INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS-IGPR
NÚCLEO DE SELEÇÃO
EDITAL SIMPLIFICADO N.º 004/2022
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO CLOUD E APARELHOS IP PARA O
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL (CRE)

(TIPO: Menor Preço)

O INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS-IGPR, entidade gestora do Complexo
Regulador Estadual-CRE, por meio de seu núcleo de seleção, torna público o presente Edital de Seleção,
de acordo com os ANEXOS deste Edital.
SUMÁRIO

1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5. DO CREDENCIAMENTO
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8. DA SESSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
9. DA PROVA DE CONCEITO
10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01)
11. DOS RECURSOS
12. DA REABERTURA DA SESSÃO
13. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

14. DA CONTRATAÇÃO
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
16. DO PAGAMENTO
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18. DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS
ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(ENVELOPE 02)
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES (PARTE DO ENVELOPE 01)
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL V - CRONOGRAMA DO PROCESSO LICITATÓRIO

1. PREÂMBULO
O INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS/IGPR, por intermédio do Contrato de Gestão nº98/2018,
assinado com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, torna pública a realização de processo de seleção
visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de solução cloud e
aparelhos IP, para o Complexo Regulador Estadual (CRE).

1.1. A sessão do Processo de Seleção (abertura dos envelopes) terá início no dia 09 de Maio de 2022,
às 09h, na sede do CRE, sito à Rua 26, nº 10, Quadra 01 Lote 01, Jardim Santo Antônio,

Goiânia – GO, CEP: 74.853-070. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante
a sessão, observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília/DF.
2.
OBJETO
O presente processo seletivo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o
fornecimento e instalação de solução cloud e aparelhos IP, para o Complexo Regulador Estadual
(CRE), conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Núcleo de Seleção conforme Anexo VI – Cronograma do Processo Licitatório, por meio de documento
oficial, enviado para o e-mail: contato@igpr.org.br.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica
e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e
e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações pertinentes as
solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas, ficando o
pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua
situação, que será repassado ao e-mail de contato do interessado.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será
disponibilizada via e-mail. O solicitante receberá um e-mail de notificação e a situação da solicitação
alterar-se-á para “concluída”.
3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Núcleo de Seleção, por escrito, por meio de email àqueles que enviaram integral e corretamente seus questionamentos ao edital.
3.3. O Núcleo de Seleção responderá no prazo de até 02 dias úteis, contados da data de recebimento,
e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Núcleo de Seleção, nos autos do processo de licitação.
3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele
fizessem parte.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação (site:
www.crego.org.br), em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão arquivadas pela
autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir,
na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na
administração.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.3.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
4.3.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.3.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de
contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993;
4.3.4. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;
4.3.5. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos
poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas,
conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.3.6. Empresas reunidas em consórcio.
4.4. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade do licitante que se
sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.
4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante enviará como toda a documentação
(proposta) as seguintes declarações:

4.5.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.5.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
4.6. Além das declarações prestadas, o licitante deverá anexar, juntamente com a documentação de
habilitação, as seguintes declarações constantes do anexo III do Edital:
4.5.3. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Cada licitante deverá indicar um representante para atuar em seu nome no Processo Seletivo.
5.2. A indicação implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Processo Seletivo.
5.2.1. O licitante se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras as propostas efetuadas por seu representante, sendo que a indicação do
representante do licitante implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
5.3. Informações complementares a respeito do edital serão obtidas no site www.crego.org.br

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes entregarão na sede do Complexo Regulador Estadual (CRE), Rua 26, nº 10, Quadra
01 Lote 01, Jardim Santo Antônio, Goiânia – GO, CEP: 74.853- 070, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, no
dia 06/05/2022 até às 17h, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação
6.1.1. Os licitantes deverão apresentar dois envelopes:
- ENVELOPE 01 – Documentação de habilitação.
- ENVELOPE 02 – Proposta Comercial
6.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar todos os passos do Processo de Seleção pelo site:
www.crego.org.br , ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer publicações emitidas no site.
6.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Núcleo de Seleção, e, para acesso público após o
encerramento do processo de seleção.
6.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do
Processo de Seleção, estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo retirá-la até a
abertura da sessão.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento dos campos abaixo,
conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.
7.1.1. Valor unitário e total do item
7.1.2. Proposta Comercial contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência;
7.1.3. A Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a cada lote.
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e
trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto
da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Goiás que forem isentos do ICMS, deverão informar
na proposta, os valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
7.4.1. Os fornecedores deverão informar nas propostas enviadas, as informações relativas ao
produto e ao preço resultante da dedução do ICMS.
7.4.2. A classificação das propostas, o julgamento dos preços, o registro dos preços e a
homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao
ICMS.
7.4.3. Os fornecedores não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as
disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.
7.4.4. O fornecedor isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá enviar, quando solicitado pelo
Núcleo de Seleção, após a negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
finais ofertados no Processo de Seleção, informando na proposta, além do preço resultante da dedução
do ICMS, o preço com ICMS.

8. DA SESSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão do Núcleo de Seleção e convidados, por meio
presencial, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Núcleo de Seleção verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do licitante,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá implicar
quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a contratante da verificação de sua conformidade
com todas as especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da
proposta do licitante detentor do melhor projeto técnico e preço para cada lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, pelo Núcleo de
Seleção.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O Núcleo de Seleção ordenará automaticamente as propostas classificadas.
8.4. Do empate de valores propostos
8.4.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
serviços prestados:
8.4.1.1. no país;
8.4.1.2. por empresas brasileiras;
8.4.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.4.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
8.5. Da aceitabilidade da Proposta Vencedora.
8.5.1. O critério de julgamento será o de “Menor Preço” por lote, apurado de acordo com o Anexo
II - Proposta Comercial.
8.5.2. Encerrada a etapa de abertura dos envelopes com as propostas comerciais, o Núcleo de
Seleção, examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em valores de mercado.
8.5.3. Será desclassificada a proposta, para todos os fins aqui dispostos, que não atender às
exigências fixadas neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.

