
CONTRATO Nº 004/ 2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS IGPR, E A EMPRESA MEGA TELECOMUNICAÇÕES 

L TOA NA FORMA ABAIXO 

INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR FILIAL 01, pessoa jurídica de direito privado, 
qualificada como organização social pelo Estado de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 
8.636/2016, com sede em Goiânia (GO) e filial na mesma cidade na Avenida Goiás, nº 625 - Quadra 
09,Lote 67, Salas 902/903, Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central, CEP 74.010-010, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.288.745/0002-96, neste ato representada sua representante legal Ora. 
TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO - Presidente Executiva, advogada OAB/GO sob o número 
57074, Carteira de Identidade sob o número 5.539.956 SSP/GO, CPF sob o número 006.578.621-18, 
doravante denominada CONTRATADA e MEGA TELECOMUNICACÕES LTDA pessoa jurídica de 
direito privado, com sede em Goiânia (GO), na Rua Espinos, nº 11 O, Quadra 26, Lote 13,Setor Gentil 
Meireles -Goiânia-CEP: 74.575-160, inscrita no CNPJ sob o nº 37.372.331/0001-62, neste ato 
representado por seu responsável, Sr. JUNIO CESAR MATIAS DE MORAES, brasileiro, união 
estável, empresário, portador do RG 1.947.310 SSP/GO e CPF nº 472.739.331-04 celebram o 
presente Contrato, decorrente do Processo de Seleção nº 004/2022. 

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 004/2022 e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

ítem Descrição 

Servidor VolP: 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 

1 Complexo Regulador Estadual. 

Aparelhos IP: Fornecimento, instalação e 
configuração de 1 O (Dez) aparelhos telefônicos IP 
gateway FXS, que serão instalados na sede do 
Complexo Regulador Estadual. 

A arelhos terminais Di itais: Fornecimento e 
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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 1 O (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 VolP 
(Unidade de Resposta Audível - VOZ sobre IP); 
sistema CTI (Computer Telefone lntegration) 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 
(lnteractive voice response - resposta de voz 
interativa). 

Instalação e Configuração: Todos os sistemas e 
equipamentos devem ser fornecidos, instalados e 
configurados em até 1 O (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 ela Contratante. 
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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 do dia 19/05/2022, 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. CLAUSULA QUARTA- PREÇO 

4.1. O valor total da contratação é de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) mensais e 122.400,00 ( 
Cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais) anual. 

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. CLAUSULA QUINTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da CONTRATANTE. 
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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. 

6.2. O pagamento pelos serviços prestados será feito mediante a emissão de nota fiscal 
acompanhado de relatório sintético das atividades executadas no mês. 

6.3. O pagamento realizado por meio de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA 
ou ainda boleto bancário, da melhor forma que convier a CONTRATANTE. 

6.4. A conta corrente indicada pela CONTRATADA é: 

Banco: o22>+ 
Agencia: c:l,=}--?j~ - J.. 
Conta Corrente: 1680:J-~. 

6.5. As faturas serão emitidas até o dia 25 do mês da prestação de serviços, devidamente 
acompanhada da documentação do item 6.2 e das certidões negativas descritas no item 6.11. 

6.6. A fatura deverá especificar o número do Contrato de Gestão, além de referenciar a competência 
a que se refere, se for o caso. 

6.7. Os pagamentos das Notas Fiscais referentes aos serviços realizados serão condicionados a 
emissão de relatórios sobre as atividades prestadas conforme descrito no item 6.1.1 da presente 
cláusula. 

6.8. Do pagamento efetuado a empresa contratada serão calculadas e deduzidos as retenções 
tributárias de Pessoa Jurídica - PJ, conforme legislação pertinente, exceto no caso em que a 
CONTRANTE for optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL. 

6.9. Caso a CONTRATADA não seja optante do SIMPLES NACIONAL, do pagamento efetuado a 
empresa contratada serão calculadas e deduzidas as retenções tributárias de Pessoa Jurídica 
conforme o tipo e o local onde está sendo prestado o serviço e de Pessoa Física conforme 
determina a legislação de cada tributo, valores estes que deverão ser deduzidos do valor apurado 
por cada prestador, não havendo assim, pagamento de tributo em duplicidade. 

6.9.1. Para o caso específico do ISSQN, sendo que caberá ao prestador observar a legislação do 
município em que houver a prestação do serviço para se informar se é permitido ou nã ai 
compensação. 
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6.9.2. Ainda serão objeto de retenção o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, conforme 
disposto no Art. 647/RIR 1999 e alterações posteriores; as Contribuições Sociais Retidas na Fonte -
CSRF - Art. 30 da Lei 10833/2003 e alterações posteriores; e as contribuições previdenciárias do 
INSS - IN 971/2009 Arts. 115 a 118 e alterações posteriores. 

6.1 O. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços objeto 
deste contrato será arcado pela CONTRATADA, sendo defeso invocar este contrato para eximir-se 
de qualquer responsabilidade ou obrigação, bem como transferir o ônus financeiro decorrente 
dessas obrigações à CONTRATANTE. 

6.11. Juntamente com a nota fiscal, referente aos serviços prestados, a Contratada deverá 
apresentar as seguintes certidões: 

a) 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; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a 
Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ; 

c) 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 do Estado de Goiás. 

d) 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; 

e) 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) 

f) 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. 

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. 
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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 durant 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 CONTRA T ANTEdos 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 licitaç~ u 
afetar a execução de um contrato; 

11.2.5. "prática obstrutiva" significa: 
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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 

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, salvose 
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 rescIsao 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, conformeo 
caso: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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14.4.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.2. 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 exigidosna 
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 e do presente instrumento, no sitio oficial do CRE, correrá a 
expensas da CONTRATANTE, nos termos do Contrato de Gestão de nº 98/2018. 
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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: TALITA MARTINS 
ANDRADE DE 

Goiânia, 18 de maio de 2022. 

Assinado de forma digital 
por TALITA MARTINS 
ANDRADE DE 

MELO:00657862118 MELO:00657862118 
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Testemunhas: 

Assinatuça: ~ 

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO 
Presidente Executiva 

~lttJ.1cfco 
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Responsável 
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Assinatura: tf-Í 
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