 

IPv4, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes: 

3.15.20. Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP; 

3.15.21. Ataques à pilha TCP, incluindo mal-uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, 

SYN Flood e TCP Idle Resets; 

3.15.22. Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e 

UDP; 

3.15.23. Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 

origem (IP Spoofing); 

3.15.24. Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DOS e DDOS por ACLs 

em roteadores de bordas da contratada; 

3.15.25. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação 

especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas contramedidas tais 

como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo 

qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole; 

3.15.26. Realizar a comunicação da ocorrência do ataque à CONTRATANTE 

imediatamente após a detecção; 
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3.15.27. A solução deve permitir a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web 

(HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico; 

3.15.28. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios mensais de mitigação de 

ataques, contendo no mínimo horário de início do ataque, horário de início de ação de 

mitigação, horário de sucesso da mitigação e horário de fim do ataque. Em conjunto com 

o relatório mensal relatórios dinâmicos deverão ser disponibilizados em até 48 horas 

após um ataque por solicitação da CONTRATANTE. 

3.15.29. A CONTRATADA deverá apresentar relatório analítico, enviado mensalmente à 

CONTRATANTE; 

3.15.30. A CONTRATADA terá no máximo 15 minutos para iniciar a mitigação de ataques 

de DOS e DDOS; 

3.15.31. A interface digital a ser conectada no backbone do CONTRATANTE deverá 

seguir o padrão Gigabit Ethernet. 

3.15.32. Os serviços ofertados deverão operar no regime 24x7 (vinte e quatro horas por 

dia, sete dias por semana); 

3.15.33. Para assegurar a eficácia do serviço, o backbone IP da CONTRATADA deve ter 

saída com destino direto a outros provedores de backbone IP Nacionais de nível Tier 1, 2 

e 3, com banda de 100 Gbps no mínimo.  

3.15.34. A CONTRATADA deverá implementar quaisquer filtros necessários para 

implementação da segurança da rede de forma pró ativa ou quando solicitado pela 

CONTRATANTE.   

3.15.35. A solução ANTI-DDOS não poderá ser subcontratada de terceiros, ou seja, 

deverão ser providos diretamente pela CONTRATADA; 

3.16. A CONTRATADA deverá implementar, o serviço de segurança de perímetro 

com as características descritas abaixo: 

3.16.1. O Produto de Serviço Gerenciado de Segurança deve contemplar a monitoração 

proativa do(s) dispositivo(s) de Segurança ofertado(s) pela CONTRATADA, sendo esses, 

uma solução de segurança cujo fabricante é avaliado pelo Gartner Group, mencionado 

em seu quadrante mágico, A solução deve consistir em plataforma de proteção de rede 

baseada em appliance com funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW), e 

console de gerência e monitoração; 

3.16.2.  A monitoração deve ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana, durante os 365 (trezentos e sessenta  e cinco) dias do ano. 

3.16.3. O serviço de segurança de perimetiro será ativo no link dedicado de internet.  

3.16.4. Periodicamente sugerir alterações nas regras dos equipamentos de segurança, 

visando melhorar a proteção da rede. 

3.16.5. Implementar novas regras nos equipamentos de segurança, em conformidade 

com o solicitado pela CONTRATANTE. 

3.16.6. As soluções de segurança fornecidas devem ser atualizadas (Firmware e SO), 

toda vez que o fabricante informar sobre a necessidade, seja por questões de segurança 

ou melhorias sistêmicas. 

3.16.7. Possibilidade de criação, alteração e manutenção de até 20 (vinte) regras 

mensais na política de Segurança original; 

3.16.8. Deve possuir solução de gerenciamento centralizado, possibilitando o 

gerenciamento de diversos equipamentos; 

3.16.9. O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo o 

tráfego que passar pelos equipamentos da plataforma de segurança; 

3.16.10. O gerenciamento deve contemplar: 

3.16.10.1. Criação e administração de políticas de firewall; 

3.16.10.2. Criação e administração de políticas de IPS; 

3.16.10.3. Monitoração de logs;  
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3.16.10.4. Ferramentas de investigação de logs; 

3.16.10.5. Atuar proativamente para solucionar possíveis problemas e incidentes de 

segurança. 

3.16.11. Para fornecimento e prestação dos serviços de segurança de perímetro acima 

descritos, bem como, para correta aplicação das configurações a serem realizadas pela 

equipe de segurança e monitoração, e ainda, considerando cada tipo de serviço a ser 

configurado pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá fornecer todas as 

informações necessárias: cadastro de pessoas autorizadas à solicitar inclusão/alteração 

de regras, topologia de rede interna atual X proposto, definição das regras de 

IPD/IDS/Firewall/NAT, rotas, rotas VPN, filtros de conteúdo Web, filtros de aplicações, 

controle de usuários, inventário das aplicações e servidores que serão gerenciáveis pela 

solução de segurança, interfaces internas/externas, definição de regras de configurações 

customizadas. 
3.17. A CONTRATADA deverá implementar, o serviço de WIFI  com as 

características descritas abaixo: 

3.17.1. O serviço de Wi-Fi deverá permitir a criação de acesso para uso de rede para 

convidados, onde será provido acesso via rede Wi-Fi com autenticação obrigatória. 

3.17.2. A página de autenticação deve possibilitar à CONTRATANTE alterar a informação 

e padrão de cores, para campanhas adequadas ás necessidade. 

3.17.3.  A Solução de Wi-Fi deve suportar login social com autenticação via auto cadastro 

ou perfil de rede social; 

3.17.4. A solução deve prever autenticação em nuvem com o armazenamento ou envio 

de logs para servidor da CONTRATANTE por período mínimo de 01 ano, conforme o 

marco civil; 

3.17.5. A CONTRATADA deverá prover um portal de gestão unificado, onde será 

possível a gestão de todos os access points da rede simultaneamente; 

3.17.6. O portal de gestão deve ter a funcionalidade de limitação de tempo de utilização 

da rede e tempo em que o usuário deverá aguardar para novo acesso após término do 

período de utilização. 

3.17.7. A solução deverá ser fornecida de forma completa com todos os softwares e 

hardwares necessários ao funcionamento pleno da solução, switch, fonte de alimentação, 

access point e etc. 

3.17.8.  O cabeamento e infraestrutura serão realizados pela CONTRATANTE a fim de 

manter o padrão atual; 

3.17.9. O portal deve possuir a capacidade de gerar relatórios de utilização e cadastro de 

usuários; 

3.17.10. Deve ainda suportar relatórios de ocupação da rede em tempo real; 

3.17.11. A CONTRATADA disponibilizará central de atendimento especializado e 

personalizado para comunicação de falhas e inoperâncias do circuito/porta de acesso. O 

atendimento será prestado através de ligação telefônica gratuita via 0800, disponível 24 

horas por dia, sete dias por semana; 

3.18. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS 

3.18.1. Com a implementação da nova Rede de Comunicação de Dados e de novas 

aplicações, torna-se imprescindível o gerenciamento e controle da disponibilidade e 

performance das aplicações trafegadas na mesma. Para suprir essa necessidade, deverá 

ser fornecido um serviço que mantenha a integridade da infraestrutura de Comunicação 

de Dados, através do monitoramento da rede via web, viabilizando a avaliação constante 

dos elementos gerenciados através de uma visão integrada e unificada do ambiente da 

rede MPLS e Acesso Internet com as características abaixo: 

3.18.1. A Solução de Gerência da Rede da CONTRATADA deverá atuar de forma 

proativa, realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados de falhas 
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relacionados com indisponibilidade, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, todos os dias do ano; 

3.18.2. Deverá coletar métricas diretamente dos equipamentos, pelo protocolo SNMP, 

ICMP ou SDEE, ou através de integração com a API do fabricante;  

3.18.3. A solução fornecida deve permitir acesso a todos os recursos e módulos através 

de única autenticação, sem a necessidade de realizar outros logins para acessar 

qualquer outro recurso de gerenciamento; 

3.18.4. A Solução de Gerência da Rede deverá ser operada e administrada através de 

uma console única, portanto não serão aceitas soluções que possuem acessos 

segmentados aos módulos; 

3.18.5. Deverá ser escalável, permitindo futuras ampliações no número de elementos de 

rede a serem gerenciados; 

3.18.6. Deverá permitir acessos de usuários com perfis diferenciados com limitação de 

acesso a consoles, dispositivos, menus, alarmes, indicadores; 

3.18.7. Deverá permitir acesso de até 5 (cinco) usuários logados simultaneamente; 

3.18.8. Deverá permitir a criação de grupos de perfis de acesso, que serão associados a 

tipos de usuários;  

3.18.9. Os perfis deverão prever configurações em níveis de alertas, equipamentos, 

interfaces, aplicações, funcionalidades de monitoração, capacity planning, inventário, 

gerência de segurança de perímetro (firewall, IDS/IPS e políticas aplicadas) etc;  

3.18.10. Deverá ser 100% web sem necessidade de instalação de clients específicos, 

portanto não serão aceitas soluções que não sejam nativas em WEB ou que requeiram a 

instalação de agentes ou plugins nos desktops dos colaboradores da CONTRATANTE; 

3.18.11. Deverá ser acessível através dos principais browsers do mercado, tais como, 

Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari; 

3.18.12. O acesso deverá ser via web padrão HTTP e suportar a HTTPS, e em 

português, portanto não serão aceitas soluções que não possuam toda a sua estrutura 

em português; 

3.18.13. A Solução de Gerência da Rede deverá possuir App Android e IOS para acesso 

de smartphone, Iphone, tablet e Ipad; 

3.18.14. Deverá ser escalável, mas transparente para a CONTRATANTE em termos de 

console única; 

3.18.15. Deverá permitir a exportação das informações para relatórios em formatos 

comerciais; 

3.18.16. Deverá gerar alerta quando os thresholds “limites” configurados para um 

componente monitorado são excedidos (ex., utilização de CPU, memória, interfaces, 

volume de erros, tempo de resposta de serviços); 

3.19. A Solução de Gerência da Rede deverá fornecer, através do portal, visualização de 

informações on-line (em intervalos de 5 minutos e de forma gráfica) da rede que deverá 

apresentar, no mínimo, os seguintes itens para cada um dos elementos monitorados: 

3.19.1. Topologia da rede, incluindo os roteadores CPE, Firewalls e seus enlaces, com 

visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e 

equipamentos). O estado operacional dos elementos da rede deverá ser atualizado 

automaticamente na Solução de Gerência da Rede, sempre que os mesmos sofrerem 

alterações; 

3.19. 2. Alarmes e eventos ocorridos na rede com informações de data, hora e duração 

de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados; 

3.19.3. Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) separados por dia e mês; 

3.19.4. Consumo de banda por classe de serviço separados por dia e mês; 

3.19.5. Ocupação de memória e CPU dos roteadores CPE; 

3.19.6. Perda de pacotes (descarte) no sentido IN e OUT em %; 
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3.19.7. Taxa de erros em erros por segundo; 

3.19.8. Latência em milissegundos; 

3.20. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir adicionar a nomenclatura 

conhecida pelo CONTRATANTE para os recursos gerenciados facilitando assim a gestão 

de cada link de dados MPLS e Internet dedicada; 

3.21. A Solução de Gerência de Rede deve possuir gráficos de Capacity Planning que 

permita criar uma série de cenários para projeções de tendências de um determinado 

recurso; 

3.22. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir a apresentação de indicadores que 

reflitam o nível de SLA (Service Level Agreement) e SLM (Service Level Management) 

dos serviços contratados; 