8.5.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do§ 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.5.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da proposta comercial, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.5.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no site: www.crego.org.br com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.5.8. É facultado ao Núcleo de Seleção, prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.5.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Núcleo de Seleção, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, bem como planilhas de custo readequadas com
o valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Núcleo de Seleção, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
8.5.10. Se a proposta for desclassificada, o Núcleo de Seleção examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.5.11. Havendo necessidade, o Núcleo de Seleção suspenderá a sessão, informando no site:
www.crego.org.br a nova data e horário para a sua continuidade.
8.5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Núcleo de Seleção verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA PROVA DE CONCEITO
9.1. Não haverá prova de conceito no presente certame.
10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01)
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Núcleo de Seleção verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou
a futura contratação.
10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA

10.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
10.2.2. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador,
mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe amplos
poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento;
10.2.2.1. Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício
com a empresa participante;
10.2.3. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
10.2.4. Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal
da empresa de que não é contribuinte Estadual;
10.2.5. Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do
representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal;
10.2.6. Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo
representante legal da proponente.
10.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
10.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goiás;
10.2.9. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão
Negativa de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;
10.2.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;
10.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº
12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua
expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).
10.2.12. Certidão de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 30 dias corridos da emissão.
10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.4.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis com as características
e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a este Edital, por
meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

10.4.1.1. Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a prestação dos
serviços em características compatíveis com o objeto desta licitação;
10.4.2. Os atestados deverão conter:
10.4.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço,
telefone).
10.4.2.2. Local e data de emissão.
10.4.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações.
10.4.2.4. Período da execução da atividade.
10.4.2.5. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características semelhantes com o objeto da licitação, através da apresentação dos seguintes
documentos:
10.4.3. A empresa licitante deve apresentar a Declaração de Vistoria Técnica emitida e
devidamente preenchida e assinada pelo representante da Administração, comprovando que o
responsável técnico da licitante visitou o local da execução dos serviços ou Declaração de que o licitante
tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.
10.4.4. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo Núcleo de Seleção, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades.

10.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.5.1. Para fins de habilitação, é facultada ao Núcleo de Seleção a verificação de informações
e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao
processo.
10.5.2. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e
visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
10.5.3. Se o licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz;
10.5.4. Se o licitante figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;
10.5.5. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.5.6. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica
podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

10.5.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do
licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido prazo para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Núcleo de Seleção, verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Núcleo de Seleção não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, os demais licitantes, desde logo, ficam intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos
aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail:
contato@igpr.org.br , e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO
12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do site www.crego.org.br , de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Núcleo de Seleção declarará o licitante
vencedor e registrará em ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.

13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Núcleo de
Seleção, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais
pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será
convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta
do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a contratante, serão
assinados através de Contrato de Prestação de Serviço.
14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para firmar
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital.
14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através do site www.crego.org.br .
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 15 (Quinze)) dias
corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e

aprovados pela CONTRATANTE, mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus
anexos.
16.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará mensalmente à CONTRATANTE, após
a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto,
bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se
houver.
16.2.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência da contratante.
16.2.2. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo
para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido
pela CONTRATANTE.
16.3. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
16.4. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA não impedem o
pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.1.1. Advertência por escrito;
17.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) dos quais o licitante
tenha participado e cometido a infração;
17.2. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.
17.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o regulamento de
Contração e Compras do IGPR.
17.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à contratante, observado o
princípio da proporcionalidade.
17.4.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou
razões de interesse público, devidamente comprovados.
17.5. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de
indenizar integralmente eventuais danos causados à contratante ou a terceiros, que poderão ser
apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

17.6. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
17.6.1. Retardarem a execução do objeto;
17.6.2. Comportar-se de modo inidôneo;
17.6.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
17.6.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não
serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Núcleo de Seleção, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
18.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Processo de
Seleção.
18.5. O Núcleo de Seleção, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar omissões
puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.6. O presente Processo de Seleção somente poderá ser revogado por razão de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
18.7. O Núcleo de Seleção do IGPR, poderá divulgar informações adicionais sobre o processo, no site
www.crego.org.br , cumprindo às empresas licitantes a obrigação de acompanhar as publicações.
18.8. Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, estado de Goiás, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

18.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitação e seus
anexos no site: www.crego.org.br.

Goiânia, 18 de abril de 2022
TALITA MARTINS Assinado de forma
digital por TALITA
ANDRADE DE
MARTINS ANDRADE
MELO:006578621 DE
MELO:00657862118
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Dr.ª Talita Martins Andrade de Melo
Presidente Executiva - IGPR

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em
TI e Telecomunicações para fornecimento e instalação de Solução VoIP integrada aos sistemas de
CRM e do Complexo Regulador Estadual (CRE), para atender às necessidades relativas às
comunicações de voz com os clientes internos e externos, durante 12 (doze) meses consecutivos.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Esta contratação de Solução VoIP (Voz sobre IP) se justifica pelas necessidades relativas à
redução de custos, modernização, gestão, melhoria da eficiência e segurança, aproveitamento
da Rede Lógica de Dados existente e expansão das comunicações de voz com seus clientes
internos e externos, incluindo-se a reestruturação e ampliação do Departamento de
Relacionamento com o usuário do SUS ativo, dotando-o de mecanismos inteligentes de
captação de informações que alimentarão base de dados para aprimoramento do
relacionamento com os clientes, tornando mais eficaz e eficiente o atendimento. A contratação
de serviços de comunicação unificada tem a função de apoiar a realização das atividades
essenciais ao cumprimento da missão institucional do Complexo Regulador Estadual, aumentar
a produtividade das equipes de trabalho e a mobilidade, por meio da utilização de comunicação
visual entre as autoridades através de vídeo conferências/vídeo chamadas utilizando as suas
estações de trabalho ou seus dispositivos móveis (tablets, smartphones e similares) a fim de
proporcionar uma resposta mais rápida e uma redução de deslocamentos e diminuição de
custos. E, aproveitando-se os investimentos realizados na infraestrutura de ativos e
equipamentos que suportam sua Rede Lógica de Dados, em detrimento da estrutura antiga de
telefonia, cujos equipamentos e cabeamentos não sofreram e não comportam atualizações. Já,
no aspecto da Rede Lógica de Dados todos os blocos já estão interligados via backbone próprio.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Quadro Descritivo
Ítem

