
CONTRATOno
PREGAOno
PROTOCOLOno
MODALIDADE

TIPS

REGIMEDEEXECUgAO
VIGENCIA

VALORTOTAL

034/2018
021/2018
119/2018
PREGAO PRESENCIAL

MENORPREgOGLOBAL
INTEGRAL

48(QUARENTAEOITO)MEMES
R$ 404.352,00 (QUATROCENTOS
CINQUENTA E OOPS REALS)

E QUATRO MIL TREZENTOS E

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, com cede na Rua Dr. Sayles Oliveira, n '

1.028 - Vila Industrial - Campinas/SP - CEP 13035-270, devidamente inscrita no CNPJ sob o n '

44.602.720/0001-00 representada neste ato por seu Diretor Presidente e cumulativamente Diretor

Administrativo e Financeiro interino, Sr. Carlos Jose Barreiro, portador do RG n ' 4.571 .189-6 e do CPF

Ro 000.621.248-46, doravante designada simplesmente EMDEC, e de outro lado, a empresa 3CORP

TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, com sede a Avenida Doctor Tdcito Vianna

Rodrigues, n ' 300 Galpao C e D - Balrro Paraiso - Resende/RJ CEP 27.536-025, devidamente

inscrita no CNPJ sob Ro 04.238.297/0001-89, neste ato representada pelo Sr. Giuseppe Forestiero,

portador do RG n ' 13.023.683 SSP/SP e do CPF n ' 989.128.018-72, e pelo Sr. Rodrigo Rosario

Cavalcante, portador do RG n ' 25.573.598-4 SSP/SP e do CPF n ' 283.646.158-66, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e convencionam as obrigag6es e compromissos

reciprocos que assumem, em consonincia com a Lei Federal n ' l0.520/02, Lei Federal Ro 8.666/93 e

suas alterag6es, o Pregao Presencial n ' 021/2018, Decretos Municipals n ' 14.218/03 e n ' 14.602/04 e

demais normas complementares e disposig6es deste instrumento, consoante as cliusulas e condiQ6es

que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - 0BJET0

1.1 Constitui objeto do presente a prestagao de servigos de locagao de 06 (leis) centrais
privadas de comutagao telefonica (CPCT) e demais equipamentos necessirios para a
operagao das mesmas, com prestagao de servigos de instalagao, manutengao preventiva,
corretiva e de implementagao nas depend6ncias da EMDEC, obedecendo as especiilcag6es
descritas nos itens do Anexo 1 - Terms de Refer6ncia.

CLAUSULASEGUNDA PRAZO DEVIG£NCIADOCONTRATO

2.1 A vig6ncia do presente Contrato 6 de 48 (quarenta e alto) memes. contados a partir da data da
publicagao do seu extrato no Didrio OHcial do Municipio, podendo ser prorr(dado, respeitadas as
determinag6es do Art. 57 da Lei Federal Ro 8.666/93 com suas alterag6es.

Rua Dr. Salles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campo\as/
Fone:(19) 3772-4000
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2.2. As condiQ6es de execugao do ajuste, inclusive as obrigaQ6es das panes. sio as especincadas

neste Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia do Edital que o precedeu e

que deste faz parteintegrante.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE

3.1 As panes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor menial de R$ 8.424,00(tito
mil quatrocentos e vinte e quatro reais) e o valor total de R$ 404.352,00 (quatrocentos e
quatro mil trezentos e cinquenta e doin reais), conforme proposta da CONTRATADA que 6
parteintegrante dente

3.2. Nos pregos propostos acima indicados estio inclusos todos os custom e despesas, assim como

tributes. encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos, nio importando a natureza, que recaiam
sabre o objeto, correndo por conta e risco da CONTRATADA.

3.3. C) reajuste de preQos, devido somente ap6s 12 (dozed memes da data do initio da vigencia do
contrato e a cada novo periodo anual, deveri ser solicitado por escrito pda CONTRATADA e
sera calculado pda variagao do indice Gerd de PreQos de Mercado da FundaQao Get01io

Vargas, ocorrida no periods de 12 (doze) moses, contados a partir da data de inicio do contrato
como segue

P = Po x (I/lo)

Onde

P ; pregosreajustados;

Po = pregos iniciais dos serviQos constantes do contratol
I = Indice Gerd de Pregos (IGP-M) correspondente ao d6cimo segundo m6s da data de initio da

vig6ncia do contrato, e assim sucessivamente de doze em doze meses
lo = indice Gerd de Pregos jIGP-M) correspondente ao m6s da data de initio da vig6ncia do
contrato

3.3.1. Caso o IGP M da FGV sofra alterag6es sendo descontinuado ou suspenso, sera
aplicado o induce indicado em substituigao, mediante acordo entre as panes deste
Contrato.

3.3.2 Quando pleiteado ap6s o intersticio de 01 (um) ano de vig6ncia do contrato, sua aplicagao
teri termo inicial a partir da data de protocolo da solicitagao de reajuste

CLAUSULA QUARTA - CONDIQ6ES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1 C) pagamento sera efetuado no puzo de 30 (trinta) dias a contar do aceite da Nota Fiscal

4.1.1. A CONTRATADA deverA emitir a I ' Nota Fiscal, at6 o 5' (quinto) dia anil do m6s

subsequente ao da instalagao dos equipamentos e aceite dos serviQos, e assim para as
demais faturas mensais

4.2. A empresa deverd emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais.

Rua Dr. Sayles Oliveira, n '. 1.028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-2V'0 -- qampinas/q
Fond:(19)3772-4000
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4.3. Da Fatura/Nota Fiscal deve necessariamente constar:

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A.
Rua Dr. Sayles Oliveira, n ' 1 .028 - Vila Industrial - Campinas/SP - CEP 13035-270

CNPJ n ' 44.602.720/0001-00 Inscrigao Estadual n ' 244.1 09.463.1 10

b) Indicagao dos servigos. quantidade. valores unit6rios e totals

c) Protocols n ' 119/2018

d) Contrato n ' 034/2018

A Nota Fiscal nio podera ser negociada ou dada em garantia a terceiros
Nio seri aceito boleto bancdrio.

4.4. A EMDEC teed o puzo de 05 jcinco) dias Oteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Fatura
apresentada.

4.4.1. A fatura ndo aprovada pda EMDEC sera devolvida a CONTRATADA para as necessArias
correg6es, com as informag6es que motivaram sua rejeiQao, contando-se o puzo de 02
jdois) dias Oteis a parter da data de devolugao para a sua reapresentagao.

4.4.2. A devolugao da fatura nio aprovada pda EMDEC em hip6tese alguma serviri de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a prestagao dos servigos.

4.4.3. A fatura aprovada sera paga no puzo de 30(trinta) dias
Fiscal/Fatura pda EMDEC.

a contar do aceite da Nota

4.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagao

qualquer obrigagao Hnanceira que Ihe tiver fido imposta em decorr6ncia de penalidade ou
inadimplemento contratual.

4.6. Cano se aplique, sera retido do pagamento a CONTRATADA, a aliquota do ISSQN da Prefeitura

Municipal de Campinas correspondente a atividade da empresa, em atendimento a Lei Municipal
n'12.392/05 e alterag6es.

4.6.1 As empresas nio estabelecidas em Campinas e que prestam servigos no municipio,
devem fazer o CENE Campinas - Cadastro de Empresas nio Estabelecidas em
Campinas, para que nio tenham o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza-lSSQN
retido na conte pele tomador de servigos, nos termos da IN DRM/GP 001/2012 e
alterag6es

4.6.2. Para fins de apuragao da base de cdlculo, a CONTRATADA, quando couber, deveri
fornecer ao tomador destes servigos as c6pias previstas no Art. 99 do Decreto Municipal
15.356/2005.

4.7. Como liberalidade, a EMDEC podera efetuar cr6dito em conta corrente bancAria dg empresa
CONTRATADA. desde que etta assuma eventuais custom decorrentes dense cr6dito

Rua Dr. Salles Oliveira. n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/S.
Fong:(19)3772-4000
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CLAUSULA QUINTA - 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

5.1. Cumprir, a16m das exig6ncias elencadas neste instruments, todas aquelas constantes do
ANEXO 1 - Termo de Refer6ncia do Edital aue 6 parte intearante dente contrato.

5.2. Indicar preposto para acompanhamento dos termos e fiel execugao do contrato

5.3. Assinar o Termo de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instrume

CLAUSULA SEXTA - 0BRIGAQ6ES DA EMDEC

6.1. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessgrios a perfeita execugao dos
servigos.

