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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

Contrato 03/2022 - ECONOMIA
PROCESSO Nº 202100004099192 - FORNECIMENTO DE APARELHOS
TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE TELEFONIA
VOIP, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA ERICOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

 

                            

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av.
Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, ora representada por sua �tular, nos termos do art. 84-A da Lei estadual nº
17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021 e conforme regulamento do
Decreto estadual nº 9.898/2021, Srª. CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, brasileira, economista,
portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº 011.676.317-57, residente e domiciliada em Goiânia –
GO, e do outro lado a empresa ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 24.824.187/0001-06, com sede à Rua Santarém nº 736 Qd 239 Lt 18, Parque Amazônia,
Goiânia/Go, CEP 74835-170, doravante denominada CONTRATADA neste ato representada na forma de seus
estatutos pelo Sr. JERSON LIMA DE SOUZA FILHO, brasileiro, portador da CI nº 1834292 SSP/GO e do CPF nº
435.655.491-49  residente e domiciliado nesta capital, resolvem firmar o presente contrato, para o
FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE TELEFONIA
VOIP, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DE GOIÁS, de acordo
com o Edital e seus anexos, resultante do Pregão Eletrônico nº 001/2022, objeto do Processo nº
202100004099192 de 31/08/2021, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, Lei Estadual nº
17.928/2012, Lei Estadual nº 18.989/2015, Decreto Estadual nº 9.666/2020 e Decreto Estadual nº 7.466/2011 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 O presente contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS QUE
COMPÕEM A SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA DE GOIÁS - Lotes 04, 05, 06, 07 e 10, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital e
seus anexos, Proposta Comercial da CONTRATADA e nas cláusulas e condições abaixo relacionadas.

Parágrafo único – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições aqui contratadas,
acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

Parágrafo 1º - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:

1) LOTE 04 - PLACA DE TRONCO DIGITAL
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1.1)  ITEM 01 - Placas E1 digital 30 (trinta) canais, sendo 01 (uma) protocolo R2 digital e 01 (uma) ISDN;

1.2) ITEM 02 - Serviço de instalação, configuração e testes;

Para este Lote, os itens deverão ser compa�veis com o Sistema de Comunicação Telefônica modelo MD110,
versão BC9, do fabricante Ericsson, com todos os materiais necessários para completa execução,
implementação de rotas de saída e rota de interligação com sistema de comunicação telefônica instalado na
CONTRATANTE (Sistema Asterix, Codec: Opus, G.722, G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC), sendo que a
implementação de interligação entre sistemas será acompanhado por represente de Empresa ganhadora do
Lote 05.

2) LOTE 05 - MEDIA GATEWAY / MÓDULO DE VOZ - E-1 R2/ISDN

2.1) ITEM 01 - Media Gateway SIP

- Equipado com 02 (dois) E1 (30 canais), configurável com protocolos ISDN ou R2 Digital;

- Interconexão de redes TDM (ISDN ou R2) e SIP;

- Canais de rede: possibilitar de 1 a 4 links E1;

- Cancelamento de eco em hardware;

- DSP para executar o processamento de áudio e sinalizações;

- Classificação de atendimento de chamadas (Call Analyzer);

- Balanceamento de ligações entre canais de uma ou mais rotas de saída.

2.2) ITEM 02 - Módulo E1 R2 DIGITAL / ISDN

- Configurável com protocolos ISDN ou R2 Digital;

- Equipado com 30 (trinta) canais digitais;

- Aplicabilidades compa�veis com item 7.5.1.

2.3) ITEM 03 - Serviço de instalação, configuração e testes dos itens 01 e 02 deste lote.

- Para o item 03 do Lote 05, deverão ser inclusos todos os materiais necessários para completa execução,
implementação de rotas de saída e rotas de interligação entre sistemas de comunicação telefônica instalados
na CONTRATANTE (Sistema VoIP Asterix e Sistema de Comunicação Telefônica modelo MD110, versão BC9,
do fabricante Ericsson), sendo que a implementação de interligação entre sistemas será acompanhado por
represente de Empresa ganhadora do Lote 04.