01

Descrição
Servidor VoIP: Fornecimento, instalação e configuração de 01 (um) servidor na sede do
Complexo Regulador Estadual.
Gateway IP/TDM/FXS: Fornecimento, instalação e configuração de 01 (um) gateway FXS na
sede do Complexo Regulador Estadual.
Aparelhos IP: Fornecimento, instalação e configuração de 10 (Dez) aparelhos telefônicos IP
gateway FXS, que serão instalados na sede do Complexo Regulador Estadual.

Aparelhos terminais Digitais: Fornecimento e instalação de aparelhos terminais digitais
com até 20 (vinte) teclas de atalho programáveis para acesso direto de ramais e troncos.
Softphone: Fornecimento de software softphone da mesma marca que o sistema de
telefonia oferecido na proposta.
Headset: Fornecimento, instalação e configuração de 10 (Dez) aparelhos headset,
compatíveis e funcionais com os aparelhos IP fornecidos na solução ofertada, que serão
instalados na sede do Complexo Regulador Estadual.
Sistema de Call Center voz sobre IP: Fornecimento, instalação e configuração de software
para Call Center, que deverá conter distribuição inteligente de chamadas, através de URA
VoIP (Unidade de Resposta Audível – VOZ sobre IP); sistema CTI (Computer Telefone
Integration) ou outra tecnologia que promova a integração entre telefonia e informática,
destinado a integração entre os sistemas adquiridos através deste termo de referência e os
sistemas CRM (Custumer Relationship management).
Sistema de Gravação de Voz: Gravação de voz digital para o sistema de telefonia digital e
voz sobre IP.
Sistema Discador: Preditivo para sistema de telefonia digital e voz sobre IP (discagem
automática e simultânea com inteligência artificial) e IVR (Interactive voice response –
resposta de voz interativa).
Instalação e Configuração: Todos os sistemas e equipamentos devem ser fornecidos,
instalados e configurados em até 10 (Dez) dias úteis após a assinatura do contrato.
Suporte Técnico: Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Treinamento: Realizar treinamento a todos os colaboradores indicados pela Contratante.
O serviço terá duração de 12 meses
3.2. Solução VOIP Integrado
3.2.1. Servidor VOIP (Appliance)
a) Possuir placa mãe, com processador integrado
b) O Processador integrado de 64 bits, deverá ter frequência de no mínimo 2.41GHz
c) Possuir no mínimo 8 GB de memória RAM DDR3 (expansível até 16 GB)
d) Possuir no mínimo um disco SSD, com armazenamento de pelo menos 120GB
e) Possuir slots suficientes para suportar até 2 discos SATA de 2,5”
f) Possuir no mínimo 3 (três) portas RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
g) Possuir no mínimo 1 (uma) porta VGA

h) Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB 2.0
i) Possuir pelo menos 3 slots para combinação de interfaces de telefonia sejam elas E1, FXS,
FXO e/ou GSM
j) O gabinete do Appliance deve ser de 1U para rack de 19 polegadas
k) Deve ser compatível com os sistemas Operacionais Windows e Linux (kernel com versão 3.10
ou superior)
l) O Servidor deverá conter minimamente o módulo E1 para pelo menos 30 canais e módulo
GSM para 4 cartões SIM Card.
m) Permitir conexão proprietária para expansão via Gateway
n) O Appliance ofertado deverá ser otimizado para soluções VoIP
o) O fabricante deve possuir Certificação ISO 9001

3.2.2. Módulos de Telefonia
3.2.2.1. Módulo E1
a) Permitir 1 ou 2 links por módulo
b) Suportar método de verificação de erros (CRC-4)
c) Permitir Ordenação de alocação dos canais

3.2.2.2. Módulo GSM
a) Permitir 1 ou 2 canais por módulo;
b) Suportar SIM card de diferentes operadoras no mesmo módulo;
c) Possuir, no mínimo, banda disponível 2G/3G Penta-band 850 /900 /1700 /1900 /2100
MHz;
d) Permitir notificações de recebimento, confirmação e erro de SMS;
e) Permitir a alocação cíclica dos canais GSM;
f) O appliance ofertado deverá possuir minimamente 2 módulos GSM instalados que
deverão suportar pelo menos 4 SIM cards, funcionando simultaneamente.

3.2.3. Gateway (Banco de Canais)
a) Possuir no mínimo 32 canais analógicos FXS;
b) Possuir Compatibilidade com FOP (Flash Operator Panel);
c) Possuir DSPs para executar o processamento de áudio e sinalizações;
d) Capacidade de detecção e geração de dígitos DTMF, tons de fax, 425Hz e mensagens TDD;
e) Possuir capacidade de detecção de silêncio e presença de áudio tanto antes, quanto depois
do atendimento;
f) Capacidade de detecção de tons programáveis;
g) Permitir o controle de volume manual e automático (AGC);
h) Realizar convergência e ajuste de atrasos (delay) automáticos durante toda a ligação;
i) O gateway deverá ser compatível com as normas ITU-T G.165 e G.168 para cancelamento de
eco;
j) Deve ser capaz de realizar a supressão de DTMF;
k) Deve possuir no mínimo 2 portas Ethernet para conexão com servidor (para redundância de
conectividade de rede);
l) Permitir conferência com até 5 participantes entre quaisquer canais;
m) Possuir suporte à reprodução de mensagens, no mínimo nos formatos PCM8, PCM11,
PCM16, A-law e u-law, GSM e DIV4 (ADPCM);
n) Possuir no mínimo os Codecs G.711 (A-law e u-law), GSM e ADPCM, PCM8, PCM16 E AMR
disponíveis para a gravação e reprodução;
o) Possuir sistema web para configuração, monitoramento e diagnóstico;
p) Interface web para controle, visualização e download de logs; q) Possuir Certificação Anatel;
q) Possuir sistema