3.23. Permitir Backup de configuração dos elementos gerenciados; 

3.24. Permitir construção de Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

3.25.1. Enlace: designação, tecnologia e nível de serviço; 

3.25.2. Roteador/Firewall CPE: fabricante e modelo e configuração lógica. 

3.25.3. Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras; 

3.25.4. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir a criação de Relatórios, os quais 

serão importados conforme os principais métodos como: pdf, csv, pacote office; 

3.25.5. Gerar relatórios de desempenho sumarizado por período especifico; 

3.25.6. Gerar relatórios de desempenho classificados em uma visão TOP N, como por 

exemplo: 

3.25.7. Top Roteadores % de utilização de CPU; 

3.25.8. Top N Interfaces % de utilização; 

3.25.9. Top N Interfaces com descartes; 

3.25.10. Top N Interfaces com eventos de Latência; 

3.26. Gerar Relatórios de disponibilidade com períodos específicos; 

3.27. Apresentar Dashboards relacionando falhas, desempenho, capacity e 

disponibilidade; 

3.28. Detalhamento de Firewall: Conexões ativas e rejeitadas: Quantidade de Conexões 

Ativas e Rejeitadas do equipamento de segurança consultado no período selecionado 

para plotagem do gráfico; 

3.29. Detalhamento de Tentativa de intrusão - IDS/IPS: Quantidade de tentativas de 

intrusão do equipamento de segurança consultado no período selecionado para plotagem 

do gráfico; 

3.30. Principais métricas e informações relacionadas às Políticas Aplicadas ao 

equipamento de segurança selecionado pelo usuário; 

3.31. Dashboards executivos com visão sumarizadas de indicadores de segurança 

(Total de Conexões - Firewall (Dia corrente), Top 10 - Conexões Firewall (Últimas 24 

horas e o Top 10 – Tentativa de intrusão (Últimas 24 horas); 

3.32. A Solução de Gerência da Rede deverá realizar registro de todas as ocorrências 

de alarmes/eventos em log de históricos e/ou em base de dados contendo informações 

de data e hora de ocorrência, identificando os recursos gerenciados. 

3.33. A Solução de Gerência da Rede deverá armazenar os dados por um período de 

no mínimo 12 (doze) meses.  

3.34. CENTRAL TELEFÔNICA IP EM NUVEM 

3.34.1.  Características gerais: 

3.34.1.1. Fornecer solução de central única de telefonia IP em nuvem, baseada em SIP 

conforme RFC 3261. 

3.34.1.2. Todos os elementos como ATAs, IADs, Telefones IP, Gateways, Servidores da 

solução devem interoperar utilizando apenas SIP conforme RFC 3261 e demais. 
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3.34.1.3. A solução deverá estar hospedada em datacenters com redundância geográfica 

que possuam no mínimo as certificações ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC1, 

SOC2, SOC3, PCI DSS, CSA STAR E HITRUST CSF, caso não possuam as 

certificações acima listadas, também será aceito a certificação Tier3. 

3.34.1.4. Solução de voz sobre IP (VOIP); para colaboradores fora do ambiente de 

trabalho por meio de acesso internet. 

3.34.1.5. Solução de voz sobre IP (ToIP-Telefonia Sobre IP), nas unidades corporativas 

atendidas pela CONTRATADA com a solução fim a fim. 

3.34.1.6. Possuir uma única base de configuração, independentemente do número de 

sítios, de maneira que todas as funcionalidades e recursos devam estar presentes e 

disponíveis em quaisquer pontos da rede; 

3.34.1.7. Possuir capacidade de registrar telefones através do protocolo DHCP; 

3.34.1.8. Deverá realizar de forma automática o provisionamento dos telefones IPs; 

3.34.1.9. Permitir bloqueio de chamadas para códigos de acesso compostos por menos 

de 8 dígitos. A inclusão de números não permitidos deverá ser realizada pelo 

administrador do sistema; 

3.34.1.10. Sistema de Tarifação; 

3.34.1.11. Com Emissão de Relatórios WEB, com no mínimo as seguintes informações: 

3.34.1.12. Relatório de chamadas: 

3.34.1.12.1. Informações de data/hora das chamadas, ramal de origem, número de 

destino, categoria da chamada (Local, LDN, interna, etc.) 

3.34.1.12.2. Duração e as informações do usuário que realizou a chamada nome e 

centro de custo. 

3.34.1.13. Solução de Gerenciamento Centralizado, com gerencia proativo visando uma 

recuperação mais rápida de falha. 

3.34.1.14. Permitir manutenção remota e outras funcionalidades contempladas nesta 

solução; 

3.34.1.15. Suportar operação e configuração via interface gráfica GUI. 

3.34.1.16. Estar baseado em plataformas capazes de prover interfaces gráficas que 

integre todos os aplicativos necessários para o completo gerenciamento da solução; 

3.34.1.17. Implementar gerenciamento via protocolo SNMP. 

3.34.1.18. Permitir visualizar o status do dispositivo, sistema de alarmes e assistência 

para isolamento de problemas. 

3.34.1.19. Gerenciar e executar Backups de configuração de todos os equipamentos da 

solução, excetuando-se os telefones IPs. 

3.34.1.20. Gerar relatórios de qualidade de voz nas ligações, 

agendado previamente com no mínimo 5 dias de antecedência. 

3.34.1.20.1. Os testes deverão ser realizados através da rede de dados com intuito 

aferir problemas que possam afetar a qualidade da voz como por exemplo: Perda de 

pacote, latência. 

3.34.1.21. Deve suportar MIB. 

3.34.1.22. Possuir ferramentas de manutenção apropriadas para telefonia IP, tais como 

relatórios de performance de rede (erros CRC entre outros), latência e perda de 

sinalização; 

3.34.1.23. Permitir reinicialização dos telefones IPs a partir da interface de administração; 

3.34.1.24. Possuir mecanismos para proteger a si mesmo contra-ataques, além da 

proteção dos processos rodando no servidor pela detecção de anomalias por 

comportamento. 

3.34.1.25. Permitir a utilização de telefones IP (SIP) e softphones(homologados pela 

solução contrada). Os usuários deverão se registrar ao sistema através de identificação 

de usuário e senha (obrigatória). 
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3.34.1.26.  Suportar o protocolo SRTP (Secure Real-Time

 Protocol) para a criptografia e autenticação. 

3.34.1.27. Possuir capacidade de integração com serviços de diretório, suportando o 

protocolo LDAP para a base de usuários. 

3.34.1.28. Disponibilizar autenticação de usuários e segurança via LDAP ou RADIUS com 

AAA. 

3.34.1.29. Rede de Telefonia fixa comutada (RTFC) 

3.34.1.30 Solução de Softphone, para PC, Celular e tablete com sistemas IOS, 

Android e Windows PC. 

3.34.1.31 Segurança da Camada de Transporte (TLS) 

3.34.1.32 Solução de Mobile Phone. 

3.34.1.33 Capacidade para no mínimo 1800(mil e oitocentos) usuários. 

3.34.2 Tipo de Ramais de Usuários 

3.34.2.1 Ramal Tipo I deverá possuir no mínimo as funcionalidades abaixo: 

3.34.2.1.1 Captura de Chamadas: Um membro de um grupo poderá puxar a chamada 

que foi direcionada para outro membro. 

3.34.2.1.2 Chamada em Espera: Possibilidade de colocar uma chamada em espera, para 

efetuar outra atividade ou ligação. 

3.34.2.1.3 Rechamada: Permite que um Ramal, ao ligar para outro que esteja ocupado, 

realize uma rechamada quando o número de destino desocupar, mediante a digitação de 

um código. 

3.34.2.1.4 Função Cadeado: Permitir que uma Ramal seja bloqueado, via senha, pelo 

usuário; 

3.34.2.1.5 Não perturbe: Permitir que o ramal fique indisponível para receber chamadas 

até que a configuração seja retirada. 

3.34.2.1.6 Transferência: Permitir o envio de uma chamada para outra linha. 

3.34.2.1.7 Conferência Nº + 2: Permitir que um usuário faça uma conferência entre a 

linha do usuário e mais 2 outras linhas. 

3.34.2.1.8 Softphone: Permitir utilização do ramal como um Softphone em um 

computador, para que não seja necessário a utilização de  aparelho IP. 

3.34.2.1.9 Dipositivos por usuários Nº 1: Permite que o ramal seja vinculado a somente 

um tipo de dispositivo (aparelho IP ou softphone desktop). 

3.34.2.2 Ramal Tipo II: Deverá possuir no mínimo as funcionalidades dos ramais tipo I e 

as informadas abaixo: 

3.34.2.2.1 Chefe-Secretária: Permitir que o usuário atenda à chamada de outro ramal, e 

possa transferi-las. 

3.34.2.2.2 Conferência Nº + 7: Permitir que um usuário faça uma conferência entre a 

linha do usuário e mais 07 outras linhas. 

3.34.2.2.3 Chat: permite a troca de mensagens de texto. 

3.34.2.2.4 Softphone: Permitir utilização do ramal como um Softphone em um 

computador ou dispositivo móvel (smartphone ou tablet), para que não seja necessário a 

utilização de  aparelho IP. 

3.34.2.2.5 Dipositivos por usuários Nº 5: Permite que o ramal possa ser vinculado até 05 

de dispositivos, seja aparelho IP, softphone mobile ou softphone para desktop. 

3.34.2.3 Ramal Tipo III: Deverá possuir no mínimo as funcionalidades dos ramais tipo II e 

as informadas abaixo: 

3.34.2.3.1 Compartilhamento de telas: Permitir o compartilhamento de tela, o usuário 

poderá compartilhar uma parte ou inteira ou somente uma aplicação em especifico. 

3.34.2.3.2 Compartilhamento de arquivos: Permitir a troca de arquivos através dos 

aplicativos: 
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3.34.2.3.3 Presença: Controle de presença para os usuários: Online, Ausente, Ocupado, 

Off-line, Ocupado – Em Chamada, Ocupado –Em reunião (integração com calendário do 

Outlook), online no telefone móvel e ausente no telefone móvel. 

3.34.2.3.4 Conferência Nº + 14: Permitir que um usuário faça uma conferência entre a 

linha do usuário e mais 14 outras linhas. 

3.34..3 Ura de alto atendimento: Sistema de atendimento automático que ao receber uma 

nova chamada telefônica reproduz um menu de opções para o cliente. 

3.34.3.1 Mensagens customizáveis. 

3.34.3.2 Áudio de espera customizáveis. 

3.34.3.3 Mínimo de 5 Menus. 

3.34.3.4 O serviço de gravação personalizada de mensagens será de responsabilidade 

da CONTRATANTE. 

3.34.4 Softphone Desktop 

3.34.4.1 Telefone no formato de software que pode ser instalado em PCs com sistema 

operacional Windows ou MAC; 

3.34.4.2 Deve suportar chamadas telefônicas de telefonia; 

3.34.4.3 Deve suportar Chamada em Espera; 

3.34.4.4 Deve suportar Transferência de Chamadas; 

3.34.4.5 Deve suportar Retenção de Chamada; 

3.34.4.6 Deve suportar Conferência a 3; 

3.34.4.7 Deve suportar os codecs G.711, G.722 e G.729; 

3.34.4.8 Deve suportar lista de contatos; 

3.34.4.9 Deve permitir integração com LDAP Server para contatos; 

3.34.4.10 Deve permitir a configuração e ativação dos serviços de desvios (incondicional, 

ocupado, não atende, indisponível) no servidor SIP e não localmente.  

