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ANEXO I 

AQUISIÇÃO SISTEMA DE TELEFONIA 

PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG 

 

 

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no desenvolvimento e prestação de serviços de 

Telefonia SIP baseado em software de PBX IP para a EMATER-MG, na modalidade (outsourcing), 

conforme especificações descritas neste ANEXO I. 

 .1  Arquitetura do sistema de telefonia a ser implantado: implementação de solução para gestão e 

otimização da central de telefonia corporativa a partir do uso de tecnologia de voz sobre o protocolo IP.  O 

sistema telefônico de comunicação deve permitir: integração com correio de voz, mobilidade, controlar em 

a situação de cada usuário e ramal e produzir relatórios de utilização. Características necessárias: 

 .1.1  A plataforma de sistema PBX IP deve permitir o controle e o processamento da capacidade 

máxima de terminais SIP, gateways e troncos analógicos e digitais conforme configuração do hardware 

hoje existente, conforme descrito no item 8.2. 

 .1.2  O sistema PBX IP deverá ser capaz de realizar a bilhetagem conforme previsto no item 6.1; 

 .1.3  Solução desenvolvida em SIP nativamente, denominado PBX IP, em conformidade com a RFC 

3261 (Especificações do SIP: Session Initiation Protocol); 

 .1.4  Realização de adaptação de protocolos para controle das chamadas SIP; 

 .1.5  Possuir disponibilidade de uso de terminais SIP e gateways, de qualquer fabricante, desde que 

suportem e atendam a RFC 3261; 

 .1.6  Deve possuir estrutura de rede baseada em IP (Internet Protocol), TCP (Transmission Control 

Protocol) e UDP (User Datagram Protocol); 

 .1.7  Utilização de sistemas de backup para recuperação da base de dados quando necessário, visando 

gestão de continuidade; 

 .1.8  O sistema PBX IP deve atuar como SIP Proxy Server e SIP Register Server, possibilitando o 

registro de ramais IP e gateways além de controle do roteamento de chamadas de qualquer entidade SIP; 

 .1.9  Suporte a gateways analógicos ATA utilizando protocolo SIP; 

 .1.10  Suporte a sistema de contingência para sinalização de troncos E1 de voz (RDSI/ISDN e R2) 

utilizando hardware externo; 

 .1.11  Suporte a protocolos IAX 2, H.323, MGCP (Media Gateway Control Protocol), SCCP (Skinny Client 

Control Protocol); 

 .1.12  Suporte a integração por voz entre matriz, filiais e funcionários remotos através de conexão 

internet; 

 .1.13  Suporte à integração com outros softwares através de conexões via web services SOAP (Simple 

Object Access Protocol), utilizando XML para a transferência de objetos entre as aplicações, ou REST 

(Representation State Transfer), utilizando XML ou JSON para a transferência de objetos entre as 

aplicações. Disponibilizar facilidade de Application Server (AppServer) utilizando o meio de transporte 
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HTTP/HTTPS. Através do AppServer deve ser possível executar operações existentes nos serviços. 

Solução independente dos modelos dos dispositivos de rede, ou seja, garante as mesmas 

funcionalidades independente do fabricante dos ativos de rede, desde que a infraestrutura existente 

ofereça recursos mínimos de controle de qualidade de serviços - QoS (banda, jitter, delay e perda de 

pacotes) e suporte aos protocolos necessários; 

 .1.14  Suporte a integrações com serviços de rede DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS 

(Domain Name System), e NTP (Network Time Protocol); 

 .1.15  Utilização de um único servidor para gestão de telefonia com sistema PBX IP para os devidos 

recursos e funcionalidade de software (centralizando os principais recursos, módulos e atividades – 

bilhetagem, recursos de áudio e administração); 

 .1.16  Possibilidade de integração de múltiplos servidores para distribuição de carga, alta disponibilidade, 

processamento e roteamento de voz entre localidades geográficas distintas. 

 .1.17  Utilização de sistema operacional Open Source Linux ou Windows. Caso o software de PBX IP 

suporte a plataforma Windows, a Emater poderá ofertar máquina virtual Hyper-V Windows Server 2012 

R2. 

 .1.18  Deve possuir acesso a administração através de browser de navegação web com recurso 

responsivo (tela adaptável a qualquer tipo de dispositivo).  O acesso a administração web devem estar 

em conformidade aos recursos de HTML 5, CSS 3 e Java Scrip.  

 .1.19  A plataforma de telefonia do PBX IP deve suportar ambiente em 64 bits. 

 .1.20  Caso a instalação seja em servidores da Emater, a plataforma de telefonia do PBX IP deverá 

suportar servidores em ambiente virtualizado em alta disponibilidade utilizando aplicação no software 

Hyper-V - Windows Server 2012 R2, existente. 

 .1.21  A EMATER deve disponibilizar máquina virtual com as configurações mínimas exigidas no item 8.2. 

Em caso de possíveis expansões e atualizações do sistema de PBX IP, a EMATER se comprometerá a 

atualizar o hardware e configurações do sistema de virtualização. 

 .2  Conectividade e roteamento: o sistema deve permitir conexão aos sistemas das concessionárias 

de serviços de telefonia a partir de protocolos padrão de mercado. 

 .2.1  Conexão com linha analógica, circuito de E1 (R2 e RDSI/ISDN) e tronco SIP; 

 .2.2  Suporte a interfaces ISDN PRI e R2; 

 .2.3  Suporte a interfaces GSM para ligações para a rede celular; 

 .2.4  Suporte a envio e recebimento de mensagens SMS; 

 .2.5  Conexões em rede: Telefonia em redes independentes, telefonia em redes compartilhadas, 

QoS em LAN, switches com suporte a QoS;  

 .2.6  Compatibilidade para acesso continuo com internet ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), 

circuito dedicado, frame-relay, e MPLS (Multi Protocol Label Switching); 

 .2.7  Utilização de link de internet com performance suficiente para download, upload e consumo de 

codec; 

 .2.8  Gerenciamento dos recursos de QoS através regras (origem, destino, dias, horário, e limite da 

banda); 
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 .2.9  Suportar a execução de manutenção utilizando acesso remoto; 

 .2.10  Integração entre a Unidade Central da EMATER-MG e as unidades da empresa localizadas nas 

demais cidades do Estado de Minas Gerais via IP; 

 .2.11  Suportar o roteamento por transbordo, rota de menor custo, origem, destino, horário, dias da 

semana, a critério do administrador da telefonia; 

 .2.12  Suportar rotas de saída para ligações de tronco VOIP ou SIP. 

 .2.13  Deve permitir a geração de relatório de ligações. 

 .2.14  Deve permitir a definição de rota de acesso de longa distância; 

 .2.15  Deve oferecer suporte para o roteamento inteligente de ligações. 

 .2.16  Deve suportar conexão com equipamentos SIP homologados pela Anatel. 

 .2.17  Deve permitir a utilização dos ramais SIP disponibilizando e gerenciando o servidor PBX IP, e 

integrado ao Sistema de Comunicação Corporativa via rede IP; 

 .2.18  Deve suportar conectividade com endpoints SIP de diferentes fabricantes e homologados pela 

Anatel; 

 .2.19  Deve suportar recurso de rota de menor custo para chamadas de longa distância, incluindo 

eventuais redes de dados, e chamadas voip, sem a necessidade de digitar um código de rota especifico; 

 .2.20  Deve suportar disponibilização do identificador de chamadas “bina” no display dos endpoints SIP; 

 .2.21  Deve suportar grupos de captura, de busca e chefe-secretária dos sistemas de voz; 

 .2.22  Deve suportar categorização nos ramais; 

 .2.23  Deve suportar a utilização dos troncos conectados com as operadoras de telefonia. 