3.2.4. Aparelho IP
a) Possuir display gráfico com resolução mínima de 128x64 pixels;
b) Tela com tamanho mínimo de 5,9x2,2 cm;
c) Possuir idioma português (Brasil);
d) Suportar no mínimo 2 linhas SIP com indicador de estado;

e) Possuir no mínimo 4 teclas programáveis (via software);
f) Possuir no mínimo 5 teclas de navegação (botões direcionais);
g) Possuir ajuste de volume inclusive para o headset, viva voz e interrupção de som (mudo);
h) Possuir retenção (hold), rediscagem, conferência e transferência;
i) Deve suportar o Protocolo VoIP: SIP 2.0;
j) Suporte aos Protocolos de rede: HTTP, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q/P; 4
k) Deve ter Suporte aos Protocolos de Qualidade do Serviço (QoS): TOS, Jitter Buffer, VAD,
CNG, G.168 (32ms);
l) Deve suportar headset;
m) Suporte a operação via monofone e viva voz;
n) Possuir Ajuste de volume, com no mínimo 3 níveis;
o) Permitir no mínimo as funcionalidades de: chamada em espera, fila de chamadas,
encaminhamento de chamada, transferência de chamada, retenção de chamada, retorno de chamada,
conferência a 3, não perturbe (DnD), lista negra, correio de voz e mensagem de voz;
p) Permitir cadastro de senha para acesso as configurações;
q) O equipamento ofertado deverá possuir minimamente 2 portas Ethernet 10/100 Mbps, uma
para a conexão com a rede local LAN e outra para conexão com o PC, ou computador que vá se conectar
ao telefone para o acesso à rede local;
r) O equipamento ofertado deverá suportar o funcionamento simultâneo em 2 diferentes VLANs
(de voz para a porta de entrada da rede local no aparelho) e outra VLAN de dados que entregará ao
computador a ele conectado;
s) Possuir certificação Anatel;

3.2.5. Requisitos dos Sistemas
a) As denominações dos módulos ou subsistemas, das telas e dos campos, bem como a forma
de operação do sistema, não precisam necessariamente ser as mesmas descritas nesse documento,
desde que as informações requeridas e o procedimento necessário à sua obtenção estejam disponíveis
de forma logica, simples e amigável, atendendo ao objetivo dos módulos ou subsistemas listados.
b) Todas as plataformas deverão ser desenvolvidas em aplicações para a Web, e estarem
homologadas para funcionamento em navegadores padrão de mercado utilizados no Complexo
Regulador Estadual (CRE) (Internet Explorer versão 11.0 ou superior, o Firefox versão 46.0 ou superior
e o Google Chrome versão 51.0 ou superior).

3.2.6. Características do Sistema Painel de Telefonia IP
a) Permitirá visualizar as informações da Central de Atendimento como o status dos atendentes,
status das chamadas e alarmes. Será́ apresentado em janelas, sendo permitido ao usuário selecionar
as informações de seu interesse.
b) Deverá conter, no mínimo:
I. Quantidade de ligação atendida por cada agente da fila de atendimento;
II. Painel em tempo real totalizando quantidade de ligação atendida por cada agente, por
fila existente;
III. Somatório de ligação atendida de toda fila de atendimento;
IV. Painel em tempo real detalhando a somatória de ligações atendida por cada fila de
atendimento existente;
V. Quantidade de ligações com transbordo (não atendida por agente de atendimento);
VI. Painel em tempo real com cada agente (ramal) que teve transbordo e somatória das
ligações com transbordos;
VII. Média de tempo de fala de cada fila de atendimento;
VIII. Painel em tempo real com dados de média de conversa por cada fila existente;
IX. Média de tempo de fala de cada agente;
X. Painel em tempo real com dados de média de conversa por cada agente nas filas
existente;
XI. Gráfico com a quantidade de ligação ativas em tempo real (entrada e saída);
XII. Painel com gráfico de quantidade ligação ativas (saintes e entrantes) com horário;
XIII. Lista de ligação abandonada na fila de espera;
XIV. Deve conter a identificação do número de origem e horário da ligação;
XV. Painel em tempo real com dados de ligações que foram abandonadas com o número
de origem e hora da ligação.

3.2.7. Sistema de controle de gravação de voz para Sistema de Telefonia Voz sobre IP
a) O gravador digital faz o monitoramento e gravação de voz das ligações que são direcionadas
aos atendentes, gravando todos os diálogos da ligação recebida por todas as Posições de Atendimento
(PA's). O sistema de gravação deve oferecer confiabilidade, disponibilidade e segurança.
b) As informações da gravação devem ser armazenadas para facilitar a busca pela gravação.

c) A recuperação dos áudios gravados deve ser de forma fácil e intuitiva.
Desta forma, devem constar nos registros, no mínimo, de forma indexada:
I.
II.
III.
IV.