3.34.4.11 Os arquivos com as credênciais dos usuários devem ser criptografados 

3.34.4.12  Os arquivos com as credênciais dos usuários devem ser criptografados 

para evitar que um acesso remoto consiga ter esta informação 

3.34.4.13 Os arquivos com os histórico de comunicações devem ser criptografados 

para evitar que um acesso remoto consiga ter esta informação 

3.34.4.14 Os arquivos com a lista de contatos devem ser criptografados para evitar 

que um acesso remoto consiga ter esta informação 

3.34.4.15 Suporte SIP/TLS com mecanismos de segurança conforme NIST com 

algorítimo de criptografia AES-256 e com suporte a função hash SHA384  

3.34.4.16 Suporte a SRTP com AES-128 Counter Mode para proteção e Hash 

Message Authentication Code (HMAC)-SHA-1 para autenticação. 

3.34.5 Aplicativo de Comunicação Unificada PC 

3.34.5.1 Software para ser instalado em sistema operacional Windows ou MAC. 

3.34.5.2 Deve suportar chamadas telefonicas de telefonia. 

3.34.5.3 Deve surportar Chamada em Espera. 

3.34.5.4 Deve suportar Transferência de Chamadas. 

3.34.5.5 Deve suportar Retenção de Chamada. 

3.34.5.6 Deve suportar Conferência até 15 participantes. 

3.34.5.7 Deve suportar os codecs G.711, G.722 e G.729. 

3.34.5.8 Deve suportar lista de contatos; 

3.34.5.9 Deve permitir integração com LDAP Server para contatos. 

3.34.5.10 Deve permitir a configuração e ativação dos serviços de desvios 

(incondicional, ocupado, não atende, indisponível) no servidor SIP e não localmente. 

3.34.5.11 Deve suportar serviços de presença, chat, áudio e vídeo, 

compartilhamento de tela, transferência de arquivos. 
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3.34.5.12 Deve suportar codecs de áudio G.711, G.729 e G.722. 

3.34.5.13 Deve suportar codecs de vídeo H.264 com resoluções QCIF, CIF, VGA e 

HD. 

3.34.5.14 Os arquivos com as credenciais dos usuários devem ser criptografados. 

3.34.5.15 Os arquivos com as credenciais dos usuários devem ser criptografados 

para evitar que um acesso remoto consiga ter esta informação. 

3.34.5.16 Os arquivos com os históricos de comunicações devem ser criptografados 

para evitar que um acesso remoto consiga ter esta informação. 

3.34.5.17 Os arquivos com a lista de contatos devem ser criptografados para evitar 

que um acesso remoto consiga ter esta informação. 

3.34.5.18 Suporte SIP/TLS com mecanismos de segurança conforme NIST com 

algoritmo de criptografia AES-256 e com suporte a função hash SHA384. 

3.34.5.19 Suporte a SRTP com AES-128 Counter Mode para proteção e Hash 

Message Authentication Code (HMAC)-SHA-1 para autenticação. 

3.34.6 Gateway’s – Recurso de sobrevivência de 50% dos ramais em cada localidade 

3.34.6.1 Serão fornecidos conforme quantidade troncos e ramais definidos na 

Tabela 1 e deverão ser classificados quanto às características de sobrevivência de 50% 

da solução, conforme abaixo: 

3.34.6.1.1 Farão a interconexão entre as unidades via PSTN e terão como 

redundância de saída e entrada das chamadas, por duas opções de vias:   

Gateway Tipo 1: Troncos digitais E1 (R2 e ISDN): para 01 ou 02 troncos. 

Gateway Tipo 2: Troncos analógicos: para 04 ou 08 troncos. 

3.34.6.2 Os gateways devem seguir minimamente as especificações de requisitos 

descritas abaixo: 

3.34.6.2.1 Deverá possuir etiqueta de Certificação ANATEL e tensão do aparelho; 

3.34.6.2.2 Deverá garantir a sobrevivência de pelo menos 50% dos terminais IP’s, em 

caso de queda de conexão com o servidor principal; 

3.34.6.2.3 Deverão ser fornecidos 4 cabos RJ 45 por Gateway; 

3.34.6.2.4 Appliances com mais de 160 ramais IPs devem possuir no mínimo 4 portas 

ethernet 10/100/1000 com conector RJ45; 

3.34.6.2.5 A interface Ethernet 802.3 deve detectar e operar nos modos half/full 

duplex; 

3.34.6.2.6 O Device deve suportar IPV4 e IPV6; 

3.34.6.2.7 O servidor DNS deverá ser configurado estaticamente no device; 

3.34.6.2.8 O device deve suportar NTP conforme a RFC 1305; 

3.34.6.2.9 O Acesso ao dispositivo deverá ser via autenticação por usuário e senha; 

3.34.6.2.10 A porta de gerenciamento TCP/UDP do dispositivo pode ser alterada por 

questões de segurança; 

3.34.6.2.11 Diferentes perfis de usuário poderão ser criados no dispositivo; 

3.34.6.2.12 Deverá ser possível alterar o usuário e senha de acesso ao device 

remotamente; 

3.34.6.2.13 Deve ser possível o gerenciamento através de um PC via interface ETH; 

3.34.6.2.14 O device deve suportar no modo de configuração CLI no mínimo os 

seguintes comandos, ou equivalentes:  

3.34.6.2.15 save 

3.34.6.2.16 save_and_exit 

3.34.6.2.17 save_and_reboot 

3.34.6.2.18 reboot 

3.34.6.2.19 restore_defaults 

3.34.6.2.20 Lan configuration 
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3.34.6.2.21 Password configuration 

3.34.6.2.22 O device deve suportar SSH para gerenciamento local; 

3.34.6.2.23 O device deve suporte para SNMPv3; 

3.34.6.2.24 O device deve suportar o protocolo ICMP de acordo com a RFC 792 (ping 

replies); 

3.34..2.25 O device deve suportar atualização de firmware local e remoto, mantendo 

as configurações. O update deve ser sinalizado através dos LED's do equipamento; 

3.34.6.2.26 Se ocorrer um erro durante o download do firmware e/ou escrita da 

memória flash o device deve reverter para a versão anterior de modo a manter seu 

funcionamento; 

3.34.6.2.27 O device deve suportar reset para os padrões de fábrica; 

3.34.6.2.28 O device deve suportar configuração via WEB GUI utilizando HTTP 1.1 de 

acordo com a RFC2616. A interface gráfica deve ser visualizada através dos principais 

navegadores de mercado como: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Safari e Google 

Chrome; 

3.34.6.2.29 A proponente deve oferecer uma interface GUI com os seguintes 

requisitos: 

3.34.6.2.30 Amigável; 

3.34.6.2.31 Menu de ajuda baseado no HTML; 

3.34.6.2.32 Com delay máximo de 10 segundos para acesso aos recursos; 

3.34.6.2.33 Página de status com no mínimo informações do fabricante, modelo do 

device, número de série, versão de software/firmware, informações das interfaces de 

WAN e LAN (se conectada e endereço IP); 

3.34.6.2.34 Parâmetros que devem ser apresentados na interface de gerenciamento 

GUI: Estatísticas, diagnóstico e monitoramento; 

3.34.6.2.35 O device deve suportar TR-069 Broadband Forum standard; 

3.34.6.2.36 O device deve suportar o Anexo F da TR-069; 

6.6.2.37 O device deve suportar que todas as configurações do equipamento 

possam ser realizadas exclusivamente via TR-069. Estes parâmetros no mínimo são:  

3.34.6.2.38 Directory Number; 

3.34.6.2.39 AuthUser Name; 

3.34.6.2.40 Auth Password; 

3.34.6.2.41 Proxy Server; 

3.34.6.2.42 Registrar Server; 

3.34.6.2.43 User Agent Domain; 

3.34.6.2.44 Outbound Proxy; 

3.34.6.2.45 Phy Reference List; 

3.34.6.2.46 T38 enable or disable; 

3.34.6.2.47 O device deve suportar extensões "vendor-specific" a serem acordados; 

3.34.6.2.48 Quando desejado a unidade deverá vir pré-configurada com a URL do 

ACS; 

3.34.6.2.49 O device deverá usar DNS para resolver o endereço IP do ACS; 

3.34.6.2.50 O device deverá utilizar seção 3.1 da especificação TR-069 para descobrir 

o endereço IP do ACS server; 

3.34.6.2.51 O device deve suportar os métodos HTTP e HTTPS para comunicação 

com o ACS; 

3.34.6.2.52 O device deverá vir pré-configurado com as demais informações de 

autenticação no ACS, como user, senha, inclusive de connection request; 

3.34.6.2.53 O device deve ser capaz de autenticar no ACS com ou sem credenciais de 

autenticação; 
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3.34.6.2.54 O device deve permitir a definição/configuração da porta de connection 

request com o ACS 

3.34.6.2.55 O device deve usar a porta TCP 80 para  firmware download; 

3.34.6.2.56 O device deve suportar TCP keep alive; 

3.34.6.2.57 O device deve suportar um connection request com somente uma sessão 

TCP ou com mais de uma sessão TCP; 

3.34.6.2.58 O device deve ter capacidade de estabelecer uma conexão com o ACS 

(incluindo autenticação SSL) em menos de 10 segundos; 

3.34.6.2.59 Não serão aceitos módulos instalados ou adaptados em computador do 

tipo PC ou equipamentos com arquitetura x86, com interfaces de telefonia tradicional; 

3.34.6.2.60 Deve ser entregue no formato de appliance dedicado, possuindo hardware 

com software integrado e ser especificamente projetado para a finalidade descrita no 

termo; 

3.34.6.2.61 Assegurar que as sinalizações IP devem obedecer a todos os padrões de 

mercado, permitindo desta forma a interoperabilidade entre diversos produtos ofertados; 

3.34.6.2.62 Quando no modo de sobrevivência o gateway deve manter no mínimo as 

seguintes facilidades: Consulta, Transferência e Conferencia a três. As chamadas 

externas devem ser roteadas de forma transparente através do entroncamento SIP 

disponível; 

3.34.6.2.63 Apresentar nome e número do usuário no display do telefone IP; 

3.34.6.2.64 Protocolos mínimos suportados: 

3.34.6.2.65 RFC 3261 - SIP: Session Initiation Protocol. 

3.34.6.2.66 RFC 3262 - Reliability of Provisional Responses in SIP. 

3.34..6.2.67 RFC 3263 - Session Initiation Protocol (SIP) Locating SIP Servers. 

3.34.6.2.68 RFC 3264 - An Offer-Answer Model with the Session Description Protocol 

(SDP). 

3.34.6.2.69 RFC 3265 - Session Initiation Protocol (SIP) - Specific Event Notification. 

3.34.6.2.70 RFC 3311 - The Session Initiation Protocol UPDATE Method. 

3.34.6.2.71 RFC 3325 - Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for 

Asserted Identity within Trusted Networks. 

3.34.6.2.72 RFC 2833 - RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and 

Telephony Signals.  

3.34.6.2.73 RFC 3515 - The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method. 

3.34.6.2.74 RFC 3550 - RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications. 

3.34.6.2.75 RFC 3551 - RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal 

Control. 

3.34.6.2.76 RFC 3581 - An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for 

Symmetric Response Routing. 

3.34.6.2.77 RFC 3840 - Indicating User Agent Capabilities in the Session Initiation 

Protocol (SIP).  