 .3  Recursos de Áudio, mínimos obrigatórios: 

 .3.1  Recursos de áudio centralizados no próprio servidor PBX-IP; 

 .3.2  Suporte aos codecs G.711 e G.729; 

 .3.3  Utilização de codecs diferenciados para LAN e WAN; 

 .3.4  Suporte a reprodução de tons e anúncios; 

 .3.5  Suporte a reprodução de música em espera (MoH); 

 .3.6  Suporte a geração de tons DTMF; 

 .3.7  Suporte a recepção e tratamento de tons DTMF; 

 .3.8  Suporte a consulta dos áudios gravados; 

 .3.9  Suporte a instalação de codecs proprietários para maior garantia e qualidade do áudio; 

 .3.10  Suporte, a recursos de áudio e gravação para chamada em espera, URA e caixa postal; 

 .3.11  Disponibilizar recursos de caixa postal com envio de e-mail para o devido ramal programado; 

 .3.12  Suporte a gravações de ramais com armazenamento em disco definido no servidor; 

 .3.13  Suporte de áudio para inserção de arquivos com extensão mp3/wav para a devida operação dos 

recursos de URA (Unidade de Resposta Audível) e espera telefônica. 

 .4  Padrões suportados: Padrões de mercado compatíveis com a solução de telefonia IP, sendo 

obrigatoriamente, no mínimo: 

 .4.1  RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/ IP-based internets: 

MIB-II (SNMP); 
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 .4.2  RFC 1442: Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management 

Protocol (SNMPv2); 

 .4.3  RFC 1443: Textual Conventions for Version2 of the Simple Network Management Protocol 

(SNMPv2); 

 .4.4  RFC 1889: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications; 

 .4.5  RFC 1890: RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control; 

 .4.6  RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol; 

 .4.7  RFC 2234: Augmented BNF for Syntax Specifications: ABNF; 

 .4.8  RFC 2246: The TLS Protocol; 

 .4.9  RFC 2327: Session Description Protocol(SDP); 

 .4.10  RFC 2475: An Architecture for Differentiated Services; 

 .4.11  RFC 2597: Assured Forwarding PHB Group; 

 .4.12  RFC 2705: Media Gateway Control Protocol (MGCP); 

 .4.13  RFC 2780: IANA Allocation Guidelines For Values In the Internet Protocol and Related Headers; 

 .4.14  RFC 2806: URLs for Telephone Calls; 

 .4.15  RFC 2833: RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals; 

 .4.16  RFC 2848: The PINT Service Protocol: Extensions to SIP and SDP for IP Access to Telephone Call 

Services; 

 .4.17  RFC 2865: Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS); 

 .4.18  RFC 2976: SIP INFO Method; 

 .4.19  RFC 3016: RTP Payload Format forMPEG-4 Audio/Visual Streams; 

 .4.20  RFC 3047: RTP Payload Format for ITU-T Recommendation G.722.1; 

 .4.21  RFC 3168: The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP; 

 .4.22  RFC 3204: MIME Type for ISUP and QSIG; 

 .4.23  RFC 3260: New Terminology and Clarifications for Diffserv; 

 .4.24  RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol; 

 .4.25  RFC 3262: Reliability of Provisional Responses in SIP; 

 .4.26  RFC 3263: Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers; 

 .4.27  RFC 3264: SDP Offer/Answer Model; 

 .4.28  RFC 3265: SIP-specific Event Notification; 

 .4.29  RFC 3267: Real-Time Transport Protocol (RTP) Payload Format and File Storage Format for the 

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

 .4.30  RFC 3272: Overview and Principles of Internet Traffic Engineering; 

 .4.31  RFC 3288: Using the Simple Object Access Protocol (SOAP) in Blocks Extensible Exchange 

Protocol (BEEP); 

 .4.32  RFC 3311: SIP UPDATE Method; 

 .4.33  RFC 3323: SIP Privacy Mechanism; 

 .4.34  RFC 3515: SIP REFER Method; 

 .4.35  RFC 3605: Real Time Control Protocol (RTCP) attribute in Session Description Protocol (SDP); 
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 .4.36  RFC 3725: SIP Third Party Call Control; 

 .4.37  RFC 3761: The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery 

System (DDDS) Application (ENUM); 

 .4.38  RFC 3824: Using E.164 Numbers with SIP; 

 .4.39  RFC 3830: MIKEY: Multimedia Internet Keying; 

 .4.40  RFC 3842: SIP Message Waiting; 

 .4.41  RFC 3892: The Session Initiation Protocol (SIP) Referred-By Mechanism; 

 .4.42  RFC 3952: Real-time Transport Protocol (RTP) Payload Format for internet Low Bit Rate Codec 

(iLBC) Speech (SIM); 

 .4.43  RFC 3959: The Early Session Disposition Type for the Session Initiation Protocol (SIP); 

 .4.44  RFC 3960: Early Media and Ringing Tone Generation in the Session Initiation Protocol (SIP); 

 .4.45  RFC 4028: Session Timers in SIP; 

 .4.46  RFC 4049: Binary Time: An Alternate Format for Representing Date and Time in ASN.1; 

 .4.47  RFC 4235: An INVITE-Initiated Dialog Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP); 

 .4.48  RFC 4353: Framework for Conferencing with the Session Initiation Protocol (SIP); 

 .4.49  RFC 4568: Session Description Protocol (SDP) Security Descriptions for Media Streams; 

 .4.50  RFC 4575: A Session Initiation Protocol (SIP) Event Package for Conference State; 

• CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE TELEFONIA A SER ADQUIRIDO: 

 .1  A licitante vencedora deverá fornecer todos os equipamentos necessários para a implantação do 

projeto de telefonia da EMATER-MG, incluindo o software PBX IP (prever ambiente de contingência), e de 

toda a infraestrutura necessária para o perfeito funcionamento do sistema, tais como: equipamentos 

(exceto servidor para o caso de suportar virtualização e aparelhos de telefone) conforme item 8.2, 

equipamento dedicado para conexão de rede ethernet para sinalização 2E1 com capacidade de 

crescimento até 4E1. O equipamento será fornecidos pela licitante vencedora em regime de COMODATO.  

Para preservar os investimentos feitos, anteriormente, é mandatória a compatibilidade da solução 

proposta com os equipamentos de propriedade da Emater, tanto servidor (hardware e software de 

virtualização), quanto os telefones IP. Para garantir esta compatibilidade, deverá ser entregue, juntamente 

com a proposta, DECLARAÇÃO do Licitante, se comprometendo com esta compatibilidade, sob pena de 

desclassificação.  

 .2  Instalação, manutenção e configuração de todo o ambiente que compõe o Sistema de Telefonia, 

(instalação do sistema operacional no servidor que será disponibilizado pela EMATER-MG), manutenção 

preventiva e corretiva, suporte de serviços e suporte técnico, gerência proativa, atualização dos softwares 

dos equipamentos e treinamento; 

 .3  Substituição do equipamento ofertado em regime de comodato, em caso de falha ou qualquer 

problema de desempenho ou incompatibilidade com as futuras versões ou atualizações do sistema 

operacional e/ou do software de PBX IP, sem ônus adicional, incluindo instalação do software e quaisquer 

outros que porventura sejam necessários, de forma a garantir a prestação do serviço. Esse equipamento 

será disponibilizado em regime de comodato, ou seja, em caso de falha dos equipamentos, os mesmos 

deverão ser substituídos pelo fornecedor sem custo adicional para a EMATER-MG. 
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 .4  O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso e deverão estar acompanhados da Nota Fiscal 

de Compra para conferência. 

 .5  Características e funcionalidades do software de PBX IP: 

 .5.1  Todas as licenças de software para gerenciamento do PBX IP, administração web, configuração da 

telefonia SIP necessárias para o funcionamento do Sistema de Telefonia tais como codec, software 

customizado, entre outros, serão de responsabilidade da licitante vencedora sem nenhum ônus para 

EMATER-MG. 