6.2. Indicar preposto para acompanhamento da execugao dos servigos.

CLAUSULA S£TIMA - TRANSFER£NCiA DAS 0BRIGAQ6ES

7.1. Fifa terminantemente vedada a CONTRATADA a transfer6ncia das obrigaQ6es decorrentes
deste instrumento a terceiros, sob pena de rescisio unilateral e imediata do contrato

CLAUSULA OITAVA - PENALiDADES

8.1 . Pda inobservincia das obrigag6es previstas na legislaQao em vigor e, em especial, das previstas
neste Contrato e seus anexos. a EMDEC podera. de acordo com a natureza da infraQao, aplicar

a CONTRATADA as seguintes sang6es

1 - Advert6ncia

11 - Multa;

111 Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimen
EMDEC, nos termos do inciso 111 do Art. 87 da Lei Federal n ' 8.666/93

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, nos
termos do inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n ' 8.666/93

8.2. A penalidade nio desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem.

8.3. Apes apuragao dos valores referentes ao ANEXO X.- "AVALiAQAO DA QUALIDADE DOS
SERylQOS DE LOCAQAO DE CENTRAL TELEF6NICA" do Termo de Refer6ncia. a
CONTRATADA estarA sujeita is seguintes sang6es:

8.3.1. Advert6ncia por escrito nos dois primeiros meses do contrato quando a "Nota Final de
avaliagao mensal" for inferior a 9,00 pontos.

8.3.2. AplicaQao de multas, coFforme descriminado abaixo. a parter do terceiro m6s conforme
descriminado abaixo:

Rua Dr. Salles Oliveira/ n'. 1'1028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campin:
Fade:(19)3772-4000
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8.3.2.1 Multa de 0,5% (meir por canto) do pagamento mensal, quando a "Nota Final de

avaliagao mensal" estiver entre 8,99 e 8,90 pontosl

8.3.2.2. Multa de at6 2% (dais por canto) do pagamento menial, quando a "Nota Final de

avaliaQao mensal" estiver entre 8,89 e 8,00 pontos. conforme formula abaixo

% (mural : 14 - (1 .5 * nota)

8.3.2.3. Multa de at6 5% (cinco por cents) do pagamento menial quando a "Nota Final
de avaliagao mensal" estiver entre 7,99 e 5,00 pontos, conforme formula abaixo:

% (mural = 8,75 (0,75 ' note)

8.3.3. Rescisio de contrato em casos de agro, omissao, imprud6ncia, impericia ou negligencia
que causem prejuizo a EMDEC.

8.4. A CONTRATADA teri o puzo de 05 (cinco) dias Oteis para recorrer da penalidade aplicada, de

acordo com o disposto na Lei Federal n ' 8.666/93 e alterag6es.

8.4.1. Se indeferido o recurso, a CONTRATADA deveri recolher o valor da multa aplicada na
Tesouraria da EMDEC, no puzo de at6 05 jcinco) dias. ap6s comunicada do resultado

8.4.2. Caso nio sejam recolhidos no puzo os valores devidos peta CONTRATADA relatives is
multas, os mesmos servo descontados dos pagamentos, ou da garantia contratual, e/ou
servo tomadas as provid6ncias judiciais cabiveis.

8.5.

8.6.

8.7.

O nio cumprimento das obrigag6es contratuais sujeitara tamb6m a CONTRATADA is demais

sang6es previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n ' 8.666/93, com suas alterag6es.

As penalidades sio independentes e a aplicagao de uma nio excluia das outras

As penalidades serif aplicadas mediante regular procedimento administrativo, com excegao da
advert6ncia que podera ser aplicada nos autos do PALC - Processo Administrative de Licitag6es
e Contratos.

CLAUSULA NONA REORGANIZAQAOEMPRESARIAL

9.1.

9.2.

A fusao, cisco ou incorporagao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC que
promovera andlise documental da reorganizagao empresarial.

Inexistindo prejuizo ao interesse pOblico sera lavrado se necessArio Termo Aditivo para as
adequag6es decorrentes dessa operagao.

CLAUSULAOfciMA-nEScisAO J
/

/

L

/

10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nos termos do Art. 77 e seguintes da Lei Federal n '
8.666/93 e alteraQ6es.

.sao.0

q:
Rua Dr. Salles Ohweil}, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinlg$P

Fine:(19) 3772-4000
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l0.2. A EMDEC podera rescindir de pleno direito o Contrato, independentemente de interpelagao

judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamagao ou
ndenizagao, sem prejuizo das penalidades aplicaveis, sempre que ocorrer:

l0.2.1 Inadimp16ncia de cliusula contratual por parte da CONTRATADA

l0.2.2. Inobservincia de especificag6es e recomenda96es fornecidas pda EMDEC

l0.2.3. Interrupgao da prestagao de serviQos por exclusiva responsabilidade

CONTRATADA. sem justincativa apresentada e aceita pda EMDECI

da

l0.2.4. Liquidagao judicial ou extrajudicial, fa16ncia e insolv6ncia civil da CONTRATADA

l0.2.5. Transfer6ncia, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato.

l0.3. Fica assegurado a EMDEC o direito de cancelar o pagamento das presta96es vincendas, no
faso de rescisgo administrativa prevista no citado Art. 77, sem obrigagao de indenizar a
CONTRATADA.

CLAUSULA DiCIMA PRIMEIRA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL

I I.I A CONTRATADA apresentara no puzo de 10 jdezl dias contados da assinatura dente Contrato
a importancia equivalente a 5% jcinco por cents) do valor total contratado. no valor de R$
20.217,60 (vinte mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavosl, coma garantia de
adimplemento contratual. de acordo com o previsto no Art. 56 da Lei Federal no 8.666/93

I I.I.I Ap6s a assinatura do "Termo de Encerramento" do Contrato, a CONTRATADA deveri
solicitar a devoluQao da garantia no puzo mAximo de 30 (trinta) dias corridos

11.1.2. O nio cumprimento da cliusula 11.1 dentro do puzo estipulado, sem justificativa
aceita pda EMDEC, acarretarA a aplicagao das penalidades cabiveis e eventualmente
a rescisio dente Contrato

CLAUSULAD£CIMASEGUNDA PREVISA0 DERECURSOORgAMENTARIO

12.1. Para a presente contratagao ha previsao de recursos orgamentarios que custeario as despesas
decorrentes deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VtNCULAQAO E LEGISLAgA0 APLICAVEL

13.1. Os termos deste Contrato vinculam-se aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta
Comercial apresentada pda CONTRATADA.

13.2. Aplica-se a este Contrato e principalmente aos casos omissos o disposto na Lei Federal n '
l0.520/02. Lei Federal n ' 8.666/93 e suas alteraQ6es, Decretos Municipais n ' 14.218/03 e n '

ii.i6i/i)il,4 . /1

\..D
E]
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CLAUSULA D£CIMA QUARTA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

14.1. Integra o presente Contrato, o Anexo 1 - Terms de Refer6ncia e a Proposta Comercial
apresentada pda CONTRATADA, e vinculam-se ainda aos termos deste, para todos os efeitos
legais, os termos e demais Anexos do Edital.

CLAUSULA D£CIMA QUINTA - MANUTENgAO DAS CONDI96ES DE HABILITAgAO

15.1. A CONTRATADA deverA manter durante a execugao do contrato, todas as condig6es de
habilitagao e qualincagao exigidas na licitaQao

15.2. Sempre que a EMDEC exigir documentagao comprobat6ria dessas condig6es a CONTRATADA
deveri atender.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. As panes elegem. desde la, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sio
Paulo, para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente
Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as panes por deus representantes legais
presents Contrato, feith em 03(tr6s) vias de igual tear e forma, para um s6 e juridico efeito

assinam o

Campinas. 2 1 A60- 2018

Di6tor

Piretor

iEC S/Ala
interino da EMDEC S/Aitralix/fe

B

Rodrigo RosgiliCgViliante
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM

n

V

'b .

TESTEMUNHAS

4"'
0

8 'V
\

'x...6'iln

Rua Dr. Sayles Oliveira. n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP.
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

I OBJETO

ContrataQao de empresa para prestaQao de servigos de locagao de 06 jseisl centrais privadas de

aomutaQao telefonica ICPCT) e demais equipamentos necessArios para a operagao das
mesmas, com prestaQao de servigos de instalagao, manutengao preventiva, corretiva e de
implementagao nas depend6ncias da EMDEC.

2

Today as centrais deverio ser interligadas atrav6s da rede IP fornecida pda Contratante,
visando a reduQao de gaston com ligag6es entre os pr6dios da EMDEC, bem como centralizar a
instalaQao de entroncamentos digitais e ampliar o servigo de Discagem Direta ao Raman (DDR)

2.1. A central privada de comutagao telef6nica (CPCT) do Pr6dio A da Side Operational,
localizado a rua Dr. Sales de Oliveira n ' 1028, Vila Industrial, deverA estar inicialmente

equipada com:

2.1.2. Deverg possuir 2 (dais) voice pane/ interligando o t6rreo e o I ' pavimento, de modo

que um lobe pane/ sega instalado no Datacenter do t6rreo e outro no Datacenter do
lo pavimento.

2.1 .3. Cada vo/ce pane/ deve possuir 50 portas, onde cada porta deverd estar interligada a

porta de nOmero correspondente (Espelhamento de porta) em amboy os locais por
um cabo fisico com a quantidade necessdria de pared para a interligagao

2.1.4. Cada porta corresponde a um raman

necessidade da EMDEC.

podendo ser ativada de acordo com a

Rua Dr. Sayles Oliveira. n '. 1 .02&.- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP
Fo\g:Aj19)3772-4000

Quantidade Descrigao

116 Portas para ramais ana16gicosl
24 Portas para ramais dlgitaisl
16 Portal oara broncos ana16qicos bidirecionaisl
02 Portal para troncos digitais de 2 Mb ts de entrada DDRI

32
Cbnais para interligagao utilizando tecnologia voz sabre IP (Gabinete

remoto);

116
Aparelhos telef6nicos ana16gicos, de mesa, com teclado DTMF, conforms
tem 7.1 , a seguir:

24 Aparelhos telef6nico

35
tones de cabeQa jauricular e arco) com base discadora, conforme item 7.3

a segulrl
01 S stema de tarifaQao e bilhetagem q

48
iiaihiii iP com 12 teclas, fonte de alimentagao (127 V ou autovolt) e
licenQas de uso.