Código da gravação;
Data, hora do início e do final da gravação;
Ramal utilizado;
Protocolo de identificação da ligação.

d) Em relação ao arquivo gerado:
I. Deve utilizar métodos de compressão de dados;
II. Deve ser de qualidade que possibilite clara audição durante a reprodução;
III. Deve usar formato não proprietário.
e) Em relação ao Hardware:
I. Não é permitido o uso de hardware especifico para efetuar as gravações, devendo o
sistema ser desenvolvido em nível de sistema operacional;

4. Critério de julgamento
4.1. Observadas as demais condições deste Termo de Referência, o julgamento desta licitação será
feito pelo critério do menor preço no Item.
5. Condição de Realização do Serviço
5.1. Após assinatura do contrato a contratada deverá instalar e configurar toda solução em até 10
(Dez) dias úteis. Dentro deste prazo deverá ser proposta pela contratada, uma janela de um
final de semana ou feriado para a ligação do link E1 existente na contratante na solução
ofertada, sendo a janela de indisponibilidade aceita pela contratante para esta virada, somente
dentro do final de Semana (Sábado ou Domingo, e/ou feriado).
5.2. Os equipamentos fornecidos e licenças de software entregues pela contratada deverão ser
novos e estar na última versão lançada pelo fabricante, devidamente embalados no ato da
entrega, e deverão ter garantia pelo período de vigência contratual, 12 (doze) meses, contra
quaisquer defeitos de fabricação e/ou montagem, sendo de sua inteira responsabilidade todos
os serviços, regulagens, calibrações, reparos, fornecimento e substituição de peças e
acessórios defeituosos, na forma descrita no Termo de Garantia do fabricante, que é aceito pelo
contratante, sem prejuízo de outras condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5.3. A contratada deverá prestar serviços de Suporte Técnico, pelo prazo da garantia, observandose as condições, requisitos e os prazos estabelecidos no Nível Mínimo de Serviços constante
neste Termo de Referência.
5.4. A contratada deverá fornecer Rack de 10 U, incluindo os patch panel’s, voice panel’s, patch
cords, e demais componentes necessários à instalação da solução ofertada em substituição
e/ou adequação do atual quadro de distribuição de telefonia existente, baseado em blocos BLI.
5.5. A contratada deverá configurar redundância via VPN para caso de falhas dos links de dados
primários.
5.6. Toda a atual infraestrutura (Quadro Geral de Distribuição de Telefonia (Blocos BLI) e Central
Telefônica) existente na sede do Complexo Regulador Estadual, deverá ser desativada e
substituída pela solução descrita neste Termo de Referência. As adaptações e equipamentos
necessários, devem ser incluídos na solução ofertada.
5.7. A contratada deverá realizar a adequação da rede interna da contratante na movimentação do
par metálico e do modem do link E1, para o Data Center.
5.8. A contratada deverá realizar a instalação de 70 pontos de rede certificados de acordo com a
norma NBR14565, distribuídos nas salas ou sessões que já possuem os ativos de rede
necessários à Conectividade, sendo necessária a passagem dos cabos, a partir dos racks
existentes, nessas salas, sessões ou departamentos até as respectivas estações de trabalho,
nos pontos em que serão instalados os Aparelhos de Telefone IP da Solução VoIP ofertada.
Estima-se pela distância entre os racks e os pontos a serem instalados que serão gastos uma
média de 30 metros de cabo por ponto, essa estimativa pode ser verificada e evidenciada na
Visita Técnica.
5.9. Todos os adaptadores e adaptações necessárias às canaletas, cabos, tomadas (keystones) e
patch panels necessários à instalação deverão ser providenciados pela contratada, conforme o
padrão utilizado pela contratante com cabeamento UTP categoria.
5.10.
A contratada deverá prover as informações necessárias para integração da solução
ofertada com o software de CRM da contratante. E, realizar minimamente o envio em tempo
real de dados das ligações com o número de origem, a fila, o ramal, o tempo de fala, as
transferências, e as chamadas puxadas. Permitindo inclusive o Download de ligações.
5.11.

A solução ofertada deverá possibilitar integração ao Sistema de CRM;

5.12.
A contratada deverá realizar a configuração de Integração da solução ofertada com o
monitoramento da contratante.

5.13.
A contratada deverá realizar a configuração e manter funcional as notificações de
transbordo e abandono de chamada, por e-mail e painel da solução ofertada.
5.14.
A contratada deverá realizar a configuração e manter o registro de Logs completos de
ligações (espera, atendimento e transferências) da solução ofertada.
5.15.

As Unidades de Resposta Audível - URA's deverão ser minimamente capazes de:
a) Ser utilizada com discagem por Pulso ou DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency);

b) Identificar o destino da ligação, podendo realizar tratamentos diferenciados de acordo
com cada origem e destino. Neste caso, ela envia a ligação para um grupo específico;
c) Deve haver mais de um prompt de mensagens na URA, para dias úteis e feriados, e
também em horários específicos de atendimento, devendo ser capaz de receber a programação
por horário. Por exemplo: de 8h00 as 12h00, funcionar tocando um determinado prompt e após
as 12h00 até́ um horário pré-determinado, tocaria outro prompt.
d) A solução ofertada deverá comtemplar diferentes URA's de atendimento, sendo
possível a customização por departamento ou Sessão.

5.16.
Configurações da Central de relacionamento com o usuário do SUS e seus
sistemas:
a) A contratada deverá realizar a configuração do Sistema de Atendimento de modo que
quando não houver atendentes disponíveis durante o horário de atendimento e as ligações forem
transbordadas por timeout, o sistema deverá informar que não existe nenhum atendente
disponível no momento, solicitando que o cliente ligue mais tarde.
b) A contratada deverá realizar a configuração do Sistema de Atendimento de modo que
quando houver atendentes disponíveis, a chamada deverá ser ofertada para a fila de atendentes
com base na estratégia de distribuição. Após abertura da sessão, o diálogo pode ser iniciado
entre o atendente e o usuário.
c) Enquanto processa as chamadas e identifica os eventos de atendente livre, ocupado
e não disponível, o sistema deve fornecer ao supervisor informações em tempo real sobre o
tráfego na rede, o status de determinados grupos e de cada atendente em particular. Também
deve permitir que os supervisores monitorem as chamadas em tempo real, a fim de avaliar o
desempenho dos atendentes ou para auxilia-los a solucionar demandas mais complexas.
d) Criação de grupos para ligações automáticas e distribuição aos atendentes.
e) A contratada deverá realizar a configuração do Sistema de gravação de voz digital
para Sistema de telefonia de Voz sobre IP.

f) Todas as chamadas deverão ser gravadas e os seus respectivos registros deverão ser
gravados em banco de dados.
g) A contratada deverá solicitar e prover as informações necessárias para realizar as
integrações de bancos de dados necessárias para permitir que os números de telefone das
chamadas entrantes e de saída da solução VoIP ofertada sejam capazes de identificar o cliente
que está interagindo com a central de atendimento e Relacionamento com o Cliente.
h) A contratada deverá realizar as configurações e instruções necessárias ao
funcionamento de ramais remotos via VPN (Virtual Private Network) a partir da rede pública.