3.34.6.2.78 RFC 3841 - Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP). 

3.34.6.2.79 RFC 3842 - A Message Waiting Indication Event Package for the Session 

Initiation Protocol 

3.34.6.2.80 RFC 3960 - Early Media and Ringing Tone Generation in the Session 

Initiation Protocol (SIP). 

3.34.6.2.81 RFC 3966 - The tel URI for Telephone Numbers. 

3.34.6.2.82 RFC 4028 - Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP). 

3.34.6.2.83 Em relação ao uso e negociação de codecs, as próximas especificações 

devem ser endereçadas: 

3.34.6.2.84 Da maior para a menor prioridade, os seguintes codecs devem ser 

implementados: G.711 law A, G.711 law µ e G.729a e G. 726 codec; 
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3.34.6.2.85 A prioridade dos codecs, e o codec padrão devem ser configuráveis, e a 

configuração padrão poderá sofre alteração. O codec padrão é o primeiro codec utilizado 

durante a negociação de uma chamada, e a prioridade dos codecs define a ordem em 

que eles serão oferecidos na negociação; 

3.34.6.2.86 O dispositivo deve suportar VAD, porém não deve ser oferecido por 

padrão; 

3.34.6.2.87 O dispositivo deve suportar a negociação dinâmica de VAD, durante a 

negociação dos parâmetros de uma chamada, ou durante a renegociação dos 

parâmetros de uma chamada em andamento; 

3.34.6.2.88 O dispositivo deve suportar supressão de silêncio, porém não deve ser 

oferecido por padrão; 

3.34.6.2.89 O dispositivo deve suportar a negociação dinâmica da supressão de 

silêncio, durante a negociação dos parâmetros de uma chamada, ou durante a 

renegociação dos parâmetros de uma chamada em andamento; 

3.34.3.34.6.2.90 O dispositivo deve suportar geração de ruído de conforto; 

3.34.6.2.91 O dispositivo deve suportar o cancelamento de eco; 

3.34.6.2.92 O dispositivo deve suportar a renegociação dinâmica de codecs durante 

uma sessão; 

3.34.6.2.93 A duração do pacote RTP padrão deve ser de no mínimo 20 ms, embora 

este parâmetro possa ser configurável; 

3.34.6.2.94 Os tons DTMF devem ser enviados fora da faixa de acordo com a RFC 

2833. Adicionalmente, é desejável enviar e receber tons DTMF na banda para 

compatibilidade com os terminais antigos; 

3.34.6.2.95 O dispositivo deve ter um jitter buffer dinâmico, e o tamanho desse buffer 

deve ser ajustado dinamicamente de acordo com o atraso de rede detectado; 

3.35. Sobrevivência.  

3.35.1 Das funções que devem permanecer em funcionamento mesmo em 

contingências:  

3.35.1.1 Prover serviços de mídia locais para tons e conferências. Ser administrado 

através da mesma ferramenta da Controladora SIP DISPONIBILIZADA AO 

CONTRATANTE.  

3.35.1.2 Suportar a criptografia de mídia (SRTP) e de sinalização (TLS) (AES 128 ou 

similar com a mesma qualidade de funções de segurança).  

3.35.1.3 Suportar e estar licenciado para uso dos codecs G.711 A-law, G.711 μ-law, 

G.729, no mínimo;  

3.35.1.4 Servidor de mídia integrado para tons e conferência;  

3.35.1.5 Deverá possuir, interfaces TRONCO SIP, com suporte às sinalizações MFC-R2 

e ISDN, e suporte para registro da quantidade prevista em TABELA 1 no projeto, e os 

usuários em modo de sobrevivência local. 

3.35.1.6 Para implantação deverá possuir interface tronco SIP e suporte para 

sobrevivência local;  

3.35.1.7 Deve ser do tipo appliance;  

3.35.1.8 Suportar a sobrevivência de ramais SIP da localidade, desta forma permitindo 

comunicações SIP no caso de perder comunicação com a Plataforma de Voz SIP 

centralizada;  

3.35.1.9 Suportar as seguintes facilidades de telefonia em modo de sobrevivência local 

(no caso de perder comunicação com a Plataforma de Voz SIP CENTRALIZADA NO 

DATACENTER DA EMPRESA CONTRATADA NESTE EDITAL, seja por falta de rede 

MPLS fornecida  em contrato apartado deste edital ou por outro problema qualquer:  

3.35.1.9.1 Transferência;  

3.35.1.9.2 Desvio;  



 

           

                                                                  

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE  

DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA 

NUCLEO DE INFORMÁTICA 

20 
 

 

Fls. _____________________ 

 

PROC.___________________ 

 

RUBLICA.________________

__ 

3.35.1.9.3 Serviços de mídia de tons, anúncios e conferência;  

3.35.1.9.4 Manipulação de dígitos no encaminhamento de chamadas;  

3.35.1.9.5 Mensagem em espera;  

3.35.1.9.6 Consulta;  

3.35.1.10 Suportar a função de Firewall Stateful inspection integrado;  

3.35.1.11 Suportar os protocolos DNS, FTP, SSH, HTTPS, HTTP, NTP e SNMP;  

3.35.1.12 Suportar detecção de intrusão (IDS) e prevenção de intrusão (IPS);  

3.35.1.13 Suporte a SSH2 e HTTPS para administração; 

3.36. Solução de Gravação 

3.36.1 Solução de gravação deverá ser em nuvem, assim como toda a solução; 

3.36.2 Características funcionais do sistema de gravação telefônica: 

3.36.3 Permitir que as gravações dos ramais dos grupos de gravação só possam ser 

acessíveis pelos supervisores dos respectivos grupos ou por qualquer auditor; 

3.36.4 Permitir a criação de no mínimo 10 grupos de gravação; 

3.36.5 Permitir que o cliente nomeie colaboradores com perfil de auditoria para que estes 

possam acessar qualquer gravação; 

3.36.6 Registrar (log) dos usuários que acessarem as gravações armazenadas; 

3.36.7 Permitir armazenamento automático (periódico) em ambiente externo; 

3.36.8 Permitir que as gravações fiquei armazenadas pelo período mínimo de 1 ano; 

3.36.9 Permitir que os perfis de supervisão possam, através da console do browser, 

localizar as gravações através de filtros de busca: por data e hora, duração da chamada, 

número originador da chamada, número de destino da chamada. Estes parâmetros dos 

filtros podem ser usados simultaneamente (função lógica “AND”). 

3.36.10 Realizar a gravação de qualquer terminal registrado no sistema, mesmo os que 

estejam utilizando somente a solução de software (softphone) e terminais conectados na 

referida infraestrutura. 

3.37. Serviço de Relatórios de Tarifação 

3.37.1 Solução deve disponibilizar relatório de chamadas e de tarifação; 

3.37.2 Relatórios dever ser gerados por ramal, por localidade e por centro de custo; 

3.37.3 Deve ser possível selecionar dia de inicio e término para geração do relatório; 

3.37.4 Relatórios devem informar número de origem, número de destino, inicio da 

chamada, duração e custo; 

3.37.5 Relatórios devem ser disponibilizados através de uma Portal Web; 

3.37.6 Relatórios devem ser armazenados por um período de 6 meses; 

3.37.7 Relatórios devem ter a possibilidade de exportação em formato csv, pdf e xls.  

 

3.37.8 Ferramenta de Gerenciamento 

3.37.8.1 Permitir a criação de Grupos de Ramais. 

3.37.8.2 Possibilitar a CONTRATANTE alteração de facilidades dos ramais 

descriminadas nos ITEM 7 e seus subitens. 

3.37.8.3 Deverá possuir gerencia proativa de diagnósticos e relatórios de falhas. 

3.37.8.4 Deverá possuir alarmes de falhas com diferenciação de níveis de prioridade e 

gravidade. 

3.38. Sistema de Bilhetagem e tarifação: 

3.38.11.1 Permitir o gerenciamento centralizado das informações, podendo conter 

informações de estatísticas e tarifação do sistema telefônico. 

3.38.11.2 Extração de relatórios por grupos de ramais. 

3.38.11.3 Criação de perfis de usuários visualização/ extração de relatórios. 

3.38.11.4 Extração de relatórios por Área e ou centro de custo alfa numérico. 

3.38.11.5 O software deverá possibilitar a criação de relatórios via web. 
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3.38.11.6 Emitir relatórios em diversos formatos de arquivo como: PDF e TXT, XLS. 

3.38.11.7 O software devera possibilitar a verificação das chamadas efetuadas, com 

identificação do ramal chamador, número localidade chamada, data, hora e duração da 

chamada, devidamente valorizadas; 

3.39. Treinamento:  

3.39.12.1 A CONTRARADA deverá prover 01 treinamento, sobre a solução 

disponibilizada de central telefônica em nuvem, com duração de até 08h, cujo público 

alvo será a equipe de TIC da CONTRATANTE (turma até 25), a serem realizado 

remotamente, com data a combinar, incluindo. 

3.39.12.1.1 Treinamento de configurações dos aparelhos e atendedores homologados 

pela CONTRATADA. 

3.39.12.1.2 Treinamento técnico, nas configurações da central telefônica (classe de 

ramais, grupo de ramais e etc.), atendedor automático, tarifação, mensagem de espera e 

operador via desktop. 

3.39.12.1.2. Técnico Residente 8x5 

3.40. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.40.1 Para comprovação da capacitação técnica deverá sem apresentado atestado ou 

declaração de capacidade técnica, em nome do licitante, em documento timbrado, 

emitido por entidade pública ou privada, que comprove ter o participante executado ou 

que esteja executando serviços de características técnicas semelhantes ao objeto deste 

certame, comprovando: 

3.40.2 Para cada lote, as quantidades deverão ser de no mínimo 50% do total de 

quantitativo estimado do lote. 

3.40.3 No(s) atestado(s) devem estar explícitos a identificação da empresa que está 

fornecendo o documento, o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, os 

contatos para realização de diligência e a especificação pormenorizada dos serviços 

executados ou em execução. 

3.40.4 No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão 

considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

da empresa proponente. 

3.40.5 Os atestados deverão ser válidos e conter a descrição dos serviços, quantitativo, 

e bem como informações sobre o número do contrato vinculado e sua vigência, a data de 

início dos serviços prestados e atestados. Portanto, o(s) atestado(s) deverá(ão) 

contemplar, no mínimo, as seguintes informações: 

3.40.5.1 Nome do cliente. 

3.40.5.2 Endereço completo do cliente. 

3.40.5.3 Descrição dos serviços prestados. 

3.40.5.4 Vigência do contrato. 

3.41. Assinatura e identificação do signatário contendo: Nome, cargo ou função que 

exerce junto ao emitente e que o habilite a expedir o referido atestado. 

3.41.7 Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao 

cumprimento de prazos, além de qualidade dos produtos e serviços prestados de acordo 

com as métricas definidas no contrato. 

3.41.8 A critério da Administração poderá ser necessário diligenciar a pessoa jurídica 

indicada no atestado de capacidade técnica, visando obter informações objetivas sobre o 

serviço prestado. Se for encontrada divergência entre o especificado nos atestados ou 

certificados de capacidade e o apurado em eventual diligência, além da desclassificação 

no presente processo licitatório, fica sujeita o licitante às penalidades legais cabíveis, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

3.41.9 O licitante deverá apresentar licença para prover Serviço de Comunicação 

Multimídia (SMC) emitido pela ANATEL, devidamente publicada no Diário Oficial da 
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União, em conformidade com a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; do Regulamento 

dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73 de 25 de novembro 

de 1998; do anexo à Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013, e demais normas 

aplicáveis. 