48 Portal de ramais IP
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2.2. A central privada de comutagao telefonica (CPCT) do Pr6dio B da cede Operational,

localizado a Rua Dr. Sales de Oliveira n ' 1028, Vila Industrial, deverd estar inicialmente

equipada com:

2.3. A central privada de comutagao telef6nica (CPCT) do Pr6dio C da cede Administrativa
localizada a Rua Dr. Sales de Oliveira n ' 1028, Vila Industrial, deveri estar inicialmente

equipada com:

2.4. Uma central pHvada de comutagao telefonica (CACTI no Pr6dio G
Salles Oliveira. n ' 1.028. Vila Industrial, devendo estar equipada com

localizado a Rua Dr.

Portal para ramais ana16gicosl

Portal para ramais dlgitaisl

Portas para troncos ana16gicos bidirecionaisl

dana s para mien gagao utilizando tecnologia voz soba

Ph qS S/A
Campinas SPRua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270

Fong:(19)3772-4000

Quantidade Descricio
68 Portal para ramais ana16gicos;

12 Portal para ramais digitaisl

02 Portal para troncos ana16gicos bidirecionais;

16 Canals para interligaQao utilizando tecnologia voz sobre IP IGabinete
remote):

68 Aparelhos telef6nicos ana16gicos, de mesa, com teclado DTMF.
conforme item 7.1 . a sequir

12 Aparelhos telef6nicos digitais. conforms item 7.2, a seguirl

01
S stema de buffer interns para goleta bilhetes para tarifaQao, conforme
item 4.18. a seauir

Quantidade Descricio

  Portal para ramais ana16gicosl

12 Portal para ramais digitaisl

02 Portas para troncos ana16gicos bidirecionais

16
Canais para interligaQao utilizando tecnologia voz sabre IP (Gablnete
remote);

68
Aparelhos telef6nicos ana16gicos, de mesa. com teclado DIME,
aonforme item 7.1. a sggyirz

12 Aparelhos telef6nicos digitais, conforme item 7.2, a seguir

01
Sistema de buffer interno para Goleta bilhetes para tarifagao. contorme

tem 4.1 8, a seguirl
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2.5. Uma central privada de comutagao telef6nica (CPCT) para o Pr6dio do Patio. localizado a
Rua Miguel CascaldiJr, 141 , Jardim Sio Jose, deveri estar inicialmente equipadas com

2.6. Uma central privada de comutaQao telefonica ICPCT), para o Pr6dio do DAIS
jsinalizagao). localizado a Rua 24 de Maid. 349. Vila Industrial , deverA ester inicialmente

equipada com

2.7. Todos os equipamentos deverio ser gerenciados a partir do equipamento central item 2.1
ISede, R. Dr. Sales de Oliveira, 1028 Vila Industrial - Datacenter T6rreol. Embara os
equipamentos da. cede Operational IPr6dio A) (item 2.11. Sede Operacional.IPr6dio B)
jitem 2.2). cede Administrativa (Pr6dio C) (item 2.3) e cede Administrativa (Pr6dio G) jitem
2.4) estejam no mesmo enderega, ha a necessidade de quatro equipamentos

geograficamente separados.

J
!

\./\

"©\J

#
/

2.8. Para os itens que se referem a portas para troncos digitais de 2 MB de entrada DDR: Sio
para conexio de links DDR com 30 canais.liberados para utilizagao. sendo dada porta igual

a 01 (um) circuito completo de 30 canals:
f

/d AMPINASS/A

Rua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1.028 -- Vila {ndu\trial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
tone: (19\ 37'4-4000

Uoe '

  Item 7.1 , a seguir

08 Aparelhos telef6nicos digitais. conforme item 7.2, a seguirl

01
Sistema de buffer interno para Goleta bilhetes para tarifagao. conforme item
4.18. a sequin

Quantidade Descrigao

24 Portas para ramais ana16gicosl

08 Portal para ramais digitaisl

02 Portal para troncos ana16gicos bidirecionaisl

08
Canais para interligagao utilizando tecnologia voz sabre IP (Gabinete
remote):

24 Aparelhos telef6nicos ana16gicos. de mesa. com teclado DTMF
conforme item 7.1 . a seauir;

02 Aparelhos telef6nicos digitais. conforme item 7.2, a seguirl

01
Sistema de buffer interns para coleta bilhetes para tarifagao. conforme
item 4.18, a seguirl

Quantidade Descricio

16 Portal para ramais ana16gicos

02 Portal para troncos ana16gicos bidirecionais

08 Canais para interligagao utilizando tecnologia voz sabre IP (Gabinete
remotoj;

16
Aparelhos telef6nicos ana16gicos. de mesa. com teclado IJI MP,
conforms item 7.1 , a seguirl

01
Sistema de buffer interns para coleta bilhetes para tarifagao, contorme
tem 4.18, a segui
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. Atualmente a EMDEC tem contratadas 2 (dual) EI's de 30 canals dada. A central

ofertada deverA ser capaz de absorber estas EI 's e ainda possibilitar sua expansao

2.9. Da Acomodagao dos equipamentos

A "CONTRATADA" deveri fornecer os racks para acomodagao dos equipamentos com a
seguinte configuragao.

Rack Fechado Preto miximo de 44Us, 19 polegadas, profundidade mdxima de 700mm e
largura mdxima de 800mm, calha vertical (Frontal. Direita e Esquerda) para acomodagao
do cabeamento, porta frontal com acrilico e fechadura, tampas laterais e traseira com
fechadura.

Os rack's necessdrios deverio ser verificados durante a visita t6cnica

3 CARACTERJSTICAS DOS RAMAISIPs

3.1 48

3.2 48

Portas de ramais IP

Terminais IP, fonte de alimentagao (1 27V ou autovolt) e licenQas de uso

47 Aparelhos Tips I devem
o pertencer ao mesmo fabricante da CPCT propostal

permitir a discagem a ramais atrav6s de busca em diret6riol
dispor de display monocromAtico de, no minimo, 1 20x60 pixelsl
possuir teclas para navegaQao entre os menus;
possuir teclas de retengao, mudo e rediall

possuir teclas para controle de volumes
possuir funcionalidade de viva-vozl

possuir, no minimo, 6 jseis) teclas de programaQao dinAmica
dispor. de, no minima, 2 (duas) portal Fast Ethernet com switch

permitir a utilizagao de headsetsl
suportar alimentaQao atrav6s de PoE com Clause I I

suportar IPsec VPN
permitir configuragao de rede atrav6s de DHCPI
aceitar IEEE 802.IAB/LLDP-MED

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OI Aparelho Tipo 2 deve
o pertencer ao mesmo fabricante da CPCT propostal

permitir a discagem a ramais atrav6s de busca em diret6riol
possuir display grafico LCD colorido, no minimo, 5 polegadasl

possuir. no minimo, 2 (duasl portas Gigabit Ethernet com switch;
possuir uma porta USBI

possuir funcionalidade de viva-voz full-duplexl
possuir camera embutida ao aparelho de. no minimo. 5 megapixell
permitir a realizagao de chamadas de video ponto-a-ponto sem a necessidade
de aplicag6es externas, tail como MAUI

permitir a utilizaQao de headsetsl

B
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suportar alimentagao atrav6s de PoE com Classe 3
permitir conHguragao de rede atrav6s de DHCP
aceitar IEEE 802.IAB/LLDP-MED.

4 CARACTERiSTICASDASCENTRAIS

4.1 . A interligagao com a central publica deverd obedecer aos padr6es da concessionAria local

4.2. Nas interligag6es com a rede pOblica, a central deverA permitir discagem direta a ramal
(DDR), conforme item 4.11 da Prgtica 220.600.705 emissio 3. atrav6s de today as linhas
tronco unidirecionais de entrada

4.3. A CPCT CPA-T deverA ser homologada pda ANATEL, no que diz respeito ds
caracteristicas funcionais bdsicas e t6cnico-operacionais.