 .5.2  Suportar a utilização do PBX IP através da Administração Web, recursos nativos de gerência e 

operação, inclusive de novos servidores, através de plataforma base de telefonia – Deverá ser implantada 

a plataforma WEB capaz de gerenciar, alterar e configurar o servidor implantado dentro da rede da 

EMATER-MG, permitindo a criação, edição ou exclusão de ramais e a emissão de relatórios; 

 .5.3  Disponibilizar acesso ao administrador da telefonia da Administração Web mediante login e senha; 

 .5.4  Suportar sincronização entre o sistema de PBX IP e servidor NTP através de acesso local ou 

internet; 

 .5.5  Permitir a criação, alteração e exclusão de ramais; 

 .5.6  Permitir a utilização de troncos analógicos, digitais, VoIP e SIP; 

 .5.7  Possuir possibilidade de modularidade das linhas analógicas através de equipamentos ATAS; 

 .5.8  Possuir proteção de programação: uso de memória flash; 

 .5.9  Possuir possibilidade de modularidade de ramais mistos através de equipamentos ATAS; 

 .5.10  Possuir siga-me interno e externo; 

 .5.11  Permitir transferência e estacionamento das chamadas; 

 .5.12  Permitir captura de chamadas de grupo de captura ou ramal especifico; 

 .5.13  Permitir desvio de chamadas não atendidas/ocupadas; 

 .5.14  Permitir estacionamento de ligações; 

 .5.15  Disponibilizar chamada em espera; 

 .5.16  Possuir utilização de ramais externos; 

 .5.17  Permitir configurar grupos de ramais; 

 .5.18  Possuir voicemail (Correio de voz no e-mail e/ou telefone); 

 .5.19  Permitir configurar salas de conferência; 

 .5.20  Disponibilizar codecs : G.7111u-law, G.711a-law, G.729, G.722, ilbc, GSM; 

 .5.21  Possibilidade de realizar, no mínimo, 60 ligações simultâneas utilizando VoIP em Codec G.729 

 .5.22  Possuir recurso de habilitação de senha de utilização por usuário, possibilitando a utilização de 

qualquer ramal interno e externo mediante utilização de senha pessoal; 

 .5.23  Possuir recurso de identificador de chamadas (BINA – Sinalizações ISDN/R2 Digital); 

 .5.24  Possuir recurso de supervisão de Chamadas / Monitoração de ramais (Escuta oculta sigilosa); 

 .5.25  Possuir recurso de segmentação de Grupo de Chamadas (Local / DDD/ DDI/ Celular); 

 .5.26  Possuir recurso de programação de Queues (Filas de Atendimento); 

 .5.27  Possuir recurso de programação de políticas de filas para atendimento; 

 .5.28  Possuir capacidade de gerar relatório das chamadas efetuadas e recebidas; 
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 .5.29  Possuir recurso de gravação de Prompts (arquivos) personalizados de voz; 

 .5.30  Possuir recurso de armazenamento de Informações em Banco de Dados baseado em Software 

Livre; 

 .5.31  Possuir recurso de discagem direta a ramal; 

 .5.32  Possuir recurso de ligação em espera; 

 .5.33  Possuir compatibilidade com entroncamento E1 (R2/RDSI); 

 .5.34  Suportar novas implementações e programações dos recursos de telefonia; 

 .5.35  Possuir recurso de conferência; 

 .5.36  Possuir recurso de identificador de chamadas DTMF/FSK incorporado; 

 .5.37  Possuir compatibilidade de recursos em telefonia com os telefones ip´s existentes; 

 .5.38  Possuir suporte para configuração e ativação de ramais; 

 .5.39  Possuir recurso de áudio de espera; 

 .5.40  Possuir recurso de blacklist (lista negra); 

 .5.41  Possuir recurso de intercalação de ligações; 

 .5.42  Possuir recurso de estacionamento de chamadas; 

 .5.43  Possuir recurso de programação via PC pela serial (RS 232), USB ou placa Ethernet; 

 .5.44  Permitir plano de numeração flexível; 

 .5.45  Permitir acesso externo controlado para suporte e manutenção; 

 .5.46  Possuir recurso de grupo toque múltiplo; 

 .5.47  Possuir recurso de transferência; 

 .5.48  Possuir recurso de transferência com e sem consulta; 

 .5.49  Possuir recurso de hora certa; 

 .5.50  Possuir recurso de desvio de chamadas; 

 .5.51  Possuir recurso de não perturbe; 

 .5.52  Possuir recurso de hotline (interna e externa); 

 .5.53  Permitir a configuração de senha para ramais através do acesso individual de usuários; 

 .5.54  Possuir recurso de bloqueio de ligações e o bloqueio de ligações por meio de senha.; 

 .5.55  Possuir recurso de bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular; 

 .5.56  Possuir recurso de permissão de acesso para operação do sistema de PBX IP; 

 .5.57  Possuir recurso de bilhetagem; 

 .5.58  Possuir recurso de distribuição automática das chamadas através das filas de atendimento; 

 .5.59  Possuir recurso de URA – Unidade de Atendimento Automático com no mínimo 7 níveis/subníveis 

de atendimento; 

 .5.60  Possuir recurso de captura; 

 .5.61  Possuir recurso de agenda coletiva, senda esta gerenciada pelo servidor central e sendo acessível 

em todos ramais; 

 .5.62  Possuir recurso de vídeo chamada; 

 .5.63  Possuir compatibilidade com soluções CTI (CSTA); 

 .5.64  Possuir recurso de rechamada interna; 
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 .5.65  Possuir recurso de rechamada externa; 

 .5.66  Possuir recurso de chefe-secretária; 

 .5.67  Possuir recurso de espera telefônica programada; 

 .5.68  Permitir configurar grupos de ramais; 

 .5.69  Possuir recurso de retenção de chamadas; 

 .5.70  Possuir recurso de rota de menor custo; 

 .5.71  Possuir recurso de seleção automática de linhas; 

 .5.72  Possuir compatibilidade com interface Ethernet; 

 .5.73  Permitir efetuar ligações telefônicas IP (VoIP); 

 .5.74  Possuir compatibilidade com gateways GSM e E1 com conexão sip; 

 .5.75  Possuir suporte de configuração ao método de discagem; 

 .5.76  Possuir recurso de identificação e supressão do número chamador; 

 .5.77  Permitir configuração via rede ou via porta serial; 

 .5.78  Permitir integração da central de telefonia com aplicativos SIP disponibilizados em dispositivos 

móveis (smartphone, tablets). 

 .5.79  Permitir configurar os telefones ips a partir da identificação do MAC Adress para disponibilizar 

provisionamento automático. 

 .5.80  Permitir configurar sinalização audível de novas chamadas enquanto usuário está com chamada 

ativa; 

 .5.81  Permitir configurar sinalização de segunda chamada para ramais ocupados; 

 .5.82  Possuir disponibilidade avançada para atraso no toque de chamada, sem interferir na indicação 

visual; 

 .5.83  Possibilidade de bloqueio de chamada a cobrar; 

 .5.84  Possibilitar efetuar desvio de chamadas incondicional e em caso de ocupado, não atendimento, 

usuário inacessível; 

 .5.85  Possibilitar efetuar desvio de chamada com base no número chamador, horário e condições; 

 .5.86  Possibilitar efetuar desvio de chamadas para números diferentes, definidos para chamadas 

internas ou externas e conforme condição; 

 .5.87  Possibilitar efetuar desvio de chamadas para o correio de voz com indicação de mensagem (MWI 

– Message-Waiting Indicator); 

 .5.88  Permitir transbordo automático das ligações; 

 .5.89  Possuir disponibilidade de conferência também pelo recurso do telefone ip; 

 .5.90  Possuir tratamento simultâneo de múltiplas chamadas; 

 .5.91  Permitir transferências de chamadas entre telefonistas; 

 .5.92  Permitir visualização do número do ramal chamador no visor do aparelho telefônico SIP; 