3.42. DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

3.41.1 Infraestrutura de TI (Rack, Alimentação Elétrica e Refrigeração) para hospedagem 

de equipamentos que compõem o sistema de URA visual, Chat e Direcionador de 

interações; 

3.41.2 Configuração dos Ativos de TI; 

3.41.3 Fornecimento de Espaço, Alimentação Elétrica e Refrigeração para os Itens que 

são instalados localmente (Gateway e/ou servidores); 

3.41.4 Computador com a seguinte configuração mínima, para os Atendentes: 

3.41.4.1 Requisitos de Sistema 

3.41.4.2 Sistema operacional de 64 bits 

3.41.4.3 Mínimo de 4 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado) 

3.41.4.4 Processador de núcleo duplo 

3.41.4.5 400 MB de espaço no disco rígido (necessário para instalar o aplicativo de 

desktop ) 

3.41.4.6 Para o aplicativo de desktop, um dos seguintes sistemas operacionais: 

3.41.4.7 Windows - 7, 8 ou 10 

3.41.4.8 Navegador Chrome ou Firefox atualizados 

3.41.4.9 Requisitos adicionais 

3.41.10 JavaScript deve estar ativado 

3.41.4.11 Resolução mínima da tela: 1024 x 768 

3.41.5 Gravação da Fraseologia da URA através de arquivos WAV; 

 

4.      METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO. 

4.1.  Na aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com a medida provisória nº 1.047, de 3 de 

maio de 2021, com fornecimento de acordo com as quantidades previstas, durante a 

vigência do contrato, e de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da 

Administração.  

4.2. As mudanças de rubricas orçamentárias bem como alterações de valor decorrentes 

de possíveis repactuações durante a execução do presente contrato, na forma do art. 65 

da lei 8.666/93, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes 

das condições de pagamento, se darão por apostilamento do objeto. 

 

5. DOS PRAZOS, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÂO DO OBJETO 

 

5.1. A contratada deverá entregar os objetos desta contratação no prazo máximo de até 

15 (quinze) dias do recebimento da Nota de Empenho. 

5.1.1 TRONCO DIGITAL 

a) O prazo de entrega do (s) circuito E1 não pode ser superior a 15 dias a partir da 

assinatura do contrato; 

b) Caso esse prazo não seja cumprido, será descontado 1% da assinatura mensal do 

serviço por dia de atraso, limitado a 30% do valor; 
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c) O prazo de reparo não pode ser superior a 08 horas a partir do registro da 

ocorrência realizada por colaborador da CONTRATANTE devidamente autorizado no 

canal 0800 da CONTRATADA; 

d) Caso o prazo do reparo não seja cumprido, o seguinte desconto será aplicado: 

e) Desconto por Interrupção: (Assinatura mensal do serviço) ÷ 1.440 x (no de períodos 

de 30 minutos de interrupção ou não conformidade). 

 

5.2. INTERNET SEGURA E DEDICADA   

a) Para cada indicador serão apresentadas as seguintes informações: sua descrição, 
a fórmula de cálculo para medi-lo, unidade, e o respectivo nível de serviço requisitado 
ou acordado, como por exemplo, o parâmetro mínimo de qualidade na prestação 
daquele serviço; 

b) Os indicadores que serão usados para monitorar o ANS serão descritos nos itens a 
seguir. 

c) Disponibilidade do Enlace (DE): 

d) Descrição do Indicador: Percentual de tempo, durante o período do mês de 
operação, em que um enlace (incluindo os equipamentos instalados pela 
CONTRATADA) venha a permanecer em condições normais de funcionamento. 

Fórmula de Cálculo: D = [(To-Ti)/To] X 100 

Onde: 

D = índice de disponibilidade mensal do enlace em %; 

To = período de operação (um mês) em minutos; 

Ti = tempo de inoperância do enlace medido em minutos, durante 1 (um) mês. 

Não são computadas como indisponíveis paralisações associadas a problemas dos 

usuários tais como falta de energia, manipulação indevida dos equipamentos, 

falhas de infraestrutura do local, etc. 

A paralisação é computada a partir do registro do chamado junto à CONTRATADA 

pelos meios disponíveis. 

Unidade: Percentual (%) 

Periodicidade de Aferição: Mensal; 

Nível do Serviço Acordado: 

PONTO Disponibilidade Mensal 

Circuitos de acesso Internet do ponto concentrador 99,5% 

 

5.2.1 Taxa de Erro de Bit (TEB) 
Descrição do Indicador: A Taxa de Erro de Bit (TEB) é definida como a relação 

entre a quantidade de bits corretamente transmitidos para cada bit transmitido com 

erro no enlace. 

Fórmula de Cálculo: TEB = (NBE/NTB) X 100 

Onde:  
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TEB: Taxa de Erro de Bit 

NBE = Número de bits enviados com erro no período de aferição 

NTB = Número total de bits enviados no período de aferição 

Unidade: Percentual (%) 

Periodicidade de Aferição: Eventual 

Nível do Serviço Acordado:  

PONTO TEB 

Qualquer circuito da rede de comunicação de dados e circuito de 

acesso internet terrestres 
≤ 1x10

-6
 

 

5.2.3. Descarte de Pacotes (DP) 
Descrição do Indicador: Trata-se da relação entre a quantidade de pacotes 

enviados pela origem e a quantidade de pacotes recebidos pelo destino para um 

dado enlace. Em suma, medem quantos pacotes são descartados na transmissão. 

Fórmula de Cálculo: PP = [(NPorig – Npdest)/NPdest)] x 100 

Onde: 

DP = Descarte de Pacotes 

NPorig = Nº de pacotes enviados pela origem 

NPdest = Nº de pacotes entregues no destino 

Unidade: Percentual (%); 

Periodicidade de Aferição: Eventual; 

Nível do Serviço Acordado:  

PONTO DP 

Qualquer circuito terrestre da rede de comunicação de dados e 

circuito terrestre de acesso internet 
≤ 2% 

5.2.4. Latência (LAT) 
Descrição do Indicador: Considera-se como latência o tempo calculado entre o 

instante de transmissão de um pacote e o recebimento do mesmo em seu destino 

Unidade: milissegundos (ms); 

Periodicidade de Aferição: Horária; 

Nível do Serviço Acordado:  

PONTO LATÊNCIA 

Qualquer circuito da rede de comunicação de dados ≤ 190ms 

Circuito de Internet, até o roteador da CONTRATADA ≤ 190ms 

Circuitos de acesso satélite < 1.000ms 

5.2.5. Prazo de Atendimento de Reparo do Serviço 
Descrição do Indicador: Tempo entre a abertura e o encerramento das 
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solicitações de serviço cadastradas no Sistema da CONTRATADA; 

Para o cálculo do ANS, será considerado o tempo do atendimento informado pela 

CONTRATADA. 

Fórmula de Cálculo: Caso os prazos da tabela abaixo não sejam cumpridos, o 

seguinte desconto será aplicado:  

Desconto por Interrupção: (Assinatura mensal do serviço) ÷ 1.440 x (no de 

períodos de 30 minutos de interrupção ou não conformidade). 

Unidade: Horas 

Periodicidade de Aferição: Mensal 

Nível do Serviço Acordado: 

PONTO Prazo de Reparo 

Qualquer circuito terrestre De  Internet 6 horas 

5.2.6. Prazo de Atendimento de novos pontos e alterações de velocidade 
Descrição do Indicador: Tempo entre a abertura e o encerramento das 

solicitações de serviço cadastradas no Sistema da CONTRATADA; 

Fórmula de Cálculo: Caso o prazo não seja cumprido, será descontado 1% da 

assinatura mensal do serviço por dia de atraso, limitado a 30% do valor. 

Unidade: Dias 

Periodicidade de Aferição: Mensal 

Nível do Serviço Acordado: 

PONTO Prazo de Reparo 

Qualquer circuito terrestre de Internet 15 dias 

 

5.3. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS 

5.3.1 O prazo máximo para instalação do serviço de gerenciamento será de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir da entrega do link de dados; 

5.3.2. Caso esse prazo não seja cumprido, será descontado 1% da assinatura mensal 
do serviço por dia de atraso, limitado a 30% do valor. 

5.3.2 O prazo de reparo não pode ser superior a 24 horas a partir do registro da 
ocorrência realizada; 

5.3.3 Caso o prazo do reparo não seja cumprido, o seguinte desconto será aplicado:  

5.3.4 Desconto por Interrupção: (Assinatura mensal do serviço) ÷ 1.440 x (no de 
períodos de 30 minutos de interrupção ou não conformidade).  

5.4 Comunicação na Nuvem 

SERVIÇO 

PRAZO EM 

DIAS DE 

INSTALAÇÃO 

PRAZO EM 

DIAS DE 

MUDANÇA 

DE 

ENDEREÇO 

PRAZO EM DIAS 

PARA MUDANÇA 

DE 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

PRAZO EM 

HORAS DE 

REPARO 
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(VELOCIDADE, ETC) 

Central Telefônica em 

Nuvem 
15 dias 30 dias 05  dias 06 oras 

5.4.1 Os prazos de instalação, mudança de endereço e mudança de característica 
técnica (mudança de velocidade, etc) começam sua contagem a partir da respectiva 
emissão da Ordem de Serviço. 
5.4.2 Os prazos de reparo começam sua contagem a partir do momento da abertura do 
chamado junto à Central de Atendimento da CONTRATADA e emissão do respectivo 
número do chamado. 
5.5. A execução do serviço deverão ter pelo menos 95% do  de eficácia na prestação do 

serviço, sob pena de rejeição e diligência para sua substituição imediata em até 05 

(cinco) dias. A Empresa deverá fazer a entrega dos Serviços, em perfeitas condições de 

uso, na SVS, localizado na Av. 13 de Setembro, n° 1899 – Buritizal - Macapá-AP, 

correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como transportes, 

seguros, etc. 

5.6. Os objetos poderão ser rejeitados no todo ou em parte que porventura apresentem 

avarias ou divergência de padrões técnicos especificados neste termo e detectado após 

averiguação, no prazo do item 4.2, sem nenhum ônus para a SVS/AP, a licitante 

vencedora fica obrigada a substituir os equipamentos no prazo de 07 (sete) dias úteis, a 

contar da notificação da contratada; 

5.7. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do 

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência;  

5.8. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da 

regularização total da(s) pendência(s); 

5.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético 

profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações 

assumidas.  

6.   OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 

6.1 Incumbe a SVS: 

6.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

6.1.2 Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço entregue fora das 

especificações constantes na proposta da empresa contratada; 

6.1.3  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho 

6.1.4  Manter o sítio do SVS na internet e os serviços nele disponibilizados em condições 

de acesso; 

6.1.5  Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, pelas demais prestadoras do serviço objeto da contratação, de 

forma a garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administração; 

6.1.6  Documentar as ocorrências, controlando o desempenho do serviço prestado; 

6.1.7 Informar e instruir a sua área de contratos quando da necessidade de aplicação de 

penalidades regulamentares e contratuais à empresa contratada; 

6.1.8  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

empresa contratada, no interesse do bom cumprimento do contrato; 

6.1.9  Realizar a entrega da chamadas desde o acesso do usuário até a ligação no 

sistema de atendimento da empresa contratada; 
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6.1.10 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is);e, 

6.1.11  Efetuar os pagamentos devidos à empresa contratada, no prazo e nas condições 

estabelecidos em contrato. 