4.4. Os equipamentos oferecidos deverio ter todos os circuitos necessgrios ao seu perfeito
funcionamento na configuragao indicada nos itens 2 e 3, permitindo, quando solicitado,
acesso a redes privadas e pOblicas de telefonia, comutagao de dados e atender aos
requisitos minimos para se adaptar a futura RDSI, abrangendo todos os recursos de
servigos de voz

4.5 Cada CPCT-CPA-T deve ter a possibilidade de acr6scimo de no minima 25% em sua

capacidade pelo simples acr6scimo de gabinetes e bastidores, m6dulos e cart6es, para
qualquer um dos m6dulos, nio sendo admitidas amplia96es baseadas na substituigao dos
equipamentos inicialmente fornecido e nem acoplamentos de varian centrais, ou sega, deve
existir um Onico m6dulo central de processamento para a sua capacidade inicial e final

4.6. A CPCT-CPA-T deveri permitir a instalagao de no minima 4 entroncamentos digitais de 2
Mbits de entrada DDR.

4.7 0 proponente deverd garantir a implementaQao dos novos servigos e a compatibllizagao da
CPCT CPA-T com as facilidades da RDSI, por simples ampliagao ou complementagao do
'hardware" e/ou "software", sem necessidade de substituigao dos equipamentos la
Instalados

4.8. Os equipamentos objeto desta especificagao se constituem CPCT-CPA-T Tipo PABX que
utilizem t6cnica TDM-PCM, permitindo a comutagao de voz, dados e imagem
simultaneamente atrav6s de interfaces do tipo 2B+D a dais fios

4.9 A eventual inserQao de um cartio ou m6dulo de periferia em um "slot ' que nio Ihe sega o
correspondente nio deverd causal danes aqueles componentes ou a central

4.10. A CPCT CPA-T deve permitir a utilizagao de aparelhos telef6nicos digitais conforme
descrito no item 7

4.11 A CPCT CPA-T deve possibilitar o uso de rotas ana16gicas ou digitais. Deverd ser bisica

para todos os troncos e interliga96es a possibilidade de tomada de feixe de tronco/rota
alternativa. casa a principal esteja congestionada.

#
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4.12. Os telefones digitais e telefones IP deverio apresentar no display, informaQ6es de
chamador, hordrio e recursos disponiveis no momento, dependendo da situaQao em que
este sends utilizado. Durante uma conversagao, deverA o usuirio ver a sua disposigao no

mostrador apenas as possibilidades "consulta", "transfer6ncia" e 'confer6ncia", nio
apresentando, por exemplo, "rechamada", facilidade ndo utilizada em chamadas em
curio

4.13. O display dos telefones deve utilizar, obrigatoriamente, o idioma em Portugu6s, sendo
opcional o acr6scimo dos idiomas Ing16s e Espanhol.

4.14. A CPCT-CPA deverg possibilitar a seleQao e acesso a Rota de Menor Custo ("LCR - Least

Cost Routing '). Entende-se por Rota de Menor Custo a capacidade do sistema de
permitir/bloquear o acesso de cada usudrio is rotas principals/alternativas, bem como
estabelecer prioridade de ocupagao de rotas segundo regras pr6-deHnidas, possibilitando
utilizar rotas diferentes segundo o horArio. dia da semana ou operadora telefonica.

4.15. A CPCT CPA-T deve possibilitar toques distintos e instantineos nas chamadas internas
ou external para os ramais ana16gicos e digitais.

4.16. A CPCT CPA-T deve incorporar todo o "hardware" e o "software" necessArios ao seu
perfeito funcionamento com os recursos indicados no item 4 desta especificagao e estar
equipada com os complementos a seguir:

'Sistema de Suprimento de Energia E16trica conforms item 9 deltas especifica96esl
Sistema de Tarifagao e Bilhetagem Automdticas conforme item 6 destas especiHcaQ6es

Equipamentos terminais de linha conforme item 7 destas especifica96esl

4.17. A Unidade Central de Processamento ICPU) deve possulr no minima um processador de
32 Bits

4.18. O equipamento deve possuir "Buffer Interno", para que em casa de falta de energia, os
dados referentes a ligag6es realizadas sejam armazenados. Este "Buffer" dever6
possibilitar, no minimo, o armazenamento de 5.000 ligag6es.

4.19. O equipamento deverd possibilitar o gerenciamento de falhas e a manutengao via rode
TCP/IP, atrav6s do protocolo SNMP, sem necessidade de acr6scimo de m6dulos ou
softwares/equipamentos externos.

4.20. O gateway interns deverd possuir no minimo uma interface RJ-45 10/100BaseT e as
seguintes caracteristicas:

Suportar o padrao SIP, para troncos e ramais

Suportar QoS (qualidade de serviQO) segundo padrao IEEE 802.Ip, RFC 2474 DiffServ

Suportar VAD(Voice Activity Detection)

Suportar cancelamento de eco segundo padrao G.1 651
Suportar o envio de fax atrav6s do padrao T.30 ou T.381

Suportar os Codecs de compressao segundo padrao G.71 1 e G.729.

4.21 . o equipamento deve estar preparado para ser instalado em rack de 19 polega96s
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4.22. A Arquitetura dos equipamentos dever6 ser modular, inclusive para expansao
observando-se o que segue:

a) A insergao de cart6es ou m6dulos perif6ricos. necessirios a eventuais reconfigurag6es
ou expans6es, deve ser processada sem a interrupgao do funcionamento da centrall

b) Dove ser possivela insergao ou extraQao de cartio ou m6dulos perif6ricos com o
equipamento em funcionamento normal, sem que isso possa causar danos ou falhas
devido a transit6rios da alimentagao.

4.23. As placas de troncos, ramais e software deverio ser todas do mesmo fabricante da CPCT
ofertada desenvolvidas exclusivamente para este fim, nio sendo permitidas solu96es que

utilizem plazas acopladas a plataforma de PCs

4.24. Todas as CPCTs deverio ser interligadas com a CPCT Sede atrav6s de protocols TCP/IP.
conforme item 8. O meio de conexio sera atrav6s de fibra e atrav6s de link de radio ou

Frame Relay ou MPLS, todos com QoS IQualidade de Servigo para Volpe. Os links bem
como os roteadores necessdrios para a conexio VOIP serif objeto de outro certame

4.25 O equipamento deve possuir a possibilidade de bloqueio de ligag6es a cobrar:
con$guragao inicial devs estar no modo de bloqueio de ligag6es a cobrar

onde a

5 RECURSOS

5.1. Recursos do sistema

5.1.1. Possuir no minimo 15 classes de servigos, para ramais diferentes, para acesso aos
recursos do sistema.

5.1.2. A16m da discriminagao prevista nos itens acima, a CPCT-CPA deverA permitir
tamb6m a categoria "RESTRITO ', na qual seus assinantes poderao efetuar apenas
chamadas entre os ramais da central.

5.1.3. A CPCT-CPA deve possibilitar servigo noturno de modo que as chamadas external
encaminhadas atrav6s das operadoras ausentes sejam automaticamente dirigidas a
ramal ou grupos de ramais pr6-determinados.

5.1.4. A CPCT-CPA deveri possibilitar a utilizagao de troncos ana16gicos bidirecionais -
troncos executivos - com numeragao diferenciada, tais que, chamadas a des

dirigidas sejam automaticamente encaminhadas a ramais especificos.

5.1 .5. A CPCT-CPA deverA possibilitar, por memo de programagao, dividir a central em at6 3

grupos distintos de troncos. ramais e recursos. coma se fossem 3 centrais
independentes compartilhando a mesma central telefonica

5.1.6. A CPCT-CPA deverg permitir a realizaQao de identificagao de chamadas inl
external do tips BONA (B identiHca A) em ramais ana16gicos e digitais

ias e
ISO o
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equipamento nio tenha suporte a identiHcagao de chamadas em ramais ana16glcos
deverio ser fornecidos ramais digitais e telefones digitais com display.

5.1.7. O sistema deve permitir programar grupos de atendimento com as seguintes
caracteristicas: marcagao de logon, logoff e aus6ncia do atendedor, busca ciclica,
linear e estatistica. Intercalagao, monitoragao de chamadas, relat6rios estatisticos,
relat6rios de trafego, mensagens em Broad-cast.

5.2. Recursos de gerenciamento

5.2.1 . O sistema deverd ser gerenciado atrav6s de software de configuragao, administragao

e gestao da CPCT-CPA. O acesso podera ser feito de forma direta jserial). via
modem ou atrav6s da rede IP.

5.2.2. O software de coniiguragao deveri permitir

Configuragao de caracteristicas de cada ramal, classe de servigo, rota de menor
custo, nOmeros da agenda central assim como:
Programagao das teclas de todos ramais digitais do sistema

Atualizagao de software
Leitura da configuraQao atual do sistema jbase de dados)
Configuragao e alteragao de parametros em modo off-line
Ativagao de reinicializagao/reset do sistema, podendo ser em horgrio pr6-
programado
Exibigao do estado atual de ocupagao das linhas com indicagao de qual rama
este ocupando alinha
Exibigao da ocupagao dos slots da central, assim como quads m6dulos estio
associados a cada slot

Controle de acesso por meio de senha e usuArio

5.2.3. A manutengao, diagn6stico e administragao do sistema devem ser realizados no local
ou remotamente atrav6s de um modem integrado na central cujo acesso s6 seri

permitido mediante uma senha para garantir a confiabilidade e a seguranga do
sistema

5.2.4. Havendo a conexdo de m01tiplas CPCT, deverA ser possivel o gerenciamento das
mesmas de via rede TCP/IP, por um software instalado centralmente e no mesmo
servidor do sistema de gerenciamento de falhas. Deve ser possivel o acesso remote

e configuragao de today as centrais da rede.