 .5.93  Permitir disponibilizar recurso login, logout e pausa de agente de atendimento a partir da 

intervenção direta do end point  sip; 

 .5.94  Possuir disponibilidade de anúncio com número do ramal utilizado, para identificação do mesmo; 

 .5.95  Permitir restrição de chamadas de saída por código de acesso, com registro no bilhete; 
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 .5.96  Suportar a restrição de ligações internacionais; 

 .5.97  Permitir rediscagem do último número de entrada e saída; 

 .5.98  Permitir grupo de captura; 

 .5.99  Permitir transferência e captura direta de chamadas; 

 .5.100  Permitir captura de chamadas em rede; 

 .5.101  Permitir a implementação de novos scripts e programação para ampliar os recursos de 

telefonia; 

 .5.102  Possuir disponibilidade de consulta pendular; 

 .5.103  Possuir disponibilidade de monitoração silenciosa; 

 .5.104  Ter possibilidade de restringir ligações ativas e/ou receptivas fora do horário de trabalho; 

 .5.105  Possuir disponibilidade de sinalização do status das linhas; 

 .5.106  Possuir disponibilidade para configurações com linha principal; 

 .5.107  Possuir disponibilidade avançada de reserva de linhas; 

 .5.108  Possuir disponibilidade a serviços multilinhas; 

 .5.109  Possuir disponibilidade avançada a linhas compartilhadas entre dispositivos; 

 .5.110  Possuir disponibilidade avançada a acesso direto a ramais; 

 .5.111  Possuir disponibilidade de toque serial e paralelo; 

 .5.112  Possuir disponibilidade de configuração remota do end point sip; 

 .5.113  Possuir disponibilidade de registro em qualquer telefone da rede através de usuário e 

senha; 

 .5.114  Possuir disponibilidade de serviços para mesa de telefonista; 

 .5.115  Possuir disponibilidade de serviços e grupos para os serviços chefe-secretária; 

 .5.116  Possuir disponibilidade do recurso chefe-secretária; 

 .5.117  Possuir disponibilidade para acesso direto do chefe para a secretária e secretária para o 

chefe; 

 .5.118  Possuir disponibilidade para acesso direto entre chefes; 

 .5.119  Possuir disponibilidade de acesso para baixar (download) gravações telefônicas em um 

computador local; 

 .5.120  Possuir disponibilidade de recurso para atribuição de linha particular para o chefe não 

compartilhada com a secretária; 

 .5.121  Possuir recurso para realizar ligações telefônicas através de viva voz (alto falante) 

dependendo do recurso do end point sip. 

 .5.122  Possuir disponibilidade de serviços de mobilidade; 

 .5.123  Possuir disponibilidade de conferência com até 100 participantes, podendo se estender a 

partir da configuração do servidor PBX IP; 

 .5.124  Possuir disponibilidade de videoconferência com equipamentos que utilizem o protocolo 

SIP e suportem comunicação com vídeo; 

 .5.125  Possuir disponibilidade de vídeo chamada entre aparelhos SIP com este recurso disponível; 

 .5.126  Permitir acesso a sala de conferência através de linha compartilhada com outros usuários. 
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 .5.127  Possuir disponibilidade de unidade de resposta audível (URA) com apresentação de 

informações por voz digitalizada sem a necessidade de atendentes, tratamento de tons DTMF, e com 

possibilidade de integração a banco de dados e a WebService externos; 

 .6  Recursos de Software 

 .6.1  Bilhetagem 

 .6.1.1  Gerenciamento dos recursos de bilhetagem através dos parâmetros da administração web, no 

idioma português do Brasil, centralizado no servidor PBX IP, com as seguintes características mínimas 

obrigatórias contidas nos itens 6.1.2 a 6.1.18. 

 .6.1.2  Visualização dos relatórios em português; 

 .6.1.3  Operação das estatísticas através das classes em sub menus; 

 .6.1.4  Os relatórios gerados devem poder ser enviados via e-mail ou impressos em qualquer impressora 

da rede; 

 .6.1.5  Processar o agendamento da geração de relatórios possibilitando exportar no formato PDF. 

 .6.1.6  Permitir acesso a relatórios em formato CSV para exportação a ferramentas de terceiros. 

 .6.1.7  Disponibilizar acesso a partir de qualquer ponto da rede, a consulta gráficos e relatórios via web 

browser e com uso de credenciais de acesso; 

 .6.1.8  O processamento e geração de bilhetagem devem ser centralizados no servidor PBX-IP. 

 .6.1.9  Gerenciamento e visualização de relatórios devem estar disponíveis para totalizações e 

sumarizações em forma de colunas.  

 .6.1.10  Permitir coletar os bilhetes de todos os ramais do sistema de comunicação corporativo via 

rede IP. 

 .6.1.11  Classificar chamadas em local, celular, DDD, celular DDD, a Cobrar, ramal e serviços. 

 .6.1.12  Registrar e organizar todos os dados de chamadas de voz que venham a ser obtidos em 

toda a rede; 

 .6.1.13  O registro dos bilhetes deverá ser efetuado através da rede, de forma automática; 

 .6.1.14  Somente usuários com devido nível de acesso têm devem ter possibilidade e permissão 

para gerar relatórios; 

 .6.1.15  Possibilitar exportação e integração de relatórios para gestão de custos em softwares de 

tarifação, não contemplado aqui, trazendo as quantidades de minutos por códigos de área e análise de 

melhores planos de tarifação comparando com o perfil da EMATER-MG. 

 .6.1.16  Deverá permitir, pelo menos, os seguintes relatórios: 

 .6.1.16.1  Identificação de usuários e/ou ramais (origem e destino); 

 .6.1.16.2  Tempo e data de cada chamada; 

 .6.1.16.3  Grupos de Usuários; 

 .6.1.16.4  Relatórios de tráfego; 

 .6.1.16.5  Por horário e data; 

 .6.1.16.6  Por fila; 

 .6.1.16.7  Por tronco. 

 .6.1.17  Permitir visualização dos relatórios que podem ser exportados pelo menos nos formados 
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XLS ou compatível;  

 .6.1.18  Deverá permitir o agendamento de emissão de relatórios periódicos, exportação dos dados 

das ligações, ou seja, no momento definido, o próprio sistema se incumbirá de executar a atividade 

previamente agendada. 

 .6.2  Segurança: Gerenciamento dos mecanismos para segurança da estrutura visando garantir o 

acesso aos recursos do sistema de telefonia apenas a usuários com permissão garantida. Oferecer no 

mínimo as seguintes funcionalidades: 

 .6.2.1  Complexidade de senha de ramais utilizando caracteres especiais; 

 .6.2.2  Utilização de senhas para os níveis acesso e funcionalidades para administração web, dispositivos 

IP e aplicativos; 

 .6.2.3  Proteção contra ataques e serviços de defesa; 

 .6.2.4  Monitoramento do tráfego de entrada do sistema; 

 .6.2.5  Deve permitir a utilização de recursos de proteção de terceiros (ambiente de rede interna); 

 .6.2.6  Firewall interno: Deve permitir o bloqueio de endereço IP de origem e transferência do mesmo 

para uma lista negra após ultrapassar limiar pré-definido. Gerenciamento das regras, bloqueios, lista de 

exceções e tráfego; 

 .6.2.7  A política de segurança padrão para gerenciamento deve bloquear todas as portas exceto as 

portas utilizadas para gerenciamento e operação; 

 .6.2.8  Possuir  autenticação ou login na aplicação; 

 .6.2.9  Segurança em CLI (Command Line Interface): Deve possuir interface segura de Linha de 

Comando através de SSH (Secure Shell); Deve possuir interface segura de transferência de arquivos 

através de SFTP (Secure File Transfer Protocol); 

 .6.2.10  Possibilidade de upgrade (atualizações) para as devidas implementações de segurança; 

 .6.2.11  Disponibilizar no sistema de administração web, acesso com suas devidas restrições por 

usuário, para definir e/ou customizar seu perfil de uso; 

 .6.2.12  Gerenciamento das políticas de senhas e bloqueios para cada ramal pertencente a rede 

PBX-IP; 

 .6.2.13  Disponibilidade de políticas de senhas para acesso a gravações de áudio; 

 .6.2.14  Disponibilidade de políticas de senhas para exibição de relatórios gerenciais de telefonia; 

 .6.2.15  Disponibilidade de políticas de senhas para acesso ao sistema de “Operação telefonista; 

 .6.2.16  Disponibilidade de políticas de senhas para acesso para administração web (níveis de 

acesso e operacionalidades); 

 .6.2.17  Permissão para acesso remoto de possíveis manutenções e suporte. 