- Para atendimento da especificação do Lote 05, os itens 2.1 e 2.2 deverão ser totalmente compa�veis com
o Media Gateway EBS E1 SPX - 300 KHOMP e Sistema Asterix, Codec: Opus, G.722, G.711(A/µ), G.729AB,
G.726, iLBC, instalados na CONTRATANTE e com disponibilidade de todas as funcionalidades dos sistemas
existentes, atendendo a implementação de con�ngenciamento das plataformas a�vas e compa�bilidade de
módulos/placas

3) LOTES 06 e 07- APARELHOS IP'S

3.1) ITEM 01 - Aparelho Telefônico IP SIP - Tipo 1

- Protocolo: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, TR-069, 802.1x, 802.1 p/q tagging (VLAN), TLS, SRTP;

- Deverá possuir 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000, com conector RJ-45, sendo uma porta para LAN
e uma porta para conexão junto ao PC (Estação de trabalho);

 - Deve possuir visor LCD com mínimo de 128x48, com visor monocromá�co, backligt ou colorido;

- Capacidade de audioconferência em no mínimo 3 vias;

- Deve permi�r chamada em espera (hold), mudo (mute), ajuste do volume da campainha;

- Deve possuir viva voz com audio HD;

- Deve possuir áudio HD.

- Possuir suporte mínimo a 2 contas SIP dis�ntas;

- Deve possuir conector RJ9 para fones;

- Permi�r a transferência de chamadas;
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- Permi�r a discagem rápida;

 - Permi�r a configuração de rede manual ou automá�ca através de DHCP;

 - Possuir compa�bilidade com protocolo de sinalização SIP v2;

- Codecs de voz e recursos: G.711µ/a, G.722 (banda larga), G.726 ou G.726-32, G.729A/B, DTMF em banda e
fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB;

- Permi�r a sincronização de data e hora usando SNTP (NTP Server);

- Permi�r o autoprovisionamento para configuração de ramais em massa;

- Possuir suporte ao protocolo de segurança da camada de transporte (TLS/SRTP);

- Deve possuir suporte ao padrão IEEE 802.3af e 802.2at – PoE (Power over ethernet);

- Idioma – Português Brasil;

- Deve possuir fonte de alimentação externa, entrada 100-240 VCA 50-60 Hz;

- Deve possuir Garan�a de 1 ano;

- Deve possuir o selo de cer�ficação da ANATEL.

 

3.2) ITEM 02 - Aparelho Telefônico IP SIP - Tipo 2

 - Protocolo: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, TR-069, 802.1x, 802.1 p/q tagging (VLAN), TLS, SRTP, IPv6;

- Deverá possuir 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000, com conector RJ-45, sendo uma porta para LAN
e uma porta para conexão junto ao PC (Estação de trabalho);

- Mínimo de 10 (dez) teclas programáveis;

- Deve permi�r conexão Bluetooth;

- Deve possuir visor LCD colorido de no mínimo 4” (480X272);

- Capacidade de audioconferência em no mínimo 3 vias;

- Deve permi�r chamada em espera (hold), mudo (mute), ajuste do volume da campainha;

- Deve possuir áudio HD;

- Deve possuir viva voz com audio HD;

- Possuir suporte a 4 contas SIP dis�ntas;

- Deve possuir conector RJ9 para fones;

- Permi�r a transferência de chamadas;

- Permi�r a discagem rápida;

- Permi�r a configuração de rede manual ou automá�ca através de DHCP;

- Possuir compa�bilidade com protocolo de sinalização SIP v2;

- Codecs de voz e recursos: G.711µ/a, G.722 (banda larga), G.726 ou G.726-32, iLBC, G.729A/B, DTMF em banda
e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC;

- Permi�r a sincronização de data e hora usando SNTP;

- Permi�r o autoprovisionamento para configuração de ramais em massa;

- Possuir suporte ao protocolo de segurança da camada de transporte (TLS/SRTP);

- Deve possuir suporte ao padrão IEEE 802.3af e 802.2at – PoE (Power over ethernet);

- Idioma – Português Brasil;

- Deve possuir fonte de alimentação externa, entrada 100-240 VCA 50-60 Hz;

- Deve possuir Garan�a de 1 ano;

- Deve possuir o selo de cer�ficação da ANATEL.
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3.3) ITEM 03 - Aparelho Telefônico IP SIP - Tipo 3

 - Protocolo: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, TR-069, 802.1x, 802.1 p/q tagging (VLAN), TLS, SRTP, IPv6;

- Deverá possuir 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000, com conector RJ-45, sendo uma porta para LAN
e uma porta para conexão junto ao PC (Estação de trabalho);

- Mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis:

- O acesso às teclas/acessos, poderá ser feita via paginação, ou seja, com visualização das mesmas com
mudança de página no display do aparelho, com discagem do item supervisionado (discagem rápida) ou poderá
ser feito o uso de expansor de teclas, desde que o mesmo seja totalmente compa�vel com o aparelho ofertado,
do mesmo fabricante e ser alimentado pelo telefone ao qual está conectado.