5.3. Recursos dos ramais

A CPCT-CPA-T deveri possuir os seguintes recursos para todos os usuArios

5.3.1 . Chamada para a telefonista

5.3.2. Consulta nas chamadas externas, de entrada e maida, e internas

5.3.3. Interligagao automgtica entre ramais
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5.3.4. Interligagao da rede pOblica com os ramais, segundo suas classes de servigo

5.3.5. Interligagao dos ramais com a rede pOblica, segundo suas classes de servigo

5.3.6. Transfer6ncia nas chamadas de entrada e saida

5.3.7. MOsica de espera para chamadas retidas pelo operador e quando em processo de
consulta e transfer6ncia entre ramais. Deveri possuir no minimo uma mOsica
sintetizada inerente ao sistema.

5.3.8 Os ramais de um grupo consecutive poderao ser acessados por deus nOmeros

Individuais ou palo nOmero gerd do grupo

5.3.9. Captura de chamadas. Este recurso deverA ser acessivel a todos os ramais da
CPCT pertencentes a um mesmo grupo de captura.

5.3.10. Chamada de retorno automdtico para ligag6es ramal a ramal

5.3.11 Possibilldade de qualquer jamal das CPCT-CPA ser habilitado ou desabilitado pele
seu usuirio para efeito de estabelecimento de chamadas externas.

5.3.12. Agenda individual de modo que ramais especialmente habilitados possam efetuar
chamadas locais, nacionais ou internacionais para at6 10 (dez) assinantes, pda

selegao de, no maximo, 06 jseisl digitos

5.3.13. Repetigao do Oltimo nOmero discado

5.3.14. Agenda central com at6 1000 destinos

5.3.15. Quando um usugrio possuir telefone com "display", as informag6es apresentadas no
mesmo devem ser obrigatoriamente em portugu6s.

5.3.16. DeverA permitir o envio de mensagens via display de telefones

5.3.17. Warm-line / Hot line". Ap6s a retirada do monofone do gancho deste ramal
especial, cano nio haha marcagao de nenhum digito dentro de um tempo pre-
programavel em sistema, deveri a central CPCT-CPA automaticamente
providenciar o estabelecimento da conexio com um destino tamb6m

preestabelecido em sistema.

5.4. Recursos de auto-atendimento

5.4.1 Prover o sistema de retinas de atendimento automdtico de chamadas, permitindo que a

parte externa tome decis6es sobre o encaminhamento que a chamada iri sofrer,
atrav6s de menus de orientagaol

5.4.2. O sistema deveri possuir no minimo 8 canais simultineos de atendimen

/
P
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5.4.3. DeverA possuir no minima menu e submenu com 4 (quatro) op96es de roteamentol

5.4.4. DeverA prover atendimento e roteamento diferenciado, dependendo do hordrio da
CPTC, homo por exemplo, modo noturno e diurnol

5.4.5. As grava96es com as opQ6es serge de responsabilidade da CONTRATADA, o sistema
deverd aceitar grava96es no formats mp3 e ou wav

Recursos deinterface celular

5.5.1 . Utilizar nativamente o protocols SIP segundo a RFC 3261i

5.5.2. Nio servo aceitos adaptadores para interligagao com o protocolo SIP, ou deja, a

interface celular deve possuir interface SIP e interface GSMI

5.5.3. Permitir a comunicagao de simultdnea de at6 4 jquatro) chamadas atrav6s da interface
GSM;

5.5.4. Possuir gerenciamento baseado em WEB

5.5.5. Permitir upgrade de firmware baseado em HTTP e TFTPI

5.5.6. Enviar e receber SMSI

5.5.7. O equipamento deverd suportar a tecnologia GSM, de qualquer operadora Celular que
opere nas frequ6ncias 850, 900, 1800 e 1900 Mhz, atrav6s da dimples troca do chips

5.5.8. Deverd suportar no minimo os codecs G.71 le G.7291

5.5.9. Dove implementar QoS (Quality of Service)

5.5.10. DeverA implementar os seguintes recursos

Call-back:

. Limitagao de duragao de chamadal

. Informagao sobre status da chamadal

. CriaQao de regras de roteamento de chamadas entrantes e saintesl
. Alerta de ataque de redel

5.5.1 1 . Utilizar DTMF conforme RFC 28331

5.5.1 2. Possuir, no minimo. I (uma) porta ethernet para interligagao com a rede da
CONTRATANTE;

5.5.13. Deverio ser fornecidas antenas externas quando necessariol

5.5.14. Ser homologado pda Anatell

5.5.
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5.5.15. Identificador de chamadas, transmissio de dados GPRS, detecQao de chamada em

tempo real para a tarifaQaol

5.6. Recursos do sistema de audioconfer6ncia

5.6.1 . Possibilitar, no minima, 3 (tr6s) confer6ncias simultineas com atd lO (dez)
participantes cada.

6 SISTEMA DE TARiFAgAO E BIEHETAGEM

6.1. A contratada deveri fomecer o software e o hardware necessdrio para o perfeito
funcionamento do sistema de tarifagao e bilhetagem automdtica para CPCT CPA-T

6.2. Deve ser em formats Windows com as devidas licengas para seu uso. Sem limitagao de
cadastros a todos os m6dulos do software de bilhetagem e tarifagao.

6.3. Ser gerenciado via web (browser)

6.4. O software deveri oferecer a flexibilidade de manuseio dos arquivos de dados, sends estes

preferencialmente passiveis de conversio para processamento via editores de texts e/ou
planilhas de cdlculo mais conhecidas dos usuirios. Todos os relat6rios deverio ser
apresentados em portugu6s, tanto legendas como conteOdo. A capacidade de tratamento
deverA ser de at6 400.000 chamadas/m6s.

6.5. Programa de observagao de dados de trafego que possibilite medigao e registry diaries, em
forma de relat6rios especificos para anAlise de custos, ocupagao dos troncos e ramais,

ocupagao das mesas operadoras, tempo de atendimento. avaliagao da carga de servigo em
periodos pr6-determinados.

6.6 Programa de identificaQao dos seguintes parametros das chamadas de saida efetuadas
atrav6s dos troncos unidirecionais e bidirecionais, com emissio de relat6rios programaveis

NOmero do assinante chamado (quando aplicavel)

Tips de chamada ("particular" ou "a trabalho")I
NOmero do ramal que originou a chamadal
Data da chamadal

Hora da chamadal

DuraQao da chamada

6.7. Deverio ser indicadas as seguintes caracteristicas relativas ao sistema de tarifagao e

bilhetagem automdticas

Descrigao do "hardware", quando necessario, a implementagao do sistema
Recursos oferecidos peso sistema.

6.8. O sistema deve possibilitar a bilhetagem de entrada, bilhetagem interna e bilhetagem em
rede

\
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7 EQUIPAMENTOS TERMINALS DE LINDA

7.1. Dever6 ser cotado aparelho telef6nico ana16gico de mesa, com teclado tipo
decadico/multifrequencial. padrao ANATEL, com cabs e conector RJ-l 1 1 Fungao MUTE.
FLASH e REDIALI 03 volumes de campainha.

7.2. Deveri ser cotado aparelho telef6nico digital exclusivo para comunicaQao de voz com as
seguintes caracteristicas:

Do mesmo fabricante da CPCT propostal

Alimentado a partir da centrall
Controle de Volume e Tom de chamada

Interligagao a um par de fiosl
Disponibilidade de no minimo 8 (otto) teclas de fun96es programaveis

Disponibilidade de teclas dedicadas para viva-voz, mute, correio de voz, todas com LED
indicador.

Mostrador de crystal liquids, alfanum6rico, com capacidade minima de 24 caracteres por

linha e dual linhas que possibilite indicagao de data. hora, duraQao da chamada, nOmero
chamado, nOmero do ramal que iniciou a chamada quando do recebimento de ligag6es
nternas e de mensagens

Deve permitir o ajuste de angulo de visualizagao do display ou aparelhol
Acesso as funQ6es atrav6s de menu auto-explicativo

Conversagao em viva-voz full duplex, com alto-falante e microfone ambientes e no
monofone:

IndicaQao da exist6ncia de mensagens no serviQO de correio de vozl

Estabelecimento de ligag6es sem retirada do monotone do gancho apenas digitando o
nOmero desejadot

Permitir a configuragao chefe/secretiria.

DeverA permitir a visualizagao das Oltimas 50 (cinquental chamadas.

7.3 Para a Sede Operational deverd ser cotado aparelho headset com Base discadora
ana16gica para ser ligada diretamente na porta de raman ana16gico. O headset deverA
possibilitar ser utilizado com a estabilidade do aro de cabega ou a conveni6ncia do suporte
de orelha, e deveri possuir tecnologia de cancelamento de ruido, funcionalidades: controle
do volume da transmissgo e recepgao. controle de tonalidade, suporte do headset
indicaQao de linha ocupada, sigilo com LED indicador, tecla rediscagem, tecla flash, selegao

tom/pulso e ajuste do navel da campainha.