 .6.3  Recursos e softwares: São recursos centralizados e disponíveis para a devida operacionalidade 

do  sistema de telefonia SIP. Acesso a recursos através de administrador web pelos  principais 

navegadores em usas últimas versões. 

 .6.3.1  Suporte para UM (Mensagem Unificada): Sistema integrado de caixas postais (Voice Mail), com 

recursos que integram telefonia, e-mail e Internet, criando um completo ambiente integrado de 

mensagens; 
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 .6.3.2  Suporte para Espera Telefônica: Possibilidade de programação de mensagens em datas e horários 

pré-determinados. Controle sobre a programação das mensagens, sendo ilimitado o número de esperas 

telefônicas configuráveis; 

 .6.3.3  Suporte para DAC (Distribuidor Automático de Chamadas): Atendimento das chamadas 

automaticamente, ordenando-as em fila de espera conforme parâmetros pré-definidos; 

 .6.3.4  Suporte para URA (Unidade de Resposta Audível): Sistemas de autoatendimento com 

racionalização de linhas fornecendo informações por voz digitalizada e gravações em português; 

 .6.3.5  A interface de gerenciamento web do Sistema de Telefonia deverá ser amigável, ou seja, com 

níveis de permissão de acesso, emissão de relatórios, configurações de telefonia e realização de backup.   

 .6.3.6  Acesso a menus de configurações e recursos de telefonia; 

 .6.3.7  Possuir possibilidade de integração e suporte para aplicações proprietárias compatíveis com 

protocolos SIP. Necessário avaliar previamente possíveis compatibilidades.  

 .6.4  Administração Web 

 .6.4.1  Interface web com visualização responsiva (tela adaptativa); 

 .6.4.2  Utilização de identidade visual padrão com informações dispostas em menu intuitivo; 

 .6.4.3  Suportar acrescimento e upgrade de recursos e funcionalidades; 

 .6.4.4  Gestão de usuários e segurança para sistema, administradores e recursos de telefonia; 

 .6.4.5  Serviço de correio; 

 .6.4.6  Serviços de rede e roteamento; 

 .6.4.7  Serviços de agendamento, backup e validação; 

 .6.4.8  Gerenciamento dos recursos de software; 

 .6.4.9  Visualização de relatórios, estatísticas e gráficos; 

 .6.4.10  Acesso a configurações operacionais; 

 .6.4.11  Consulta a relatórios; 

 .6.4.12  Administração Web no idioma português do Brasil. 

 .7  Resumo das funcionalidades do software licenciado 

 
O licitante deve prever possibilidade de crescimento que devem contemplar recursos de software, escala-
bilidade do hardware para possíveis ampliações. 
 

Licença do Software Qtd. Hoje Qtd. Max. 

Ampliação 

Administração Web 01 01 

Ramais Internos 300 350 

Ramais Externos 300  600 

Codec G.729 para áudio 60 80 

Espera Telefônica Todos Ramais Todos Ramais 
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URA (Unidade de Resposta Audível) Todos Ramais Todos Ramais 

Mensagem Unificada Todos Ramais Todos Ramais 

Bilhetagem Todos Ramais Todos Ramais 

Gravação das ligações no formato de extensões MP3 e/ou Wav Todos Ramais Todos Ramais 

Caixa Postal Todos Ramais Todos Ramais 

 

 .8  Definição e especificação do hardware 

 .8.1  Módulo dedicado externo com conexão ethernet para sinalização E1: Módulo 

compacto de 1U e meio rack para a sinalização E1, operando fora do servidor, o que permite fácil 

ampliação de cenários, criação de sistemas redundantes, entre outras facilidades. Principais 

Características: 

 .8.1.1  Possuir suporte a canais de rede: 1 a 4 links E1/T1 

 .8.1.2  Possuir suporte a protocolos de rede: ISDN e R2 Digital (com até 120 trocadores de 

sinalização MFC). É possível configurar protocolos diferentes em cada um dos links. 

 .8.1.3  Possuir suporte a protocolos de PABX: EL7, Line Side, LC e QSIG (SSCT e CT); 

 .8.1.4  Possuir suporte a informações da rede telefônica, incluindo causas de rejeição e 

desligamento disponibilizados via AMI e no dialplan. 

 .8.1.5  Possuir suporte a comandos específicos de sinalização disponibilizados via interfaces AMI 

e AGI. 

 .8.1.6  Possuir suporte a detecção de atendimento disponível via dialplan e interface AMI. 

 .8.1.7  Possuir suporte a balanceamento de de ligações entre canais de uma ou mais rotas de 

saída. 

 .8.1.8  Possuir conectores: BNC de 75 Ohms ou conectores RJ45. 

 .8.1.9  Possuir suporte a todos os recursos de voz disponíveis simultaneamente em todos os 

canais. 

 .8.1.10  Possuir suporte a recurso DSPs para executar o processamento de áudio e 

sinalizações. 

 .8.1.11  Possuir suporte a detecção e geração de tons (DSP) com troca MFC (sinalização 

R2) e geração de dígitos DTMF, tons de fax, 425Hz (dialtone) e mensagens TDD 

(Telecommunications Device for the Deaf). 

 .8.1.12  Possuir suporte a detecção de tons de interceptação (caixa postal, chamada a 
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cobrar, etc.). 

 .8.1.13  Possuir suporte a geração de tons programáveis (beep). 

 .8.1.14  Possuir suporte a detecção de silêncio e presença de áudio antes e depois do 

atendimento. 

 .8.1.15  Possuir suporte a detecção de sinal de fax e de caixa postal com sinalização padrão: 

600Hz/450ms – 1000Hz/450ms ou 300Hz/250ms. 

 .8.1.16  Possuir suporte a detecção de frequências programáveis.  

 .8.1.17  Possuir suporte a supressão de DTMF. 

 .8.1.18  Possuir suporte a controle de volume manual e automático (AGC). 

 .8.1.19  Possuir suporte a cancelamento de eco carrier grade em hardware. 

 .8.2  Quantitativo de equipamentos 

 

01 

Equipamento dedicado com conexão de rede 

Ethernet para sinalização 2E1 com capacidade de 

crescimento até 4E1 (referente ao item 8.1) 

1 LICITANTE 

    

• CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE ONDE O SISTEMA DE TELEFONIA SERÁ INSTALADO: O 

Prédio da Unidade Central da EMATER-MG está situado à Av. Raja Gabáglia, 1626 - Gutierrez - Belo 

Horizonte - MG e possui as seguintes instalações: Garagem, Andar Térreo, Pilotis, seis andares, Sala de 

máquinas e Estacionamento. Cada andar possui em média 02 (dois) switches Power Over Ethernet, com 

taxa de transferência de 100 Mbps, que se interligam ao rack do 5º andar onde ficam os equipamentos de 

proteção de borda, central telefônica, links dedicados de acesso à internet e alguns servidores. A rede é 

estruturada com cabeamento categoria UTP-5E nos andares e categoria seis na interligação entre os 

switches Power Over Ethernet. Nesta unidade trabalham cerca de 470 profissionais compartilhando 300 

aparelhos de telefones. 