6.1.12. Aplicar, quando couber, as penalidades previstas em Lei, neste instrumento e em 

edital. 

 

7.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1 Incumbe à empresa contratada: 

7.2. Prover e manter toda a infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, inerente ao 

Call Center, nos termos e prazos definidos neste Termo de Referência; 

7.3 Atender às Normas do Ministério do Trabalho e Emprego e de outros órgãos 

regulamentadores, mantendo vínculo empregatício formal e expresso com todos os seus 

empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais 

vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, fiscais e parafiscais, 

emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a 

natureza jurídica da Contratada, incidentes sobre o objeto do contrato; 

7.4 Informar imediatamente ao SVS eventuais irregularidades no recebimento das 

chamadas enviadas pela empresa de telefonia ou sobre falhas na conexão, serviços e 

informações disponibilizados no sítio do SVS; 

7.5. Acompanhar as demandas dos cidadãos e propor atualizações no banco de 

informações disponibilizado aos atendentes para consulta; 

7.6. Atuar, no decorrer da execução do objeto contratual, de acordo com as normas e o 

código de ética do PROBARE – Programa Brasileiro de Auto-Regulamentação do Setor 

de Relacionamento (Call Center/Contact Center/Help Desk/SAC/Telemarketing); 

7.6.1. Controlar os índices mensais de absenteísmo e rotatividade para que estes não 

superem a 3% e 4%, respectivamente, a fim de garantir os níveis de serviço 

especificados; 

7.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes e mal súbito de que possam ser 

vítimas os empregados, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada 

na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com 

estes encargos, não transfere ao SVS a responsabilidade pelo pagamento destes, nem 

poderá onerar o objeto do contrato; 

7.2.8. Estar ciente e cientificar seus empregados de que não se estabelece, por força da 

prestação dos serviços objeto do contrato, qualquer relação de emprego entre eles e o 

SVS; 

7.2.9. Responder pelos danos causados diretamente ao SVS ou a terceiros, decorrentes 

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

essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento realizados pela SVS; 

7.2.10. Atender prontamente a quaisquer exigências do representante do SVS, inerentes 

ao objeto do contrato; 

7.2.11. Enviar, anexa à fatura, mensalmente, todos os documentos exigidos em lei e 

neste termo de referência; 

7.2.12. Providenciar, se for solicitado, relatórios por estado ou por município que originou 

a chamada; 

7.2.13. Encaminhar ao SVS relatório diário do atendimento, via correio eletrônico, a 

endereço a ser informado oportunamente, contendo o total de ligações, discriminadas por 
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hora, especificando as chamadas recebidas, atendidas, abandonadas, em fila de espera, 

bem como os tempos médios de conversação e de espera; 

7.2.14. Enviar ao SVS relatórios impressos consolidados por mês, até o 2º (segundo) dia 

útil do mês seguinte ao mês de referência, com os todos os dados solicitados, relação 

nominal dos atendentes e a respectiva quantidade de ligações atendidas por cada um 

deles, em cada dia de operação do Call Center; 

7.2.15. Gravar e alterar a mensagem de espera, incluindo informação de estimativa de 

tempo para o atendimento, conforme textos fornecidos pelo SVS, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do SVS; 

7.2.16. Gravar telas referentes aos serviços acessados no sítio do SVS na internet, 

quando solicitado pelo SVS; 

7.2.17. A manutenção dos serviços contratados, para plena execução do serviço. 

7.2.18. Manter permanentemente na URA do Call Center, pesquisa de satisfação do 

usuário com o serviço, conforme especificação do SVS; 

7.2.19. Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação. 

7.2.20. Compete à empresa contratada a execução das atividades na forma estipulada no 

Termo de Referência e Contrato; 

7.2.21. Responsabilizar-se integralmente pela execução das atividades contratadas, nos 

termos da legislação vigente, de modo que sejam realizados com esmero e perfeição, 

sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, obedecendo às normas e rotinas do SVS, 

em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à integridade. 

7.2.22. Comprovar por meio de carta de apresentação, as condições contratuais quanto à 

habilitação e qualificação profissional dos seus empregados alocados na execução dos 

serviços, no início da execução do contrato e nos demais ingressos de funcionários da 

empresa contratada na prestação de serviços ao SVS. 

7.2.23. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, na forma 

preestabelecida no Edital e seus anexos. 

7.2.24. Fornecer crachá de identificação e uniforme com identificação da empresa 

contratada, de uso obrigatório em caso de necessidade de acesso às dependências do 

SVS, durante a vigência do contrato. 

7.2.25 Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual, para o 

gerenciamento dos serviços técnicos e gestão administrativa do contrato, com poderes 

de representante legal para tratar dos assuntos relacionados ao contrato junto a SVS 

sem ônus adicional. 

7.2.26 Iniciar a execução dos serviços contratados, na forma e prazos previstos no termo 

de referencia e no contrato, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou 

que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido. 

7.2.27 Treinar o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes 

contratados, sem interrupção, mesmo que seja por motivos de férias, descanso semanal, 

licenças, faltas ao serviço, demissões e outros análogos, obedecidas às disposições da 

legislação trabalhista vigente. 

 

8.   GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

8.1. Sem mais a empresa deverá oferecer garantia legal, nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor para os objetos, de no mínimo 12 (doze) meses ou superior, no 

caso de garantias ofertadas pela empresa contratada, contra defeitos de matéria prima 
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e/ou fabricação, ou os considerados redibitórios, contados do recebimento definitivo do 

produto, sem qualquer ônus adicional para a contratante; 

8.2. Durante o prazo de garantia, a Empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas 

expensas, qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste 

natural ou do mau uso; 

8.3. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado por meio de orientação e 

suporte técnico no local, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para o 

bem adquirido, a fim de se manter em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus 

adicional para a Contratante; 

8.4. A assistência técnica abrangerá eventuais defeitos a serem apresentados nos 

equipamentos durante o período de garantia, sendo que os atendimentos de assistência 

deverão ser preferencialmente, realizados por meio de suporte técnico local, prestados 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do instante do registro da 

solicitação feita pela Contratante, por telefone ou e-mail, e sua devolução, após 

assistência, deverá ser efetuada no máximo em 10 (dez) dias; 

8.3. A Contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos e serviços  apresentar 

lista de contato da(s) pessoa(s) responsavel por suporte em caso necessidade, e mantê-

la atualizada; 

8.4. No caso do contratada não ser o fabricante dos dispositivos, ele deverá apresentar 

declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a 

garantia solicitada neste Termo de Referência. 

 

9.  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

9.1. Nos termos do Art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

9.2. Fica instituído o Servidor (a) ADRIANO RODRIGUES MONTEIRO, Matricula N° 

897736, para atuar como fiscal do contrato em questão.  

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o Art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993; 

9.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, 

aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário; 

9.5. A ADMINSTRATAÇÃO PÚBLICA poderá exigir o afastamento de qualquer 

funcionário ou preposto da empresa CONTRATADA que cause embaraço a fiscalização 

ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 

atribuídas.  
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10.  DO CONTRATO, EXECUÇÃO E PAGAMENTO. 

 

10.1. A contratação dos serviços deste termo dar-se-á através de procedimento licitatório 

na modalidade Dispensa de Licitação, em conformidade com as legislações pertinentes.  

10.2.  Como critério de adjudicação adotar-se-á o menor valor global, visto se a opção 

mais vantajosa para a Administração. 

10.3. Em relação ao quantitativo previsto neste termo, o mesmo está adequado à 

vigência de 6 (seis) meses contato da data de ativação do serviço, podendo ser renovado 

por igual período. 

10.5. A execução deverá cumprir fielmente este Termo de Referência, o Contrato e 

demais instrumentos de execução da presente despesa, salvo disposições do art. 58 e 65 

da lei 8.666/93. 

10.6. O pagamento será feito em até 30 dias do pedido a SVS/AP, desde que mantidas 

as condições de habilitação, provada por meio das certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista nos âmbitos federal, estadual e municipal da sede da empresa; com o devido 

anexo de Nota Fiscal, desde esta esteja em conformidade com a obrigação de despesa 

assumida e respeitadas as normas legais, além da devida certificação de que os serviços 

foram prestados, por fiscal ou comissão designada em cláusula contratual ou portaria, 

somente após regular liquidação e homologação interna do processo com parecer interno 

que der causa ao pagamento. 

10.6.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. Este fato não gera direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária 

 

10.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a parte Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela requerida, será mediante a aplicação da seguinte 

fórmula:  

 

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga; e  

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  

 

 

 

 

10.8. Durante a execução do contrato, não haverá reajuste de preços, salvo disposição 

legal em contrário, na qual a contratada deverá provar por planilha de composição dos 

preços com mesmo fundamento daquele ofertado na licitação, bem como notas fiscais 

dos insumos, matérias-primas ou aquisição do produto perante seu(s) fornecedor (es). 

I = (TX/100) 

365 

I = (6/100) 

365 

I = 0,0001644 
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10.9. O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preços 

apresentada pela CONTRATADA. No caso de constatação de erros ou irregularidades na 

nota, o prazo de pagamento será reiniciado após a apresentação de nova nota fiscal 

devidamente corrigida. 

10.10. O pagamento dos serviços será efetuado observando-se a regularidade fiscal da 

CONTRATADA. 

 

11.  DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL  

 

11.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis.   

11.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos bens registrados, 

observadas as condições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do ar. 65, da Lei 

8.666/93.   

11.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 

11.4.  Na hipótese de prorrogação extraordinária, na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 

8.666, de 1993, fica assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 

aplicando-se o índice (...), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade, contada da data limite para a apresentação das 

propostas.  

11.5.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

11.6.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.    

11.7.  O reajuste será realizado por apostilamento.  

 

12.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado/contratado, a administração 

aplicará, garantida a prévia defesa, a(o) licitante ou contratada(o), conforme o caso, as 

sanções fixadas a seguir, cumulativas ou não: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao Contrato, aplicadas por atraso de qualquer 

solicitação envolvendo assinatura contratual, convocação por ofício, retirada de Nota de 

Empenho e atraso de fornecimento, assistência técnica e garantia não superior a 48 

horas; 

b) Multa de 1% (um por cento) por dia do valor adjudicado/contratado em virtude 

do acúmulo de 03 (três) advertências, por infração de cláusulas editalícias ou contratuais; 

a partir do 3º dia de atraso do solicitado, aplicando-se até o limite de 15% (quinze por 

cento). Ocorrendo reincidência o percentual da multa passará a ser de 2% (dois por 

cento) ao dia, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor adjudicado/contratado; 

c) Multa cumulativa de 5% por reincidência dos casos previstos na alínea “b”;  
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d) Multa de 10% (dez por cento) do valor arrematado, adjudicado, homologado ou 

contratado, nos casos previstos na alínea “f”; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para 

contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos a partir 

de reincidência do caso previsto na alínea “c”; 

f) Impedimento de licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, a/o licitante que convocada (o) dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar contrato e não retirar nota de empenho no prazo concedido, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a 

proposta conforme termos do edital; ao contratado que falhar ou fraudar sua execução, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. A reabilitação se fará perante a 

autoridade que aplicou a penalidade será concedida assim que o contratado ressarcir à 

Administração pelos prejuízos resultantes e somente depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior; 

12.2. A(s) multa(s) eventualmente aplicada(s) será(ão) deduzida(s) do(s) pagamento(s) 

devido(s) pela administração. 