7.4 DeverA ser possivel a instalagao dos equipamentos terminais dentro das seguintes

condig6es, sem necessidade de equipamentos adicionais para extensio de enlace ou
regeneragao de sinais:

Aparelhos telef6nicos DTMF - atrav6s de linha telef6nica com resist6ncia de "loop"
minima de 1 .200 ohms, inclusive aparelho telef6nico

Apare[hos te[ef6nicos digitais cone emprego de um Onico par telef6nico. com
comprimento de at6 1 .000 metros.
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8 INTERLIGAQAO DE SISTEMAS E VOZ SABRE IP

8.1 . O equipamento deveri permitir a conexio de m01tiplas CPCT atrav6s de protocols TCP/IP,
compartilhando a infra-estrutura de transmissio de dados, sem a necessidade de Hardware
especiHcos para protocolos de voz (coma EI. E&M, ISDN...) nos roteadores da rede de
dados

8.2. O equipamento solicitado no item 2.1 deve permitir, no minimo, 32 canais de comunicagao
IP simultinea. Para os demais itens, 2.2. a 2.6.. o minimo dove ser de 16 canals por
equipamento.

8.3. O Sistema deve suportar plano de numeragao aberto ou fechado. A numeragao fechada
assume a exclusividade dos nOmeros de ramais em toda a rede. Cada ramal pode discar

para todos os outros digitando apenas seu nOmero. Em numeragao fechada cada ramal 6
dentincado. de fora da localidade, por um c6digo de area maid seu proprio nOmero. lsso

significa que os nOmeros de ramais podem se repetir em diferentes localidades do sistema.

8.4. Permitir a utilizaQao de algoritmo de compressao segundo padrao G.71 1 e G.729

8.5. Permitir a utilizagao de softclients e/ou telefones IP, na quantidade total da coma de ramais
das centrais contratadas no item 2

8.6. Permitir a configuragao do roteamento dos canals de voz para a rede publica de telefonia,
de forma que quando for detectado o congestionamento ou queda na rede WAN os canais
de voz possam trafegar atrav6s de um tronco TDM ligado a uma operadora

8.7. As CPCT conectadas devem permitir que as ligaQ6es entre localidades sejam tratadas
como ligag6es internas com os seguintes recursos:

Nome e nOmero do assinante A

Rechamada em caso de nio atendimento ou em cano de ocupado

DDR (acesso direto ao jamal desejado)

DistinQao de toque(interna/externa)
MWI (Message Waiting Information) sinalizaQao de mensagens de correio de voz
Correio de voz centralizado -sistema Onico para a rede

Inibigao de nOmero e nome do assinante A nos telefones com display
Atendimento centralizado

Bilhetagem e taHfagao centralizada

Rota de menor custo(na rede privada e para acesso ds linhas external)
Desconexdo dos canais B em faso da chamada voltar para o PABX I(efeito trombone)

8.8. Roteamento dinimico em casa de desvio. Se um usuArio no ponto A faz uma chamada para

o panto B e este esb desviado para uma outra localidade C, a rota 6 otimizada como uma
chamada direta A-C e nio como A-B-C

,,6@''€
8.9. O equipamento deverd obrigatoriamente

@ «e
e
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Ter mostrador de crystal liquids, alfanum6rico, com capacidade minima de 24 caracteres
por linha e duas linhas que possibilite indicagao de data, hora, duragao da chamada,
nOmero chamado, nOmero do raman que iniciou a chamada quando do recebimento de
ligag6es internal e de mensagens.
Permitir a configuragao chefe/secretdria.

9 SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERaA EL£;eRiCA

9.1 . Deve ser fornecido e instalado um sistema de suprimento de energia e16trica para a sentra

9.2. O sistema de suprimento de energia e16trica deve ser modular, de modo que permita a
instalagao em quantidades que atendam o consumo inicial da CPCT e recarga das
respectivas baterias, bem coma permitam o acr6scimo de m6dulos para atendimento de
expans6es da capacidade de consumo das CPCT e respectivas baterias.

9.3. O conjunto de baterias deve garantir, no casa de falha no fornecimento de energia em
corrente alternada, a operaQao do equipamento por 03 (tr6s) horas ininterruptas, supondo-

se a descarga correspondente a da hora de maier movimento (HMMM da CPCT

9.4. As baterias devem ser do typo selada ou livre de manutengao

9.5. Todo o sistema de suprlmento de energia e16trica deve ter protegao efetiva contra
sobretens6es e sobrecorrentes

9.6. Todos os equipamentos energizaveis devem ser conectados aos sistemas de aterramento
existentes nos locals das instalag6es.

10 CONDI

10.1 Os fornecimentos dos equipamentos, bem homo os servigos prestados, estario sujeitos a

inspegao, teste e anilise de qualidade a ser realizado pda EMDEC ou por 6rgao
competente, devendo os custos correrem por conta da Contratada.

l0.2. Ocorrendo reprovagao na inspeQao, teste e anilise realizada, a EMDEC se reserva o
direito de devolver o equipamento reprovado, ficando por conta da CONTRATADA today

as despesas daidecorrentes.

l0.3. A inspegao, teste e anAlise do equipamento nio isenta nem diminuia responsabilidade da
CONTRATADA quanto a garantla de qualidade do mesmo, bem como pdas perfeitas
condig6es de fornecimento e utilizagao.

1 0.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pda troca imediata do equipamento, se reprovado:

por outro em condig6es de aceitaQao

l0.5. Ap6s a instalagao dos equipamentos, a EMDEC procedera
inspegao para aceite das plenas condig6es de operagao

atrav6s de seu preposto, a
/

\l0.6. A CONTRATADA deveri refazer, ds subs expensas, os servigos que estiverem em
desacordo com o estabelecido pda EMDEC.

Rua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industrial --\l:EP 13035-270 -- Campinas/SP
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l$,EIUDEC
1 0.7. Os equipamentos deverio estar em linha de fabricagao, bem como nio estar em face de

obsolesc6ncia. Deverio ser novos, sem uso, com as respectivas embalagens originais
fornecidas pele fabricante

l0.8. Os projetos t6cnicos de instalaQao das CPCT deverio observar o que estabelece a
ANATEL.

11 0BRIGAQ6ESDACONTRATADA

1 1 .1 . Realizar a instalagao (incluindo mio-de-obra e materiais) do sistema at6 o lado interno do

distribuidor gerd, e prestar assessoria para regularizagao dessas instalag6es junto a
concessiondria local.

1 1 .2. Realizar a instalaQao e implantagao do Sistema de TarifaQao (Hardware e Softwarel

11.3. Fornecer, sem 6nus para a EMDEC, treinamento operacional e os respectivos materials
diddticos na sede da CONTRATANTE conforme abaixo:

11.3.1. Curse para no minimo 05 (cinco) funciondrios sabre arquitetura do sistema.
conHguragao. instalaQao, manutenQao basica, dimensionamento, especificaQ6es e
recursos.

11 .3.2. Curse para no minima lO (dez) funciondrios (multiplicadores) sobre operagao do
sistema, incluindo todos os recursos, sistemas de gerenciamento e manutengao,

correio de voz, tarifagao e bilhetagem, o reconhecimento das indicag6es de
alarmes

1 1 .3.3. Todos os curios deverio ser ministrados na cede da EMDEC, durante o periods
das 8:00hs as 12:00h e 13:00hs as 17:00hs e no puzo de at6 20 dias corrido
ap6s sua solicitagao.

1 1 .4. Com relagao a garantia e assist6ncia t6cnica

11.4.1 Correri por conta exclusiva da Contratada a realizagao da assist6ncia t6cnica
manutengao corretiva e preventiva do sistema, dos aparelhos telef6nicos e da
rede interna de ramais e substituiQao de pegas, sem 6nus a Contratante, durante

o periodo de vig6ncia do termo contratual.

11.4.2. Todos os equipamentos, materiais e servigos a serem fornecidos pda Contratada
deverio ter garantia contra qualquer defeito de fabricagao, material e instalaQao,
devendo a Contratada comprometer-se ainda a manter pegas de reposigao por

um periodo nio inferior a 05 (cinco) ands, casa o modelo locado gaia de linha

11.4.3. As prestaQ6es de servigos de manutengao corretiva e preventiva do sistema, de
aparelhos telef6nicos. do software de tarifagao e de reposiQao de pegas deveria
ocorrer em at6 02 (duasl horan da solicitaQao da. EMDEC para os cason
emergenciais e 08 (oito) horas para os demais castes.

4

'(
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1 1 .4.4. Nio haverd limite de chamadas para as manutenQ6es corretivas. As manuteng6es

preventivas deverio ocorrer no minima 04 (quatro) vezes ao ano, devendo ser.
realizada 01 (uma) reprogramagao remota semanal

11.4.5 No cano da manutengao corretiva da central e dos aparelhos telef6nicos, a
Contratada deverA repara-los no puzo de 24 (vinte e quatro) horan a contar da
solicitagao da Contratante, ou substitui-los no mesmo puzo por outro da mesma
marca/modelo, cabendo a retirada/entrega do equipamento ser de sua
responsabilidade.

11.4.6. Caso ocorra atualizagao tecno16gica nos softwares e hardwares ou, qualquer
componente necessArio a garantir o perfeito funcionamento do sistema, a
Contratada se obrigara. no puzo mgximo de 07 (seth) dias. a disponibllizar e
implantar estas novas vers6es, sem 6nus adicional para a EMDEC.