 

O software de PBX IP deve ser compatível com os seguintes aparelhos telefônicos ip´s: 

 

Fabricante Modelo  Características  

Yealink T26P Modelo avançado 

Yealink T21P Modelo básico 

Yealink T21P E2 Modelo básico 

Grandstream GXP 1400/1405 Modelo básico 
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• CARACTERÍSTICA DO SERVIDOR QUE PODERÀ SER DISPONIBILIZADO PELA EMATER-MG 

PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA A SER ADQUIRIDO CASO NECESSÁRIO: 

Máquina Virtual Hyper-V - Windows Server 2012 R2 para operação do software de PBX IP:  

 

Processador Memória RAM HD – Espaço em Disco 

Até 12 Núcleos Até 64 Gbytes Até 1 Tera Byte 

 

• GESTÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 

 .1  Suporte para manutenção e gerenciamento 

 .1.1  Suporte no local (on-site), 08 (oito) horas por dia durante os 5 (cinco) dias uteis da semana nos 

períodos de Atualizações e Trocas (upgrades e up-dates); 

 .1.2  O prazo para atendimento iniciará após o registro do chamado técnico realizado pelos gestores do 

contrato; 

 .1.3  A licitante vencedora deverá executar presencialmente as seguintes etapas: instalação, ativação 

das licenças (sistema operacional e software de PBX IP), configuração, adequação, atualizações, trocas 

(upgrades e up-dates) e substituição de equipamentos em caso de falha referente a solução  IP na 

Unidade Central da EMATER-MG. 

 .2  Gerenciamento do PBX IP 

 .2.1.1  Programação por PC; 

 .2.1.2  Monitoramento do Sistema (SNMP); 

 .2.1.3  Suporta DHCP; 

 .2.1.4  Acesso Remoto; 

 .2.2  Facilidades IP 

 .2.2.1  Compatibilidade Full-IP; 

 .2.2.2  Ramais Proprietários IP; 

 .2.2.3  Troncos IP SIP e H.323; 

 .2.2.4  Ramais IP SIP; 

 .2.2.5  Conexão com Servidor (DHCP/SNTP); 

 .2.2.6  Ramal externo; 

 .2.2.7  Mensagem de Voz Integrada; 

 .2.2.8  Fácil Manutenção; 

 .2.2.9  Portas LAN Integradas. 

 .2.3  Outros 

 .2.3.1  O software devera possuir manual on-line em português; 

 .2.3.2  Possibilitar a emissão de relatórios em “.pdf” e “.csv”; 

• OPERACIONALIZAÇÃO: Todo o serviço de atualização dos softwares e dos manutenção ou troca 

dos equipamentos instalados deverão ser realizados pela licitante vencedora na sede da EMATER-MG . 

• CONDIÇÕES GERAIS: 

 .1  Apresentação do software PBX IP 
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 .1.1  Após análise da documentação da licitante detentora da melhor oferta na etapa de lances, esta 

será convocada pelo(a) pregoeiro(a) através do site www.compras.mg.gov.br e e-mail para apresentação 

do sistema em até 3(três) dias úteis a uma comissão designada pela presidência da EMATER-MG. 

 .1.2  Para a apresentação, a licitante detentora da melhor oferta na etapa de lances deverá fazer uma 

apresentação do produto demonstrando as funcionalidades solicitadas pela EMATER-MG descritas neste 

ANEXO I. Esta apresentação poderá ser em um ambiente paralelo ao da EMATER-MG e deverá ocorrer 

na sede da EMATER-MG, localizada à Av.  Raja Gabáglia, 1626 - Gutierrez  - Belo Horizonte – MG. A 

EMATER-MG irá disponibilizar o ambiente físico, o acesso à internet e os aparelhos de telefone que já 

são utilizados na EMATER-MG, para permitir a demonstração do sistema e a compatibilidade com os 

aparelhos de telefones. As especificações técnicas dos aparelhos de telefone já adquiridos pela EMATER-

MG encontram-se descritas no Anexo II. 

 .1.2.1  Deverão ser realizadas as seguintes ligações consideradas básicas, utilizando os aparelhos de 

telefone disponibilizados pela EMATER-MG. 

 .1.2.1.1  Ligações entre ramais internos; 

 .1.2.1.2  Ligações externas para chamadas locais; 

 .1.2.1.3  Ligações externas para chamadas interurbanas; 

 .1.2.1.4  Registro de chamadas realizadas e recebidas; 

 .1.2.1.5  Identificação de chamadas recebidas; 

 .1.2.1.6  Conferência; 

 .1.2.1.7  Viva Voz; 

 .1.2.1.8  Acesso ao histórico de chamadas realizadas e recebidas; 

 .1.2.1.9  Acesso à Agenda; 

 .1.3  Será garantido a licitante um período de 8 (oito) horas para a demonstração. 

 .1.4  Será facultado aos demais licitantes credenciar 01 (um) representante para assistir as avaliações 

dos demais concorrentes, não sendo permitida intervenção, questionamentos e comentários de qualquer 

espécie, por parte dos mesmos durante a demonstração. 

 .1.5  A aceitação ou rejeição serão julgadas pela comissão da EMATER-MG. 

 .1.6  No caso de desclassificação da licitante detentora da melhor oferta será convocada a segunda 

melhor oferta e assim sucessivamente até que se identifique a licitante que atenda as funcionalidades 

descritas neste Anexo I. 

 .2  Indicação da marca e modelo dos equipamentos 

 .2.1  O licitante vendedor deverá informar na proposta, a marca e modelo do equipamento e softwares 

ofertados. 

 .3  Os serviços serão prestados na sede da EMATER-MG situada à Av. Raja Gabáglia, 1626 – 

Gutierrez -  Belo Horizonte – MG. 

 .4  Serviço de implementação da solução 

 .4.1  Planejamento de todo processo junto ao setor responsável da EMATER-MG; 

 .4.2  Distribuição dos equipamentos; 

 .4.3  Instalação e customização das configurações dos equipamentos; 
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 .4.3.1  A licitante vencedora deverá configurar e deixar em pleno funcionamento dois pontos VoIP em 

duas unidades da empresa a serem definidas pela EMATER-MG, em um raio de até 200 km de Belo 

Horizonte. 

 .4.3.2  A licitante vencedora deverá configurar e demonstrar a utilização/integração com o sistema PBX IP 

em no mínimo 5 smartphones, que utilizem os Sistemas Operacionais iOS ou Android. A funcionalidade 

deverá ser demonstrada para atender os dois Sistemas Operacionais. 

 .4.4  Identificação com fixação de etiquetas apropriadas; 

 .4.5  Implantação de todas as ferramentas adicionais, utilizadas no projeto; Serviço de implementação 

da solução; 

 .5  Cronograma de Execução 

 .5.1  Os equipamentos deverão ser instalados conforme cronograma abaixo (em dias úteis), a serem 

contados após a assinatura do contrato: 

Item Atividade Duração Responsável 

1 Entrega dos equipamentos e Softwares 15 dias LICITANTE 

2 Conferência da Especificação 3 dias EMATER-MG 

3 Emissão Termo de Aceite dos 

Equipamentos e Software 

1 dia EMATER-MG 

4 Implantação na EMATER-MG e termo de 

Aceite 

15 dias LICITANTE 

5 Emissão Termo de Aceite Final da 

Implantação do projeto 

1 dia EMATER-MG 

 

 .6  Dos Requisitos para a Instalação dos Equipamentos 

 .6.1  O projeto deverá prever que a instalação do Sistema de Telefonia ocorra em paralelo ao atual 

sistema já implantado, afim de não interromper os serviços comunicação de voz que estão funcionando 

atualmente. 

 .6.2  Os equipamentos e softwares de apoio utilizados na solução deverão ser entregues em até 15 

(quinze) dias úteis após a assinatura do contrato; 

 .6.3  Todos os equipamentos e softwares deverão ser entregues na Sede da EMATER-MG, na Av.  Raja 

Gabáglia, 1626 – Gutierrez - Belo Horizonte – MG, no horário de 09:0 às 16:00 horas, para a devida 

conferência. 