 

13.  DA HABILITAÇÃO 

13.1.Critérios técnicos de habilitação 

a) Apresentação de atestados de capacidade técnica;  

b) Apresentação de Proposta de Preços; 

c) Realização de Vistoria Técnica. 

13.2. Da comprovação da capacidade técnica 

13.2.1.   Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade 

técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado que 

comprovem que a licitante executou serviços semelhante para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

definido neste Termo de Referência; 

13.2.2.  Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público  

13.2.3 Não serão aceitos atestados e contratos de empresas coligadas ou que pertençam 

ao mesmo grupo da licitante. 

13.2.4 A SVS, antes da assinatura do contrato, poderá diligenciar para averiguar se a 

empresa atende aos requisitos exigidos. 

a) A critério do CONTRATANTE, nas situações em que julgar necessário, poderão 
ser realizadas inspeções e diligências com a finalidade de entender, esclarecer e/ou 
comprovar as informações contidas no(s) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE 
TÉCNICA entregue(s) – nos termos do §3°do art. 43 da Lei n° 8.666/1993. Assim 
como poderão ser solicitadas cópias de documentos complementares como 
contratos, notas fiscais e notas de empenho. Porém, não serão executadas 
diligências para acrescentar informações obrigatórias ausentes no(s) atestado(s) 
apresentado(s). 

 

13.3. Da proposta de preços 

13.3.1.  A PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS deverá ter prazo de validade não 

inferior a 90 

(noventa) dias corridos, a partir da data da sessão pública. 
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13.3.2. A LICITANTE deverá declarar, no momento de sua PROPOSTA, que possui 

capacidade técnica adequada para executar o objeto da licitação atendendo aos critérios 

de qualidade e aos níveis de serviço exigidos, cumprindo os requisitos especificados para 

a presente contratação. 

13.3.3 Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas direta e 

indiretamente envolvidas na execução dos serviços, tais como transporte, seguros, 

salários, encargos sociais, encargos fiscais e taxas comerciais, impostos, taxas de 

contribuição, tarifas públicas e quaisquer outros custos, quando aplicáveis, necessários 

ao integral cumprimento do objeto contratado.  

13.3.4 A PROPOSTA deverá ser redigida em Língua Portuguesa (pt-BR), salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 

datada, sendo clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 

que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em 

REAIS (R$) e declaração expressa de que os serviços ofertados atendem aos requisitos 

técnicos especificados no TERMO DE REFERÊNCIA 

13.4. Da vistoria técnica 

13.4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua PROPOSTA, os 

LICITANTES deverão realizar VISTORIA TÉCNICA nas instalações do local de 

centralização dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim. Quando 

autorizadas, as VISTORIAS TÉCNIAS poderão ser realizadas de segunda à sexta-feira, 

no horário entre 08:00 horas às 16:00 horas, com duração mínima estimada de 02 (duas) 

horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e- mail 

gabinete@svs.ap.gov.br.  

 

13.4.2.  Na VISTORIA TÉCNICA serão apresentadas aos LICITANTES as seguintes 

informações – cujo nível de sensibilidade ou detalhamento não permitem sua divulgação 

junto a esse TERMO DE REFERÊNCIA. 

a) Detalhamento do ambiente tecnológico e de sistemas de informação do 

CONTRATANTE; 

b) Detalhamento do ambiente físico da infraestrutura de TI do CONTRATANTE; 

c) Esclarecimento de eventuais dúvidas e questionamentos elaborados pelos 

LICITANTES acerca do presente TERMO DE REFERÊNCIA e das demais informações 

prestadas durante a VISTORIA TÉCNICA. 

 

14.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

14.1. O custo da presente aquisição está alocado no orçamento da Superintendência de 

Vigilância em Saúde do Estado do Amapá em 2021, conforme quadro abaixo: 

 

Unidade Programa Ação 
Plano 

Orçamentário 

Elemento da 

Despesa 
Fonte Valor R$ 

xxxxx xxxxx 2616 xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx 

VALOR TOTAL R$ xxxxxx 

 

mailto:gabinete@svs.ap.gov.br
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15. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

 

15.1. O produto fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta. A inobservância destas 

condições implicará recusa do produto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por 

parte da contratada inadimplente. 

15.2. As regras estabelecidas neste Termo de Referência, especialmente aquelas 

referentes a prazos, poderão ser derrogadas por outras previstas em legislação 

específica, se adotado procedimento de aquisição que deva observar regras 

incompatíveis com aquelas aqui estabelecidas. 

 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita 

ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos 

produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, 

especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou 

desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a 

realização do objeto contratual. 

 

 

 

 

 

           Macapá, 10 de Maio de 2021. 

 

 

 

David Rodrigo Rodrigues e Rodrigues 

Gerente do Núcleo de Informática 

Decreto 2476/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

                                                                  

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE  

DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA 

NUCLEO DE INFORMÁTICA 

35 
 

 

Fls. _____________________ 

 

PROC.___________________ 

 

RUBLICA.________________

__ 

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL 

LOCAL, DATA 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE  

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Telefonia IP Virtual 

para Central de Atendimento e Comunicação Unificada Conectada da SUPERINTENDÊNCIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAPÁ – SVS AP, com recebimento e realização de ligações através do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de Tronco Digital E1 com tarifação ilimitada 

para Fixo e Móvel Local e Nacional, para todas as redes de telecomunicações, incluindo serviços 

como: mensagens, caixa postal, redirecionamentos com vistas a atender às necessidades e 

interesses da SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAPÁ  – SVS AP. 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto acima referenciada, 

pelo valor de R$ _________ (_______________________), para execução em ____ (____) dias 

consecutivos, conforme PLANILHA DE PREÇOS anexa. Declaramos que em nossa proposta estão 

incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, 

testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou 

indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e 

desmobilização de pessoal (quando cabíveis), máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação a SVS. Na execução dos serviços, observaremos 

rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que 

garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização 

da SVS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as especificações. Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA 

DE PREÇO é de ___ (_____) dias corridos, a contar da data de recebimento pelo órgão. Caso nos 

seja adjudicado o objeto da presente contratação, nos comprometemos a assinar o instrumento 

contratual no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 

Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante desta Empresa, Telefone: ( ___ 

) e E-mail: ________________. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos 

os aspectos relativos à contratação em causa e nossa plena concordância com as condições 

estabelecidas no termo de referencia e contato. 

 
______________________________________ 

EMPRESA/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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PLANILHA DE PREÇOS 

 

DATA DA PROPOSTA: ..../..../.... 

VAL. PROPOSTA: 90 DIAS 

CONDIÇÕES PAGAMENTO : 30 DIAS TIPO 

DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

REAJUSTÁVEL : NÃO FRETE : CIF 

ALÍQUOTA IPI : 0,00 

 

CNPJ PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: 
(BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE) 

Endereço: 

Email:  
Telefone: Cidade:                       UF: 

 
LOTE I 

 
ITEM 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 
UN. 

 
QUANT 

 
PREÇO 

UNITÁRIO 

 
PREÇO 
TOTAL 

 
001 

Prestação de Serviços de Teleatendimento Receptivo/Ativo com 

atendimento humano, através de software, com disponibilização de mão de 

obra técnica especializada e toda infraestrutura técnica, especificamente: 

Instalação e Configuração da Solução; Softwares de Atendimento, 

Hardwares como Máquinas e Periféricos de Call Center, 04 (quatro) 

Licenciamentos para Agentes e Autoatendimento e 01 (um) para 

Telefonista e Supervisor, Discagem Preditiva, Integração com a Internet 

Dedicada, Solução de Gerenciamento dos Serviços de Dados, Ramais de 

Usuários, URA de auto atendimento, Gravação Integral de Atendimentos, 

Gestão Integrada de Serviços, Técnico Residente (8x5 – horário comercial) e 

Treinamento (modalidade online). 

 
SERV. 

 
1 

  

LOTE II 

 
001 

NOTEBOOK – Características mínimas: Tamanho tela: mínimo 15,6 pol com 

resolução de, no mínimo 1366x768; Memória RAM: mínimo de memória 8 

GB (gigabytes) DDR3 ou superior; Capacidade disco rígido: mínimo de 1 TB 

(terabyte) padrão SATA-3 com taxa de transferência de 6.0 Gb/s; 

Processador: com no mínimo 6 (seis) núcleos físicos, cache de 5 MB ou 

superior, velocidade de clock 3 GHz ou superior, integrante da geração mais 

recente produzida pelo fabricante;  Chipset e Placa-mãe: da mesma marca 

do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o 

modelo ofertado; Placa de Rede integrada padrão Gigabit Ethernet, deve 

operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 

Mbps; Rede sem fio (wireless): compatível com os padrões IEEE 802.11 

b/g/n/ac; Bluetooth versão 4.1 ou superior; Controladora de vídeo padrão 

integrada compatível com DirectX 12; Possuir slot específico para instalação 

de cabo com trava de fixação antifurto; Teclado embutido no padrão ABNT-

2 em Português (PT-BR), com teclado numérico, Qwerty e teclas FN para 

controle de funções; Touchpad com 02 botões; Possuir Webcam com 

resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado; Bateria Li-lon 

ou LiPO, de no mínimo 42 WHr e autonomia mínima de 3 horas em uso; 

possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0, sendo pelo menos uma no 

padrão Tipo-C e 1 (uma) no porta USB 2.0;  possuir entrada HDMI; Possuir 

interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo 

amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos; Sistema 

Operacional, Drivers e Compatibilidade: O equipamento deverá 

acompanhar licença OEM do Sistema Operacional Microsoft Windows 10 

Pro 64 bits, ou superior, em português do Brasil (PT-BR), deve estar pré-

instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessários 

para seu funcionamento; Acessórios: Cabo de força de acordo com a 

exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136; devem ser fornecidos 

junto com o equipamento todos os acessórios e cabos necessários para o 

pleno funcionamento. (COMODATA) 

 
UND 

 
21 
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002 HEADSET (fone de ouvido e microfone) – Headset monoauricular e 

ergonômico; permite alternar lado direito/esquerdo durante uso intensivo; 

tubo de voz flexível; microfone com função noise cancelling (cancelamento 

de ruídos); proteção contra choque e surtos acústicos;  haste do tubo de 

voz com giro de 280 graus com limitador no próprio eixo; cabo USB 

blindado com filtro de proteção EMI; Tiara ajustável em aço inox ou 

revestida com raio que proporciona leveza e conforto ao usuário; Deve 

possuir apoio lateral em borracha atóxica; Espuma protetora auricular 

confeccionada em material antialérgico; protetor bucal em espuma 

antialérgica; adequação com a norma NR17; Sistema DSP; Velocidade de 2.0 

para banda larga; Controle de volume digital em manta de carbono; Tecla 

MUTE com indicação visual em manta de carbono; Cabo com 2.5 metros; 

Compatível com os sistemas operacionais. 

UND 20   

003 HEADSET (fone de ouvido e microfone) – Headset monoauricular e 

ergonômico; permite alternar lado direito/esquerdo durante uso intensivo; 

tubo de voz flexível; microfone com função noise cancelling (cancelamento 

de ruídos); proteção contra choque e surtos acústicos;  haste do tubo de 

voz com giro de 280 graus com limitador no próprio eixo; cabo USB 

blindado com filtro de proteção EMI; Tiara ajustável em aço inox ou 

revestida com raio que proporciona leveza e conforto ao usuário; Deve 

possuir apoio lateral em borracha atóxica; Espuma protetora auricular 

confeccionada em material antialérgico; protetor bucal em espuma 

antialérgica; adequação com a norma NR17; Sistema DSP; Velocidade de 2.0 

para banda larga; Controle de volume digital em manta de carbono; Tecla 

MUTE com indicação visual em manta de carbono; Cabo com 2.5 metros; 

Compatível com os sistemas operacionais. 