1 1 .4.7. Today as atividades de assist6ncia t6cnica, manutenQao corretiva, preventiva e de

mplementaQao deverio ser atendidas no regime de 24 (horan/dia) x 7
jdias/semana) sem 6nus adicional para a EMDEC.

11.4.8. A Contratada deverd proporcionar cobertura garantindo a troca das pegas em
casa de defeitos de fabricaQao, desgaste natural, sinistros tais coma: descargas
e16tricas, descargas atmosf6ricas e/ou casos semelhantes

1 1.5. Fica terminantemente proibida a utilizagao de mio-de-obra infantil ou de trabalho irregular
de adolescentes pda Contratada nos servigos diretos ou indiretos para atendimento do

presente Contrato.

1 1 .6. Fica vedado a Contratada o direito de cessio ou transfer6ncia dos servigos, objeto desta

licitagao, sob pena de rescisio unilateral e imediata do Contrato.

12

Nome: Ricardo Casonatto

Telefone:(19) 3772-1598
E-mail: ricardo.casonatto@emdec.com.for

Dia e HorArio: de segunda a sexta-feira, das 09h00 is 12h00 e das 14h00 is 17h00

13

13.1 0 initio da execugao dos serviQos de instalagao deverg ocorrer em at6 15 (quinze) dias
corridos, contados a parter da data da assinatura do Contrato

14

14.1 O inicio da execugao dos servigos de locagao seri contado apenas ap6s o t6rmino da
instalaQao de todos os equipamentos locados.

f
\
f'
::&

14.2. 0 puzo m6ximo para a instalaq
data da assinatura do Contrato.

6 de at6 30(trinta) dias corridos. contados a parter da
/
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15 PRAZO DE V©£NCn DO CONTRATO

15.1. A vig6ncia do presente Contrato 6 de 48 (quarenta e oitol moses. contados a partir da
data do initio dos serviQos de locagao, podendo ser prorrogado, respeitando as
determinag6es do Art. 57 da Lei Federal n ' 8.666/93 com suas altera96es

16 NAASSINATURADOCONTRATO

16.1. Na assinatura do contrato a Licitante Vencedora deveri apresentar os seguintes
documentos

16.1.1 Quando nio for o fabricante do equipamento, deverd apresentar declaragao ou
Atestado do fabricante da solugao, endereQada a Contratante, devidamente
assinada, emitida em papel timbrado constando que possum contrato, em vig6ncia,
com o fabricante e esb apta a fornecer licenQa, instalagao, manutengao,

atualizagao e suporte t6cnico aos produtos que comp6em a soluQao ofertada para
atendimento do presente edital, no momento da assinatura do contrato.

16.1.2. CertiHcado Vilido de Homologagao da ANATEL para a Central Privada de
ComutaQao Telef6nica CPCT CPA ofertada e respectivos aparelhos telef6nicos
que comp6em o fornecimento, com data de emissio.

L
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ANEXOX 'Avaliagao da qualidade dos servigos de locagao de central telefonica:

l INTRODUgAO

Este documento descreve o procedimento a ser adotado na gestao do contrato de prestagao de serviQos
locagao de centraltelef6nica.

As atividades descritas neste documents deverio ser efetuadas periodicamente pda equips responsavel
pda fiscalizagao/controle da execugao dos servigos, gerando relat6rios mensais de prestagao de serviQos

executados, que servo encaminhados ao gestor do contrato.

2 OBJETIVO

Definir e padronizar a avaliaQao de desempenho e qualidade dos servigos prestados pda Contratada na
execugao dos contratos de prestagao de servigos locagao de central telefonica.

3 REGRASGERAIS

3.IA avaliaQao da Contratada na prestagao de servigos locagao de central telefonica se faz por meio de
anAlise dos seguintes aspectos:

a) Desempenho Profissional

b) Desempenho das Atividades

G) Gerenciamento

4 CKiTERiOS

No formulArio "AvaliaQao de Qualldade dos Servigos'. devem ser atribuidos os valores 3 jtr6s), I (um) e 0
jzero) para dada item avaliado, correspondente aos concertos "Realizado '. "Parciaimente Realizado" e "Nio
Realizado", respectivamente.

4.1 CRIT£RIOS DA PONTUAgAO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITEMS AVALIADOS

4.2 CONDIQ6ESCOMPLEMENTARES

4.2.1 Na impossibilidade de se avaliar determinado item, este sera desconsiderado

4.2.2 Quando atHbuidas notes I (um) e 0 (zero), o responsavel deverg realizar reuniio com a
Contratada, at6 1 0 (dez) dias apes a medigao do periods, visando proporcionar ci6ncia quanto
ao desempenho dos trabalhos realizados naquele periodo de medigao e avaliagao

4.2.3 Sempre que a Contratada solicitar puzo visando o atendimento de determinado item, etta
solicitagao deve ser formalizada, objetivando a anilise do pedido pelo gestor do contrato
Nesse periodo, esse item nio deve ser analisado

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Rua Dr Salles Oliveira, n '. I.028 Vila Industrial clap I
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5 COMPOSIQA0 DOSM6DULOS

5.1 Desempenho Profissional

5.2 Desempenho das Atividades

5.3 Gerenciamento

6 PENALIDADES

6.1 Conforme Cliusula Oitava do Contrato

7 RESPONSABILIDADES

7.1. Equipe de Fiscalizagao

Responsavel pda Avaliagao da Contratada utilizando-se o Formulgrio de Avaliagio de
Qualidade dos Servigos e encaminhamento de toda documentaQao ao Gestor do Contrato

juntamente com as justKicativas, para os itens avaliados com notas 0 jzero) ou I (uml

7.2. Gestor do Contrato

e Responsavel pda consolidagao das avaliag6es recebidas
consolidaQ6es e do relat6rio das instalag6es a Contratadal

e peso encaminhamento das

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO $E C\MPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13Q35-2'i0 -- Campinas/SP
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/fem Percentualde ponderacio
Cumprimento das Atividades 15%

Manutencio Preventiva e Corretiva Efetuada 25%

Qualificacio Prolssiona 20%

Uniformed e IdentificaGao 10%

Eauioamentos e Acess6rios 30%

Total 100%

  Percentualde oonderacio
Esoeciicacio T6cnica dos ServiQos 10%

nstalaGgo/MudanGa do local dos equipamentos 5%

Efici6ncia do Sistema 50%

Atendimento da Central de Monitoramento 10%

Alendimento ds Ocorr6ncias 25%

Total 100%

Item Percentualde ponderacio
Periodicidade da Fiscaliza 0 15%

Entrega de Memorial Descritivo, Diagrama de InstalaQao e /qs
Bulls

10%

Gerenciamento das Atividades Operacionais 25%

Atendimento is Solicitag }es 25%

Salaries. Beneficios e ObrigaQ6es Trabalhistas 25%

Total 100%



Responsavel pda solicitagao de aplicagao de adveN6ncia a Contratada e encaminhamento do
conhecimento a autoridade competentel

Responsavel pda solicitagao de aplicagao das penalidades cabTveis, garantindo a defesa pr6via a
Contratada;

Responsavel pda emissio da AvaliaQao de Desempenho do Fornecedor - Parcial ou Final

8 DESCRIQA0 DOPROCESSO

8.1 Cabe a equipe responsavel pda fiscalizagao do contrato e com base no Formulirio de Avaliagao de
Qualidade dos Servigos, efetuar o acompanhamento diArio do servigo prestado, registrando e
arquivando as informag6es de forma a embasar a avaliaQao mensal da Contratada.

8.2. No final do m6s de apuragao, a equipe responsavel peta fiscalizagao do contrato deve encaminhar,
em atd 5 (cinco) dias apes o fechamento das mediQ6es, os Formulirios de Avaliagao de Qualidade
dos Servigos gerados no periods, acompanhado das justificativas para os itens que receberam notas
0 (zero) ou I (um) para o Gestor do Contrato

8.3 Cube ao Gestor do Contrato. mensalmente, e com base em todos os Formulirios de Avaliagao de

Qualidade dos Servigos gerados durante este periods, consolidar a avaliagao de desempenho da
Contratada frente ao contrato firmado e encaminhar I(uma) via para a Contratada

8.4 De posse dessa avaliaQao, o Gestor do Contrato deve aplicar na medigao seguinte as penalidades
cabiveis previstas neste procedimento, garantindo a Defesa Pr6via a Contratada

8.5. Cabe ao Gestor do Contrato encaminhar mensalmente a Contratada, no fechamento das medig6es,
Quadro Resumo demonstrando de forma acumulada e m6s a m6s, a desempenho global da
Contratada em relagao aos concertos alcangados peta mesma.