5.17.

Suporte Técnico:

a) Toda solução deverá ser monitorada em tempo real, com detecção de falhas em toda
solução, como linhas, ramais e equipamentos;
b) A contratada deverá disponibilizar um número de telefone, chat e e-mail para abertura
de chamados;
c) A contratada deverá disponibilizar sistema para acompanhamento dos chamados
abertos, conclusos e tempo médio para resolução. O Sistema deverá emitir relatórios para
acompanhamento do fiscal do contrato;
d) O sistema de chamados deverá gerar protocolo para acompanhamento das
solicitações realizadas;
e) Os dados monitorados deverão estar disponíveis a qualquer momento a contratante.
f) O Sistema deverá emitir relatórios para acompanhamento do fiscal do contrato.
g) O sistema de chamados deverá gerar protocolo para acompanhamento.
h) A empresa vencedora deverá oferecer, durante a vigência do contrato, na sede do
Complexo Regulador, serviços de suporte técnico, incluindo manutenção de hardware, na
modalidade 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), executando-os sempre que acionada
pela Contratante mediante a abertura de chamado técnico;
i) O início do atendimento técnico não deve ser superior a 2 (duas) horas, contadas a
partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail e chat, a ser informada pela
contratada;
j) Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de
acordo com seu grau de severidade, segundo a classificação da tabela abaixo:

5.18.

Treinamento
a) A empresa deverá realizar um treinamento para todos os colaboradores indicados
pela contratante, sobre como configurar e operar todas as funcionalidades e
facilidades dos equipamentos que serão instalados, devendo ser ministrado nas
dependências do Complexo Regulador Estadual. Será registrado em Ata o conteúdo
ministrado.

6. Obrigações entre as partes
6.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.1. Cabe à contratada o cumprimento dos prazos de entrega, nas condições e locais
definidos e nas quantidades contratadas, a contar da data do recebimento da Ordem de
Compra pedido ou documento equivalente.
6.1.2. A contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas por meio deste Termo de
Referência, podendo sofrer penalidades cabíveis previstas em contrato, em caso de não
cumprimento do estabelecido.
6.1.3. Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o fornecimento e
substituição de peças e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do Objeto
licitado durante o período de garantia, serão prestados pela contratada sem quaisquer ônus
para o contratante.

6.1.4. Toda solução deverá ser monitorada em tempo real, com detecção de falhas em toda
solução, como linhas, ramais, link de dados e hardwares.
6.1.5. A contratada deverá disponibilizar um número de telefone, chat e e-mail para abertura de
chamados, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana.
6.1.6. A contratada deverá disponibilizar sistema para acompanhamento dos chamados
abertos, conclusos e tempo médio para resolução.
6.1.7. Os serviços de garantia deverão incluir os custos de pessoal, deslocamento, peças,
insumos, impostos e todos os demais custos que eventualmente sejam necessários, sem
nenhum ônus adicional para a contratante.
6.1.8. Correrá por conta da contratada o transporte de entrega dos objetos, bem como, qualquer
prejuízo causado aos objetos em decorrência do transporte.
6.1.9. Substituir sem custos adicionais para o Complexo Regulador Estadual todo o objeto
inadequado para o uso ou em desacordo com o padrão exigido neste Termo de Referência,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos após a notificação de desacordo.
6.1.10. Enquanto não ocorrer à substituição ou troca do objeto desta licitação, a empresa será
considerada em atraso e, em consequência, sujeita as penalidades.
6.1.11. Atender prontamente a quaisquer exigências do Complexo Regulador Estadual,
inerentes ao objeto do presente termo de referência;
6.1.12. Cabe à contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos objetos especificados, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do
fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.
6.1.13. A contratada, neste ato, assume perante a contratante a responsabilidade civil
relativamente a qualquer dano que o produto por ela fornecido venha a causar ao
patrimônio do Complexo Regulador Estadual, ao pessoal da contratante ou a terceiros;
6.1.14. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato.
6.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.3. O pagamento será efetuado à contratada referente ao fornecimento em questão, no prazo de
até 15 (quinze) dias, após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do
Contrato.
6.4. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das condições estabelecidas
neste Termo de Referência.

6.5. Prestar aos empregados da contratada, informações, esclarecimentos que eventualmente
venham ser solicitados, e que digam respeito à natureza do fornecimento.
6.6. Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos.
6.7. O Complexo Regulador Estadual notificará a contratada, por escrito, quaisquer falhas, erros,
imperfeições ou irregularidades que encontrar nos trabalhos executados.
6.8. Caberá ao Complexo Regulador Estadual exigir o cumprimento de todos os compromissos
assumidos pela contratada, de acordo com este termo de referência e demais normas da
entidade.
6.9. O Complexo Regulador Estadual reserva o direito de não receber os objetos em desacordo com
as especificações e condições constantes neste Termo, podendo aplicar as penalidades
cabíveis.
7. Da Subcontratação
7.1. A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
8. Da proposta
8.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, devidamente assinada e datada,
obedecendo ao edital e seus anexos;
8.2. Marca, preço unitário por item e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com
apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irreajustáveis, incluindo todos
e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, 12 contribuições
previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou
indireta, da entrega do objeto da presente licitação;
8.3. Razão Social completa da licitante e CNPJ, os quais deverão ser os mesmos constantes da
documentação;
8.3.1. Valor total que será expresso em real e por extenso.
8.3.2. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias;
8.3.3. A omissão de qualquer uma das exigências desta solicitação, poderá implicar na
desclassificação da proposta;