- Deve permi�r conexão Bluetooth;

- Deve possuir visor LCD colorido de no mínimo 4” (480X272);

- Capacidade de audioconferência em no mínimo 3 vias;

- Deve permi�r chamada em espera (hold), mudo (mute), ajuste do volume da campainha;

- Deve possuir áudio HD;

- Deve possuir viva voz com audio HD;

- Possuir suporte a 4 contas SIP dis�ntas;

- Deve possuir conector RJ9 para fones;

- Permi�r a transferência de chamadas;

- Permi�r a discagem rápida;

- Permi�r a configuração de rede manual ou automá�ca através de DHCP;

- Possuir compa�bilidade com protocolo de sinalização SIP v2;

- Codecs de voz e recursos: G.711µ/a, G.722 (banda larga), G.726 ou G.726-32, iLBC, G.729A/B, DTMF em banda
e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC;

- Permi�r a sincronização de data e hora usando SNTP;

 - Permi�r o autoprovisionamento para configuração de ramais em massa;

- Possuir suporte ao protocolo de segurança da camada de transporte (TLS/SRTP);

- Deve possuir suporte ao padrão IEEE 802.3af e 802.2at – PoE (Power over ethernet);

- Idioma – Português Brasil;

- Deve possuir fonte de alimentação externa, entrada 100-240 VCA 50-60 Hz;

- Deve possuir Garan�a de 1 ano;

- Deve possuir o selo de cer�ficação da ANATEL.

- Os aparelhos especificados nos itens 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3 (Lote 06 - itens 01, 02 e 03) deverão ser totalmente
compa�veis com o Sistema Asterik, Codec: Opus, G.722, G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC, com a
disponibilidade de todas as funcionalidades do sistema instalado na CONTRATANTE.

4) LOTE 10  - Serviço de Configuração, implantação e testes de So�ware open source para fornecimento de
Sistema de telefonia VoIP, conforme facilidades e funcionalidades especificadas:

I- Caracterís�cas técnicas:

-Ferramenta Open Surce, com sistema operacional Linux 64x, Asterisk Pbx, Apache Web Server e painel de
gerenciamento com informações do dashboard;

- Permi�r configuração de informações: �po de interface(dhcp/sta�c), IP, Máscara, Gateway padrão, DNS;

- Servidor DHCP;

- Informação de clientes em pool de IP's (Lista de Clientes);

-  Atribuição de endereço IP para Host;
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- Gerenciamento de pool de IPs pela MAC do cliente;

- Disponibilização de Ferramentas de teste PING e trace;

- Repositórios para atualizações de Sistema Operacional;

- Informações sobre pacotes instalados, versão e status;

- Realização de Backup e/ou Restauração;  

- Módulo de geração de arquivos de Backups ou Grid de arquivos de Backups a�vos para manutenção e
reconfiguração do sistema;

 - Possibilitar configuração de preferência: Idioma Português Brasil, Data/hora, fuso horário do sistema, tema da
interface web e moeda padrão do sistema operacional;

 - Configuração de Agenda/Calendário: marcação de a�vidades comuns a usuários, bloco de anotações,
exportação de arquivos/contatos, com previsão de execução de funções básicas pela tela Web (ligar e
transferir);

 - Contas de Email: Relay, configurações gerais do domínio, lista de Email, Grid informa�vo com emails dos
usuários, esta�s�ca de Email, geração de relatórios gráficos de envio/recebimento,  An�Spam e SMTP remoto
para vínculo com plataformas de email compa�veis tais como yahoo, outlook (hotmail) ou gmail;

-  Deverá ser instalado em, no mínimo, 2 (dois) servidores redundantes, trabalhando em sistema de cluster
a�vo-a�vo ou a�vo-hot standby;

- Fax virtual.

II- Controle de chamadas:

- Pré-atendimentos, com mensagens parametrizadas via navegador;

- Blacklist;

- Estabelecimento de regras para chamadas de entrada, com regras de des�no flexível de acordo com horário
pré determinado;

- Controle de Fluxo de Chamadas, Filas de atendimento, Configuração de siga-me via interface web;

- Permi�r gravação de chamadas, Grupos de chamadas, Prioridade de Filas, Rotas Dinâmicas, Rotas de
Entradas, Rota de menor custo;

- Set Caller ID: tratamento de informações das chamadas de entrada em relação ao des�no específico;

 - Possibilidade de a�vação de pré atendimento via URA, com direcionamento através de DTMF especificados
em áudio vinculado ao serviço de entrada de chamadas, sem necessidade de atualizações ou implementações
de novas funcionalidades.