UND 20   

004 ACCESS POINT – Access Point Profissional, de velocidade 1000 Mbps ou 

superior; 02 (duas) Portas Gigabit Ethernet PoE (10/100/1000 Mbps); 

Botões Reset; Deve possuir no mínimo 02 (duas) Antenas Dual-Band, 

TriPolaridade, 3 dBi; 2.4 GHz MIMO 3X3; 5 GHz MIMO 3X3; Wi-Fi nos 

Padrões 802.11 a/b/g/n/ac; Energia Power Over Ethernet Passivo (48V); 

Suportar 802.3af/803.2at; Suportar voltagem: 44V ~ 57V; Fonte de 

Alimentação 48V, 0.5ª; Adaptador Gigabit PoE incluso; Segurança Wireless 

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações CE, 

FCC, IC; Suporte de Montagem Parede e Teto (Kits inclusos); Temperatura 

de Operação -10°C até 70°C; Alcance máximo Até 122 metros; Gestão 

Avançada De Tráfego; VLAN 802.1Q; e Advanced QoS. 

UND 3   

005 TRONCO DIGITAL (Digitronco E1) – Deve fornecer acessos ao STFC (Serviço 

Telefônico Fixo Comutado) através de circuitos E1 com sinalização R2 Digital 

ou ISDN com as seguintes características mínimas: Cada circuito deve 

possuir 30 acessos simultâneos bidirecionais (canais); Juntamente aos 

entroncamentos digitais deverão ser fornecidas faixas de ramais DDR – 

Discagem Direta a Ramal em módulos de 50 ramais; Os entroncamentos 

digitais devem ser integrados entre si. 

SERV 01   

006 INTERNET SEGURA E DEDICADA – Corresponde a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de acesso à rede mundial (internet) 

integrado à serviços de segurança da informação, conforme características: 

Deverá ser disponibilizado acesso IP permanente que possibilite a 

interligação do ambiente da CONTRATANTE à rede mundial de 

computadores, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

composto de um canal direto com a Internet de uso ilimitado, em 

conformidade com os prazos definidos no Acordo de Nível de Serviço, com 

velocidade superior a 200 MBPS; A CONTRATADA deverá fornecer circuitos 

com transmissão full duplex e taxa simétrica, isto é, a mesma capacidade de 

transmissão para o tráfego de entrada e de saída, simultaneamente; A taxa 

de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo 

contratado. A CONTRATADA não poderá, de forma alguma, bloquear, 

limitar ou filtrar o tráfego de entrada ou de saída dos links contratados, não 

sendo admitido nenhum tipo de restrição, seja por serviço, tipo de arquivo 

ou protocolo; O serviço deverá ser fornecido na modalidade dedicado e 

deverá estar conectado à Internet Mundial com total conectividade IP, 

englobando toda a infraestrutura de equipamentos, meios de acesso e 

serviços; Deverão ser fornecidos 8 endereços IPV4 para a Internet 

(conforme definido na RFC1918), com roteamento estático; O aumento da 

velocidade se dará a partir da análise de medições previamente solicitadas, 

através de mecanismos formais previstos; A CONTRATADA deve possuir 

canais próprios e dedicados com a Internet; A CONTRATADA deve 

SERV 01   
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comprovar que o backbone em operação possui canais dedicados e 

exclusivos interligando-o diretamente a, pelo menos, 2 (dois) outros 

sistemas autônomos nacionais e a, pelo menos, 2 (dois) sistemas 

autônomos internacionais; Todos os roteadores a serem disponibilizados 

pela CONTRATADA deverão atender aos seguintes requisitos: Os roteadores 

para circuitos com velocidades até 100Mbps devem possuir no mínimo, 2 

(duas) interfaces de Rede Local (LAN), Gigabit Ethernet 100/1000 Base-T 

full-duplex, com conector RJ-45 ou superior; A CONTRATADA deverá 

disponibilizar a CONTRATANTE uma “Central de Atendimento” que deverá 

estar disponível 24x7 para o contato dos técnicos da CONTRATANTE e se 

dará através de ligações telefônicas gratuitas, tipo 0800; Caso haja a 

necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a CONTRATADA 

deverá formalizar via e-mail, ao Fiscal do Contrato da CONTRATANTE, com 

no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data proposta para a 

realização do serviço e que deverá ser autorizada explicitamente pela 

CONTRATANTE; A CONTRATADA deverá realizar atividades de suporte a 

conectividade relacionado com a solução em um regime de 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na semana; Não deverá haver nenhum 

tipo de restrição de uso do link, operando 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de 

tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada 

a banda disponível em cada acesso; A CONTRATADA deverá implementar 

em seu backbone o serviço de proteção contra ataques de negação de 

serviços (ANTI-DDOS): A solução ANTI-DDOS deverá prover o serviço de 

mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service) para o 

circuito de conectividade IP dedicada à Internet, sejam eles distribuídos 

(DDos – Distributed Denial of Service) ou não; A técnica ANTI-DDOS 

utilizada deverá ser por métrica de volumetria; A CONTRATADA deverá 

informar na proposta técnica qual a estratégia utilizada para mitigação de 

ataques DDOS sobre o circuito de dados; A CONTRATADA deverá 

disponibilizar no mínimo 02 (dois) Centros Operacionais de Segurança no 

Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação 

de ataques, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) 

horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência 

contratual; A CONTRATADA deve possuir e disponibilizar no mínimo 2 (dois) 

centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de mitigação de no 

mínimo 40 Gbps e no mínimo 1 (um) centro de limpeza internacional com 

capacidade de mitigação de no mínimo 80 Gbps; Não poderá haver 

cobrança de taxa adicional para o serviço por volume de mitigação de 

ataques (DDoS) nos IPs monitorados; O ataque deve ser mitigado 

separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os serviços de 

Internet providos pelo cliente continuem disponíveis; A limpeza do tráfego 

deverá ser seletiva e atuar somente sobre os pacotes destinados ao IP 

atacado, portanto todo tráfego restante não deverá sofrer nenhuma forma 

de limpeza ou desvio; A CONTRATADA deve tomar todas as providências 

necessárias para recompor a disponibilidade do link em caso de incidentes 

de ataques de DDoS, recuperando o pleno funcionamento do mesmo. O 

envio de tráfego para mitigação em centros internacionais deverá ser 

justificado em relatório; Para assegurar a eficácia do serviço, o  backbone IP 

da CONTRATADA deve ter saída com destino direto a outros provedores de 

backbone IP Nacionais de nível tier 1, 2 e 3, com banda de 100 Gbps no 

mínimo; A CONTRATADA deverá implementar o serviço de Wi-Fi com as 

características descritas abaixo: O serviço de Wi-Fi deverá permitir a criação 

de acesso para uso de rede para convidados, onde será provido acesso via 

rede Wi-Fi com autenticação obrigatória; A página de autenticação deve 

possibilitar à CONTRATANTE alterar a informação e padrão de cores, para 

campanhas adequadas às necessidades; suportar login social com 

autenticação via auto-cadastro ou perfil de rede social; deve prever 

autenticação em nuvem com o armazenamento ou envio de logs para 

servidor da CONTRATANTE por período mínimo de 01 ano, conforme o 

marco civil; A solução deverá ser fornecida de forma completa com todos 

os softwares e hardwares necessários ao funcionamento pleno da solução, 

switch, fonte de alimentação, access point e etc; A CONTRATADA 

disponibilizará central de atendimento especializado e personalizado para 

comunicação de falhas e inoperências do circuito/porta de acesso. O 

atendimento será prestado através de ligação telefônica gratuita via 0800, 

disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. 
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007 SURVAVIBILITY – se trata das funções que devem permanecer em 

funcionamento mesmo em contingências: Prover serviços de mídia locais 

para tons e conferências. Ser administrado através da mesma ferramenta 

da Controladora SIP disponibilizada ao CONTRATANTE; Suportar a 

criptografia de mídia (SRTP_ e de sinalização (TLS) AES 128 ou similar com a 

mesma qualidade de funções de segurança; Suportar e estar licenciado para 

uso dos codecs G.711 A-law, G.711  μ-law, G. 729, no mínimo; Servidor de 

mídia integrado para tons e conferência; Deverá possuir interfaces TRONCO 

SIP, com suporte às sinalizações MFC-R2 e ISDN e suporte para 

sobrevivência local; Ser do tipo Appliance; Suportar a sobrevivência dos 

ramais SIP da localidade, desta forma permitindo comunicações SIP no caso 

de perder comunicação com a Plataforma de Voz SIP centralizada; Suportar 

a função de Firewall Stateful Inspection integrado; Suportar os protocolos 

DNS, FTP, SSH, HTTPS, HTTP, NTP e SNMP; Suportar detecção de intrusão 

(IDS) e prevenção de intrusão (IPS); e Suporte a SSH2 e HTTPS para 

administração. 

SERV 01   

008 SOFTWARE DE TELEFONIA – Telefone no formato de software que pode ser 

instalado em PCs com sistema operacional Windows ou Mac; Deve suportar 

chamadas telefônicas de telefonia; Deve suportar Chamadas em Espera; 

Deve suportar transferência de chamadas; suportar retenção de chamada; 

suportar conferência a 3 (três); suportar os codecs G.711, G.722 e G.729; 

suportar lista de contatos; permitir integração com LDAP Server para 

contatos; permitir a configuração e ativação dos serviços de desvios 

(incondicional, ocupado, não-atende, indisponível) no servidor SIP e não 

localmente; Os arquivos com as credenciais, históricos e lista de contatos 

devem ser criptografados para evitar que um acesso remoto consiga ter 

esta informação; Suporte SIP/TLS com mecanismos de segurança conforme 

NIST com algoritmo de criptografia AES-256 e com suporte a função hash 

SHA384; Suporte a SRTP com AES-128 Counter Mode para proteção e Hash 

Message Authentication Code (HMAC)-SHA-1 para autenticação. 

SERV 01   

009 GATEWAY DE LINHA IP – Configurações e requisitos mínimos: Suporta 1 

(um) link E1, até 30 canais VoIP, registro em contas SIP, enlaces VoIP, soft-

switches e equipamentos PABX. Suporte a DSPs dedicados para tratamento 

das tarefas críticas de telefonia e cancelamento de eco; transcoding em 

todos os canais, suporte às principais sinalizações e CODECs do mercado, 

além de relizar o controle e roteamento das chamadas, de acordo com as 

regras programadas; Suporte à 1 (um) E1, suporte às sinalizações R2, ISDN e 

SIP, codecs: G.711 (A-law e  μ-law) e G.729A Transcoding. Possibilidade de 

configuração de roteamento por prefixos e fidelização de operadoras, 

bilhetagem por CDR personalizável. Interface de gerenciamento web. 

Padrão UMG 100 – KHOMP ou superior. 

SERV 01   

VALOR LOTE I  R$ (XXXXXXXXXX) 

VALOR LOTE II R$ (XXXXXXXXXX) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ (XXXXXXXXXX) 

 

Assim sendo, o valor total da proposta é de R$ ___ (por extenso). 
 

 

 
______________________________________ 

EMPRESA/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 