9. Das Penalidades
9.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita,
no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável,
para as seguintes hipóteses:
9.1.1. Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) ao dia incidente sobre o valor
correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação;
9.1.2. Por inexecução total do objeto desta licitação:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
9.1.3. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e
consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão
definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada;
9.1.4. Os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Complexo
Regulador Estadual, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente;
9.1.5. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao produto
que deixou de ser entregue / serviço que deixou de ser executado;
9.1.6. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data da convocação, o Complexo Regulador Estadual terá o direito de
homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
9.1.7. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Complexo Regulador Estadual.
10. Da fraude e Corrupção
10.1.
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo IGPR serão observadas as determinações
que se seguem.
10.2.
O IGPR exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante
a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos
dessa disposição, os seguintes termos:
10.2.1. “Prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer
coisa de valor para influenciar a ação de um colaborador do IGPR, CRE e/ou agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

10.2.2. “Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de
licitação ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE;
10.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou
após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE,
destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e
privar o CONTRATANTE dos benefícios da competição livre e aberta.
10.2.4. “Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no
processo de licitação ou afetar a execução de um contrato.
10.2.5. “Prática obstrutiva” significa:
10.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para
investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de
impedir uma investigação do CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre
alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou
10.2.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do
CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e auditar.
10.2.5.3. O IGPR rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação
vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em
práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento
licitatório.

Goiânia, 18 de abril de 2022
TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118

___________________________________
Talita Martins Andrade de Melo
Presidente Executiva - IGPR

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ítem

Descrição

Valor
Mensal

Valor Total
(12 meses)

Servidor VoIP: Fornecimento, instalação e configuração de 01 (um)
servidor na sede do Complexo Regulador Estadual.
Gateway IP/TDM/FXS: Fornecimento, instalação e configuração de 01
(um) gateway FXS na sede do Complexo Regulador Estadual.
Aparelhos IP: Fornecimento, instalação e configuração de 10 (Dez)
aparelhos telefônicos IP gateway FXS, que serão instalados na sede
do Complexo Regulador Estadual.
Aparelhos terminais Digitais: Fornecimento e instalação de
aparelhos terminais digitais com até 20 (vinte) teclas de atalho
programáveis para acesso direto de ramais e troncos.

01

Softphone: Fornecimento de software softphone da mesma marca que
o sistema de telefonia oferecido na proposta.
Headset: Fornecimento, instalação e configuração de 10 (Dez)
aparelhos headset, compatíveis e funcionais com os aparelhos IP
fornecidos na solução ofertada, que serão instalados na sede do
Complexo Regulador Estadual.
Sistema de Call Center voz sobre IP: Fornecimento, instalação e
configuração de software para Call Center, que deverá conter
distribuição inteligente de chamadas, através de URA VoIP (Unidade
de Resposta Audível – VOZ sobre IP); sistema CTI (Computer Telefone
Integration) ou outra tecnologia que promova a integração entre
telefonia e informática, destinado a integração entre os sistemas
adquiridos através deste termo de referência e os sistemas CRM
(Custumer Relationship management).
Sistema de Gravação de Voz: Gravação de voz digital para o sistema
de telefonia digital e voz sobre IP.
Sistema Discador: Preditivo para sistema de telefonia digital e voz
sobre IP (discagem automática e simultânea com inteligência artificial)
e IVR (Interactive voice response – resposta de voz interativa).
Instalação e Configuração: Todos os sistemas e equipamentos
devem ser fornecidos, instalados e configurados em até 10 (Dez) dias
úteis após a assinatura do contrato.
Suporte Técnico: Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Treinamento: Realizar treinamento a todos os colaboradores
indicados pela Contratante.

R$
________

R$
________

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com
sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº 47.437, de 2018
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à
______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais
para sua categorização como _________________________________, estando no rol descrito no
item 4.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento
favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e
Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à
______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições contidas
neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à
______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos
incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Processo de Seleção nº _____ /
2021, declaro que o Sr.__________________ , CPF _________, devidamente credenciado pela
empresa_________________, CNPJ: ___________, compareceu e vistoriou irrestritamente os
locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, e tomou plena ciência
das condições locais e das dificuldades existentes, bem como de todos as informações e
elementos técnicos, necessários à execução dos serviços a serem licitados.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.
Data e local.
______________________________
Assinatura

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Processo de Seleção nº _____ /
2022, a ____________, CNPJ nº ___________, com sede à _____________, declara, sob as
penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica, considerando a descrição do serviço
contida no Termo de Referência, Anexo do Edital.
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, se
compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como
justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.
Data e local.
______________________________
Assinatura

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº ______/ 2022 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS, E A EMPRESA [INSERIR NOME DA EMPRESA],
NA FORMA ABAIXO:

O Instituto de Gestão Por Resultados - IGPR, com sede na Avenida Goiás, nº 625, Quadra 09, Lote
67, Salas 902/903, Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central-Goiânia/GO-CEP: 74.010010, inscrito(a) no CNPJ sob o nº [inserir nº do CNPJ], doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo [inserir nome do representante do contratante], inscrito no CPF sob o
nº [inserir nº do CPF], e a empresa [inserir nome da empresa], endereço de correio eletrônico [inserir
e-mail], inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do
CNJP], com sede na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a).
[inserir nome do representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF], doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Processo de Seleção
nº [inserir nº/ano].
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente processo seletivo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o
fornecimento e instalação de solução cloud e aparelhos IP, para o Complexo Regulador Estadual
(CRE).
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Processo de Seleção de nº _________/2022
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
Ítem

01

Descrição
Servidor VoIP: Fornecimento, instalação e configuração de 01 (um)
servidor na sede do Complexo Regulador Estadual.
Gateway IP/TDM/FXS: Fornecimento, instalação e configuração de 01
(um) gateway FXS na sede do Complexo Regulador Estadual.
Aparelhos IP: Fornecimento, instalação e configuração de 10 (Dez)
aparelhos telefônicos IP gateway FXS, que serão instalados na sede
do Complexo Regulador Estadual.
Aparelhos terminais Digitais: Fornecimento e instalação de
aparelhos terminais digitais com até 20 (vinte) teclas de atalho
programáveis para acesso direto de ramais e troncos.