8.6. Cabe ao Gestor do Contrato emitir, mensalmente e quando solicitada, a Avaliagao de Desempenho do
FornecedorParcialou Final

9 FORMULARIOS

9.1 Formuldrio de Avaliagao de Qualidade dos Servigos

9.2. Instrug6es para o preenchimento do Formulirio de Avaliagao de Qualidade dos

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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EC
:Formulirio de Avaliagao de Qualidade dos Servigos de Locagao de Central Telefonica

NOTA FINAL(somat6ria das notas totals para os
rupos 1,2 e 3

Nota: Assinatura do

Responsavel pda
Fiscalizagao:

Assinatura do
Gestor do Contrato

Assinatura do

Responsavel da
Contratada:

/

/

r

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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28 ./(GD-\

Contrato nOmero Unidade Periods Data

Contratada

Responsivelpela Fiscalizacio
Gestor do Contrato

grupo 1- Desempenho Professional 3" Mata Sublofa/

fc:axb;
Cumprimento das Atividades 15%    
ManutenGao Preventiva Efetuada 25%    
Qualificacio Profissional 20%    
Uniformed e Identificacio 10%    
Eauipamentos e Acess6rios 30%    
Total  
grupo 2 - Desempenho das Atividades 8" Hola

@
Subtotal
rc:axb}

EsoeciHcacio T6cnica dos ServiGos lo%    
Instalacio/MudanGa do local dos equipamentos 5%    
:fici6ncia do Sistema 50%    
Atendimento da Central de Monitoramento 10%    
Atendimento ds Ocorr6ncias 25%    
Total  
Grupo 3 - Gerenciamenfo Peso   Subtofa/

(c:axb!
Periodicidade da FiscalizaQao 15%    
Entrega de Memorial Descritiva, Diagrama de InstalaQao e As
3ullts

10%    
Gerenciamento das Atividades Operaclonais 25%    
Atendimento ds SolicitaQ6es 25%    
Saldros. Beneficios 8 6bfigaG6esTrabalhistas L?g% J  
Total  



'lnstrug6es para o Preenchimento do Formulirio de Avaliagao de Qualidade dos Servigos de Locagao de
Central Telefonica

Os itens devem ser avaliados segundo os crit6rios abaixo.

n

'\

Cumprimento das Atividades Cumprimento das atividades deHnidas nas especificaQ6es t6cnicas
dos serviQos especificados

ComunicaQao a area de gestao do sistema de telefonia, de todd
acontecimento entendido homo irregular

Comunicagao imediata ao Gestor do Contrato, de qualquer
anormalidade verificada pele monitoramento remoto. adotando as
provid6ncias de regularizagao necessirias

ExecuQao dos serviQos de realocagao de central telefonica. quando
ocorrer a solicitagao de mudanga de local instalado, durante a
vig6ncia do contrato, desde que estes se localizem dentro da area
pertencente a Area da EMDEC prevista em contrato

Adagio dos procedimentos contratuais em face das ocorr6ncias
estabelecendo provid6ncias adequadas a coda casa

\4anutenQao Preventiva Efetuada Manutengao Preventiva Efetuada nas frequ6ncias descritas de
acordo com o tips de equipamento e descrigao nas Especlficag6es
[6cnicas.

QualificaQao Profissiona Qualificagao e habilitagao da mio de obra disponibilizada pda
Contratada em especial dos profissionais que comp6em a equipe
t6cnica de execuQao dos trabalhos de elaboragao de projeto
execuQao, instalagao e manutengao corretiva de sistemas de
lelefonia e dos equipamentos eletroeletr6nicos

DisponibilizaQao de equipe operational preparada para o
atendimento a qualquer funcionArio ou preposto autorizado do
Contratante. procedendo a sua identificagao, verificando sua
necessidade e apresentando solug6es e/ou encaminhamentos

Disponibilizagao de Responsavel T6cnico pelts servigos de
elaboraQao de projeto, execuQao. instalagao e manutengao de
sistema de telefonia e dos equipamentos eletroeletr6nicos

jengenheiro com habilitaQao legal na especialidade e experi6ncia na
funQao especifical

Treinamento pda Contratada dos usu5rios dos sistemas
eletr6nicos capacitando-os na correta utilizaQao dos mesmos

Uniformed e Identificagao dentificagao dos empregados (cracha) e uso de unitormes em bom
estado de conservagao

Uniformed e equipamentos de proteQao individual adequados ds
tarefas que executam

Equipamentos e Acess6rios Equipamentos e Acess6rios novos no initio do contrato
apresentando peHeita funcionalidade. de acordo con ' o contrato

Entrega dos manuais dos equipamentos e acessorios
especiflcados no contrato

i
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Grupo 2 - Desempenho das
Atividades

Notas: Realizado(3); Parcialmente Realizado (1); Nio Realizado

Especilcagao T6cnica dos Servigos Conformidade dos servigos prestados com o especificado no
oontrato

InstalaQao / mudanQa de local dos
equiDamentos

Atendimento dos prazos estabelecidos para instalaQao/ mudanga
de local dos eauioamentos

Efici6ncia do sistema Atendimento do sistema quanto ds necessidades em termos de
GomunicaQao das instalaQ6es

ManutenQao T6cnica Preventiva/Corretiva nos padr6es solicitados

para a continuidade e disponibilidade dos servigos
Restabelecimento do sistema de acordo com especificaQ6es

t6cnicas. inclusive em horgrios noturnos. aos sabados, domingos e
feriados

Atendlmento da Central de
Atendimento

Atendimento das solicitaQ6es do Contratante por parte da Centra
de Atendimento nos prazos estabelecidos e acordados

Atendimento ds ocorr6ncias Alendimento das ocorr6ncias dentro do puzo mdximo estabelecido
em contrato e na qualidade desejada

Grupo 3 - Gerenciamenlo Notes: Realizado (3l; Parcialmente Realizado (1); Nie Realizado  
Periodicidade da FiscalizaQao ExecuQao de supervisao por parte na contratada e na periodicidade

acordada  
Entrega de Memorial Descritivo

Catalogos em PoRugues. Diagrama de
InstalaQao e /qs Builds

e Sistema Basics = Memorial Descrltivo + Catalogo em Portugu6s

+ Diagrama de Instalagao
. Sistema Avangado = Memorial Descritivo + Catalogs em  

Gerenclamento das Atividades

Operacionais

AdministraQao das atividades operacionais  
Atendimento ds SolicitaQ6es Atendimento is solicita96es do Contratante conforme condi96es

estabelecida  
Salaries, Beneficios e Obriga96es
Trabalhistas

ComprovaQao do cumprimento das obrigaQ6es trabalhistas por parte
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TECHNOLOGY

EMDEC - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n9. 1.028 -- Vila Industrial-- CEP. 13035-270 -- Campinas/SP
A/c: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoid

AO

Ref. Pregao Presencialn';021/2018
Protocolo ng 119/2018
Data de Abertura: 13/07/2018 is IOhs
OBIETO: contratagio de dmpresa para prestagat) de servigos de locagao de 06 (sein) centrais privadas de comutag3o
telefonica (CPCT) e demais equipamentos necessirios para a operas:3o das mesmas, com prestagao de servigos de
nstalagao, manuteng3o preventiva, corretiva e de implementagao nas depend6ncias da EMDEC, conforme condig6es e
especificag6es constantes do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia

.4€' W. yoga

Name da Praponente: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM ( f EMDEC tntlua
Enderego: Av. ;Dout6r-Ticita Vianna Rodrigues, 300, Galp3o "C" e "D" , Bairro Parafso, Resende /RJ - CEP:27.536-025

Telefone: ll 3056-7735 E-mail:

CNPJ ne04.238.297/0001 89

Banco: Banco do Brasil Conta Corrente: 61868-3 Ag6ncia: 0131-7

Cidade: Resende/RJ

r

Considerando as especificag6es dente Termo de Refer6ncia propomos os pregos abaixo indicados
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Marfa e modelos ofertados

2. Declaramos, sob as penal da lei, que

a) Nos pregos propostos estio inclusos todos os custom, despesas, tributes, encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos
n3o importando a natureza, que recaiam sobre os servigos solicitados no Anexo I -- Termo de Refer6ncia.

bl Etta proposta, nos termos do edital, 6 firme e cancreta, n5o nos cabendo desist6ncia apes a face de habilitag5o, na
forma do Art. 43, $ 6Q, da Lei Federal ng 8.666/93 com suas alterag6es

c) Por ser de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a today as c16usulas e condig6es do Edital, relativas
a licitagao supra, bem coma is disposig6es da Lei Federal n9 l0.520/02, Lei Federal ng 8.666/93 e suds altera£6es, e
Decretos Municipais ne 14.218/03 e 14.602/04, que integrar5o o presente ajuste

d) A prestag5o de servigos atenderi integralmente is especificag6es do objeto descritas no Anexo I -- Termo de
Refer6ncia do Edital

03. Puzo de validade da presente proposta: 90 (noventa) dias corridos

Resende, 13 deJulho de 2018

w.238.297/0wl -ig

£ahi6Giii :6ii?i iii= 3CORPTECHNOLOGYS/A
rFRAESTRUTURA DE TELecoM
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Equipamentos Marfa/Fabricante Modelo

CentralPrivada de Comutagao Telefonica Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise
Aparelho IP Tips I Alcatel Lucent 8008 DeskPhone

AparelholP Tipo ll Alcatel - Lucent 8088 Smart Deskphone

Aparelho Telef6nico Digital Alcatel - Lucent 8029 Premium DeskPhone

Aparelho Telef6nico Ana16gico Intelbr6s TC 50 Premium

Headset com Base Discadora ntelbr6s HSB 50

nterface Celular Leucotron NeoGateTG400

Sistema de Tarifag3o Sumus humus Servidor for Web