 .6.4  A empresa licitante vencedora ficará responsável pelo transporte de todos os equipamentos e pela 

instalação de todos os softwares que compõem o sistema de telefonia descrito neste projeto básico. 

 .6.5  Todas as despesas inerentes ao transporte dos equipamentos serão de responsabilidade da 

empresa licitante vencedora. 

 .6.6  Para a conferência da especificação dos equipamentos e softwares de apoio, a licitante vencedora 

autoriza a área técnica da EMATER-MG a proceder a abertura/verificação dos equipamentos e softwares, 
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sem perda da garantia dos serviços. 

 .6.7  Não havendo conformidade na instalação dos equipamentos, a empresa licitante vencedora 

deverá providenciar as devidas correções no prazo, máximo de 10 (dez) dias corridos, após o 

comunicado de imperfeições emitido pela EMATER-MG. 

 .6.8  Caso a empresa licitante vencedora não providencie as devidas correções, no prazo estipulado no 

item 7.7, poderá a EMATER-MG aplicar as sanções estabelecidas em lei. 

 .6.9  Após constatada a conformidade da especificação/funcionamento dos equipamentos/serviços, a 

EMATER-MG, emitirá Termo de Aceite para cada fase do projeto. 

 .6.10  Somente será emitido o Termo de Aceite após a regularização e entrega dos 

equipamentos/instalação, de acordo com as especificações deste projeto básico. 

 .6.11  A implantação do projeto de Telefonia será considerada como finalizada após a emissão do termo 

de Aceite Final de Implantação do Projeto. 

 .6.12  Este item deverá ser observado para emissão da nota fiscal, referente à execução dos serviços. 

 .6.13  A licitante vencedora estará sujeita as aplicações das sanções estabelecidas em lei, quando da 

não observância das disposições estabelecidas neste item. 

 .6.14  A instalação dos equipamentos deverá levar em conta todas as questões relacionadas ao local de 

instalação do quadro de chaveamento, fiação, disjuntores, distância entre o local de instalação e as salas 

do 5º andar que serão refrigeradas e aspectos relacionados à segurança. 

 .6.15  A instalação dos equipamentos deverá seguir as normas estabelecidas pela ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas no que tange aos quesitos de segurança da rede elétrica da EMATER-MG, 

bem como dos profissionais que irão executar o serviço. 

 .6.16  Todo o material necessário para a instalação dos equipamentos deverá ser fornecido pelo 

prestador do serviço juntamente com todas e quaisquer ferramentas que se façam necessárias para a 

realização do serviço. 

 .7  Níveis de Serviço (SLA) 

 .7.1  Em caso de danos nos equipamentos que compõem o Sistema de Telefonia, fornecidos pelo 

licitante e que impliquem na interrupção do serviço de comunicação integralmente ou parcialmente, os 

mesmos deverão ser substituídos pela licitante vencedora, no prazo máximo de 24 horas úteis, 

considerando dias úteis, de forma a garantir a continuidade dos serviços. 

 .7.2  A licitante vencedora deverá solucionar problemas relacionados ao Software para atendimento de 

telefone por computador, no prazo máximo de 24 horas após a abertura do chamado, devendo, para isso, 

encaminhar um técnico na sede da EMATER-MG em Belo Horizonte. 

 .7.3  Atendimento presencial: em caso de pane ou mau funcionamento do sistema de Telefonia, a 

licitante vencedora deverá enviar uma equipe técnica na sede da EMATER-MG, localizada em Belo 

Horizonte, em no máximo 4 horas úteis a partir da hora de abertura do chamado através das formas 

descritas nos itens 7.9.1, 7.9.2 ou 7.9.3. 

 .7.4  Atendimento remoto: em caso de pane ou mau funcionamento do sistema de Telefonia, a licitante 

vencedora deverá realizar o atendimento, em no máximo 2 horas a partir da abertura do chamado através 

das formas descritas no item 8 e 9. 



Avenida Raja Gabáglia, n° 1.626 – Gutierrez - CEP: 30.441-194 - Belo Horizonte/MG -Brasil. 

                                                                  19 

 .7.5  Toda e qualquer comunicação entre as partes será feita por correspondência ou e-mail formal. 

 .8  Do Atendimento de Suporte: Entende-se por Atendimento de Suporte, oferecer assistência 

especializada para apoio em: 

 .8.1  Questões relacionadas ao uso operacional do sistema de Telefonia; 

 .8.2  Identificação e verificação das causas de possíveis panes ou mau funcionamento do sistema 

objeto deste projeto básico; 

 .8.3  Problemas com os serviços prestados; 

 .8.4  Orientação sobre soluções alternativas para tais panes ou mau funcionamento; 

 .8.5  Informações sobre problemas previamente identificados; 

 .9  O atendimento de suporte técnico deverá ocorrer: 

 .9.1  Via telefone: O serviço telefônico deverá ficar à disposição de 08h00min as 18h00min, devendo 

ser prestado em português, sem custo para a EMATER-MG; 

 .9.2  Ordem de Serviço: Através da abertura de ordem de serviço (OS) em sistema de registro de 

chamados acessível de forma online disponibilizado em servidor da licitante vencedora; 

 .9.3  E-mail Exclusivo: Por E-mail em endereço exclusivo para uso da EMATER-MG. 

 .9.4  Acesso remoto: Quando permitido, via acesso remoto pela licitante vencedora nos servidores da 

EMATER-MG, sem a necessidade de aquisição de licenças de software pela EMATER-MG para 

realização do acesso; 

 .9.5  Presencial: Em caso de parada do Sistema de Telefonia a licitante vencedora deverá encaminhar 

uma equipe técnica de profissionais para atuar na solução do problema, conforme descrito no item 7. 

 .9.6  Independentemente do canal de comunicação utilizado para acionar um pedido de suporte, todas 

as solicitações devem ser registradas em sistema de ordens de serviço no site da licitante vencedora. O 

acesso às estatísticas e números de atendimentos devem estar disponíveis para a EMATER-MG. 

 .9.7  As ordens de serviço deverão ser atendidas dentro dos prazos de SLA definidos no item 7 deste 

ANEXO I. 

 .9.8  A execução dos serviços de implantação, visita técnica semanal, suporte e help desk não poderão 

ser executados por terceiros, representantes parceiros ou contratados temporários, somente funcionários 

comprovadamente especializados com registro profissional em regime CLT,, ou sócio do fornecedor 

contratado.  

 .10  Da Atualização de Versão, atualização de Drivers e Troca de Equipamentos 

 .10.1  Atualizações de Versão de Drivers e dos Softwares (que funcionam internamente nos 

equipamentos), bem como os Softwares de Telefone para utilização em computadores são de 

responsabilidade da licitante vencedora. 

 .10.2  A licitante Vencedora deverá prestar a instalação, configuração, parametrização do Sistema 

Integrado de Gestão, bem como à instalação de todos os aplicativos e demais softwares necessários ao 

funcionamento do sistema, em caso de pane nos equipamentos, de forma a garantir o perfeito 

funcionamento e a disponibilidade aos usuários, no prazo de até 4:00 horas úteis após a abertura de 

chamado através das formas descritas no item 7. 

• DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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 .1  Da EMATER-MG: 

 .1.1  Acompanhar e supervisionar a execução dos trabalhos desenvolvidos pela empresa licitante 

vencedora, bem como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos 

mesmos, de forma a orientá-lo no seu aperfeiçoamento contínuo; 

 .1.2  Efetuar o pagamento à empresa licitante vencedora, de acordo com as condições acordadas; 

 .1.3  Fornecer todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste 

instrumento; 

 .1.4  Disponibilizar canais de comunicação que facilitem o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste 

instrumento; 

 .1.5  Acompanhar tecnicamente os trabalhos da empresa licitante vencedora, verificando se o 

desenvolvimento dos mesmos atende às necessidades propostas; 

 .1.6  Responsabilizar-se pela infraestrutura necessária para a execução dos serviços, tais como: pontos 

elétricos, pontos de rede, espaço físico para instalação dos equipamentos. 