Valor
Mensal

R$
________

Valor Total
(12 meses)

R$
________

Softphone: Fornecimento de software softphone da mesma marca que
o sistema de telefonia oferecido na proposta.
Headset: Fornecimento, instalação e configuração de 10 (Dez)
aparelhos headset, compatíveis e funcionais com os aparelhos IP
fornecidos na solução ofertada, que serão instalados na sede do
Complexo Regulador Estadual.
Sistema de Call Center voz sobre IP: Fornecimento, instalação e
configuração de software para Call Center, que deverá conter
distribuição inteligente de chamadas, através de URA VoIP (Unidade
de Resposta Audível – VOZ sobre IP); sistema CTI (Computer Telefone
Integration) ou outra tecnologia que promova a integração entre
telefonia e informática, destinado a integração entre os sistemas
adquiridos através deste termo de referência e os sistemas CRM
(Custumer Relationship management).
Sistema de Gravação de Voz: Gravação de voz digital para o sistema
de telefonia digital e voz sobre IP.
Sistema Discador: Preditivo para sistema de telefonia digital e voz
sobre IP (discagem automática e simultânea com inteligência artificial)
e IVR (Interactive voice response – resposta de voz interativa).
Instalação e Configuração: Todos os sistemas e equipamentos
devem ser fornecidos, instalados e configurados em até 10 (Dez) dias
úteis após a assinatura do contrato.
Suporte Técnico: Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Treinamento: Realizar treinamento a todos os colaboradores
indicados pela Contratante.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1. A execução do objeto dar-se-á na sede do Complexo Regulador Estadual, sito à Rua 26 nº10,
Quadra 01 Lote 01, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO, CEP: 74.853-070.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 12 (Doze) meses a partir da publicação do seu extrato no órgão
oficial de imprensa; podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse
na realização do serviço;
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
CONTRATANTE;

3.1.4. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;
3.1.5.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por extenso]).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) CONTRATANTE.
6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram- se no Edital e no
Termo de Referência.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE
7.1. Não haverá reajuste do valor do contrato nos primeiros 12 meses, salvo a necessidade de
expansão do objeto contratado.
8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante /Comissão
especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na
forma estabelecida pelo Termo de Referência.
9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os
equipamentos que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo IGPR serão observadas as determinações que
se seguem.
11.2. O IGPR exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante a

licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos
dessa disposição, os seguintes termos:
11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer
coisa de valor para influenciar a ação de um colaborador do IGPR, CRE e/ou agente público no
processo de licitação ou execução do contrato;
11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de
licitação ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE;
11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após
a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE, destinado a
estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE
dos benefícios da competição livre e aberta;
11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente,
pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou
afetar a execução de um contrato;
11.2.5. “prática obstrutiva” significa:
11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação
ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou
conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a
impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação;
ou
11.2.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do CONTRATANTE
ou outro órgão de controle de investigar e auditar.
11.3. O IGPR rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar
que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas,
conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTINEPOTISMO
12.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges, companheiros ou que
tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, salvo
se investidos por concurso público e/ou Seleção Pública.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no Termo de
Referência.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:
14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizações e multas.
14.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da CONTRATANTE à
continuidade do contrato.
14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade
da outra parte, acaso em seu poder.
14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo Regulamento de Compras
e Contratações do IGPR.
15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Goiás,

correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos do Contrato de Gestão de nº98/2018.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia, Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.
CONTRATANTE:
CONTRATADA

ANEXO V – CRONOGRAMA DO PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2022 - IGPR
Etapa
Publicação do Edital
Pedido
Esclarecimentos
sobre o edital

de

Horário
A partir das 16h

Dias 20 e 25/04/2022

Até as 17h do dia

de

Período para análise
dos
pedidos
de
esclarecimentos por
parte do Núcleo de
Seleção
Divulgação
dos
esclarecimentos

Período
Técnica

Data
19/04/2022

Visita

Data de entrega das
propostas (envelope
1 e Envelope 2)

Abertura
dos
Envelopes
pelo
Núcleo de Seleção
Resultado da análise
das propostas
Período
para
Recurso

Local
Site: www.crego.org.br
Deverá ser enviado
documento oficial ao email:
contato@igpr.org.br

26 e 27/04/2022

28/04/2022

Dias 29/04 e 02 e
03/05/2022

06/05/2022

Até as 18h

Site: www.crego.org.br

Das 08h30 às 12h e das
13h30 às 17h (Com
horário
agendado,
através do telefone (62)
3086-5560,
sendo
vedada a visita de mais
de um fornecedor no
mesmo momento.

Sede do Complexo
Regulador
Estadual
(CRE):
Rua 26, número 10,
Quadra 01, Lote 01,
Bairro Jardim Santo
Antônio, CEP: 74853070, Goiânia – Goiás
Sede do Complexo
Regulador
Estadual
(CRE):
Rua 26, número 10,
Quadra 01, Lote 01,
Bairro Jardim Santo
Antônio, CEP: 74853070, Goiânia – Goiás

Até às 17h

09/05/2022
10/05/2022
11 e 12/05/2022

Até às 17h

Site: www.crego.org.br

Até as 17h do dia

Deverá ser enviado
documento oficial ao e-

mail:
contato@igpr.org.br
Período para análise
dos recursos por
parte do Núcleo de
Seleção
Divulgação
da
análise dos recursos
Resultado Final do
Processo Seletivo

13/05/2022

16/05/2022

Até às 18h

Site: www.crego.org.br

16/05/2022

Até às 18h

Site: www.crego.org.br