 .2  Da Empresa licitante Vencedora: 

 .2.1  Efetuar um levantamento minucioso das condições locais de instalação, em confronto com o 

projeto básico; 

 .2.2  A licitante vencedora será responsável pela execução de todas as obras civis, envolvendo serviços 

de alvenaria, serralheria, carpintaria e pintura, necessárias a realização dos serviços de instalação dos 

acessórios de difusão de ar do sistema de ar condicionado e de exaustão;   

 .2.3  Fornecimento de todos equipamentos, materiais e acessórios necessários à instalação do sistema 

de telefonia; 

 .2.4  Colocar a instalação em operação, efetuando os ajustes e regulagens necessárias; 

 .2.5  Efetuar limpeza diária e final da instalação; 

 .2.6  Efetuar retoques de pintura e serviços de alvenaria onde a mesma tenha sido danificada; 

 .2.7  Interligações elétricas, inclusive com aterramento, entre os Pontos de Força e os equipamentos 

que compõem o sistema de telefonia. 

 .2.8  Transporte, carga e descarga dos materiais e equipamentos; 

 .2.9  Executar as instalações previstas por este projeto básico e seus anexos, fornecendo todos os 

materiais que se façam necessários à execução das instalações tais como: escadas, ferramentas, 

instrumentos de medição e outros; 

 .2.10  Levar ao conhecimento do engenheiro fiscal da EMATER-MG as modificações que se fizerem 

necessárias nas instalações, e só executá-las com sua prévia autorização; 

 .2.11  Todos os equipamentos de segurança e a observância dos critérios e condição para a proteção de 

pessoal ficará sob inteira responsabilidade da licitante vencedora; 

 .2.12  Todas as despesas de transporte dos equipamentos, deslocamento dos profissionais e obrigações 

sociais (Recrutamento e contratação, INSS, FGTS, etc.) dos profissionais envolvidos na instalação e 

manutenção dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora. 

 .2.13  Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da EMATER-MG, sem expressa 

autorização; 
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 .2.14  Informar, imediatamente, a EMATER-MG toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante o 

processo de realização dos serviços de modo que sejam tomadas imediatas providências; 

 .2.15  Cumprir rigorosamente os prazos e orientações da EMATER-MG; 

 .2.16  Prestar toda e qualquer informação solicitada pela EMATER-MG, para verificação das cláusulas 

estipuladas neste instrumento; 

 .2.17  Manter atualizada a documentação exigida no Cadastramento da EMATER-MG; 

 .2.18  Comprovar, mensalmente, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução dos serviços 

prestados; 

 .2.19  Responsabilizar-se pelos danos causados a EMATER-MG ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços; 

 .2.20  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 

prepostos, quando nas dependências da EMATER-MG, ou em qualquer outro local onde estejam 

prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; 

 .2.21  Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos 

serviços, mesmo que para isso outra solução não prevista neste instrumento tenha que ser apresentada, 

para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a EMATER-MG; 

 .2.22  Responsabilizar-se por todas as despesas com mão de obra, transportes, hospedagem, 

equipamentos auxiliares, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de 

qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos 

sociais e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto; 

 .2.23  Cumprir, fielmente as obrigações assumidas, de modo a que os serviços licitados se realizam com 

esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

 .2.24  Manter entendimento com a EMATER-MG, objetivando evitar interrupções ou paralisações na 

execução dos serviços e informar a EMATER-MG, quando solicitado, a respeito do andamento dos 

trabalhos em desenvolvimento; 

 .2.25  Atender às determinações da fiscalização da EMATER-MG; 

 .2.26  Manter sigilo sobre as informações acerca da prestação dos serviços, que envolva o nome da 

EMATER-MG, e só divulgá-las mediante prévia e expressa autorização; 

 .2.27  Prestar esclarecimento a EMATER-MG sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 

empresa licitante vencedora, independentemente de solicitação; 

 .2.28  Manter, durante a execução do contrato a ser assinado, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste projeto básico; 

 .2.29  Cumprir a legislação trabalhista em relação a seus empregados, leis e posturas, federais, 

estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a 

que houver dado causa; 

 .2.30  Responsabilizar-se por recolhimento indevido ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos 

de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados; 

 .2.31  Apresentar, mensalmente, junto à Nota Fiscal de Faturamento, a comprovação de estarem sendo 

satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; 
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 .2.32  Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados 

fornecidos pela EMATER-MG; 

 .2.33  Responder perante a EMATER-MG e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de 

sua demora ou de sua omissão, na condição dos serviços de sua responsabilidade, ou por erro seu na 

execução dos serviços; 

 .2.34  Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados; 

 .2.35  Desenvolver o trabalho ora ajustado, obedecendo as normas técnicas e legais, atendendo com 

presteza todas as necessidades da EMATER-MG, no limite deste    instrumento, desenvolvendo-o na sua 

integridade, conforme especificações definidas neste instrumento; 

 .2.36  Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, os termos da legislação vigente; 

 .2.37  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente; 

 .2.38  Nomear encarregado responsável pelos serviços, devendo este, obrigatoriamente inspecionar os 

locais dos serviços, no mínimo, 1 (uma) vez por mês, em horário comercial, com a missão de garantir o 

bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável 

pelo acompanhamento dos serviços da EMATER-MG e tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas; 

 .2.39  Executar os serviços de manutenção preventiva nos equipamentos, em horários que não interfiram 

com o bom andamento da rotina de funcionamento da EMATER-MG; 

 .2.40  Deverá montar e configurar todo o hardware, ficando a EMATER-MG isenta de qualquer tipo de 

configuração; 

 .2.41  Substituir o equipamento em caso de falha, inoperância ou quebra, nos prazos de SLA definido no 

item 7.7. 

 .2.42  Executar os serviços, objeto do presente projeto básico, nas condições pactuadas entre as partes; 

• DO TREINAMENTO 

 .1  A licitante vencedora deverá proporcionar treinamentos teórico-práticos presenciais com vias aos 

aspectos de configuração da central de telefonia considerando os diversos recursos que o sistema 

oferece, emissão de relatórios, acesso ao banco de dados para os profissionais indicados pela EMATER-

MG que farão a operação destes. Os treinamentos serão ministrados para 10 profissionais com carga 

horária máxima de 40 horas. Os treinamentos ocorrerão em Belo Horizonte e com possibilidade, inclusive, 

na EMATER-MG com o objetivo de repassar o conhecimento sobre as funcionalidades e operação do 

sistema. 

 .2  A licitante vencedora deverá apresentar a programação e o conteúdo dos treinamentos para a 

EMATER-MG antes de sua realização. 

 .3  A licitante vencedora deverá fornecer todo o material didático em português (manuais, apostilas, 

cadernos de exercícios entre outros) necessário à realização do treinamento de forma impressa e digital. 

 .4  A licitante vencedora ao final de qualquer um dos treinamentos ministrados deverá aplicar 

avaliações de conhecimentos acerca da pauta do treinamento em questão. 
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 .5  O profissional deverá ser certificado pela empresa no conteúdo ministrado. 

 .6  O Treinamento deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) meses após o término da implantação. 

• GARANTIA: Deverá ser dada a garantia mínima de 48 meses, a contar da data da entrega da 

instalação em funcionamento, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de montagem. 

• LIMPEZA DO AMBIENTE 

 .1  A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias, a completa remoção dos 

materiais provenientes do processo de instalação do sistema de telefonia, bem como resíduos e/ou 

entulhos resultantes obras que por ventura sejam necessárias. 

 .2  A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução dos diversos serviços 

correrão por conta da licitante vencedora. 
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