III - Controle de chamadas:

- Chefe secretária, Conferências, Correio de voz, des�nos Personalizados, estacionamento, Callback, DISA;

- Dynamic Features - Mapeamento de novos recursos customizados diretamente via asterisk para usuários de
sistema;

- Grupo para recebimento de chamadas, com alterna�vas de distribuição de chamadas, com mensagem de pré
atendimento;

- Redirecionamento de todas as ligações do sistema para um único ponto de atendimento (telefonista), em caso
de não atendimento ou ocupação;

- Transferência para qualquer número ou ramal;

- Atendimento remoto de chamadas;

- Atendimento automá�co;

- Detalhamento completo das ligações;

- Transferência de chamadas quando ocupada ou não atendida;

- Monitoramento de chamadas;

- Direcionamento de chamadas por ramal ou grupo de ramais (fila);
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- Chamada em espera;

- Iden�ficador de chamada;

- Função DND (não perturbe);

- Música ou mensagem em espera e transferência com uso de MP3;

- U�lização de so�phone;

- Administração Web;

- Agenda, Captura de ligação, Bloqueio de ligações, Grupos com permissões individuais,  Ramais móveis, 
Bloqueio de ligações a cobrar e Interligação de Unidades Administra�vas dis�ntas com caracterís�ca de ligações
internas.

IV - Gerenciamento do Operador - Mesa PC:

-  Painel gráfico es�lo dashboard para acompanhamento real �me das ligações;

- Visualização de todos os troncos e ramais e filas;

-  Monitoramento direto da interface Web do sistema;

- Informação do número com o qual o tronco ou ramal encontra-se em conversação.

V - Caracterís�cas sistêmicas e de usuário:

 - U�litários para manutenção do sistema;

 - Configurador de Endpoints - Wizard para autoconfiguração de telefones compa�veis;

 - Interface Web para inserção ou gravações de áudios u�lizados pela plataforma;

 - Músicas em Espera - grupos de áudios para espera (MOH – musica on hold) no sistema;

- Paging and Intercom - informa�vos em aparelhos ou so�wares compa�veis com a função paging;

- Relatórios e filtros para análise das ligações.

- Ferramentas Open Source de segurança, com firewall, Fail2ban, OpenVpn e Auditoria de alterações sistêmicas.

- Criação de usuários para acesso web, com vínculo do usuário a ramal específico;

- Configuração de grupos para usuários Web;

- Elaboração de permissões Web para usuários.

VI - Suporte Técnico e Treinamento:

- Suporte à CONTRATANTE (on-site ou remotamente), 08 (oito) horas por dia durante os 5 (cinco) dias úteis da
semana, devendo o 
mesmo iniciar-se em até 6h da abertura de chamado, durante o período de 06 (seis) meses;

- O prazo para atendimento iniciará após o registro do chamado técnico realizado pelos gestores do contrato;

 - A CONTRATADA deverá executar presencialmente as seguintes etapas: instalação, configuração, adequação e
compa�bilização do so�ware ofertado;

- Treinamento de equipe técnica a serem indicadas pela Economia, com mínimo de 24 (vinte quatro) horas
distribuídas em 03 (três) dias, para repasse de conhecimento quanto as configurações sistêmicas, com a
par�cipação de 06 (seis) colaboradores para administração do so�ware;

-  Ao final do curso a equipe técnica deverá ser capaz de compreender as caracterís�cas e tecnologias do
sistema, monitorar e gerir o sistema, compreender e configurar as facilidades do sistema e realizar as principais
operações;

- Os treinamentos deverão ser realizados nas dependências da CONTRATANTE;

 - É de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos com materiais, instrutores, mídias e/ou so�ware
apropriados, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores;

- Configuração Sistêmica de 600 (seiscentos) ramais VoIP, de acordo com plano de numeração da
CONTRATANTE, entroncamentos digitais e rotas de interligação com sistema de comunicação já a�vo. Os
aparelhos serão configurados pela CONTRATANTE;
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- Administração total da solução de telefonia pela CONTRATANTE, com teclas de manutenção e monitoramento
disponível via interface visual - Web;

- Ampliação ilimitada de ramais IP sem a necessidade de hardware, atualizações de so�ware ou aquisição de
licenças. Sem limites de licenças de ramais e/ou troncos;

 - Apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional emi�do por en�dade da Administração
Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada que comprove ter a empresa licitante
executado ou que esteja executando serviços de caracterís�cas técnicas semelhantes ao objeto desta
contratação.

Parágrafo 2º - Outras exigências gerais:

- Não serão aceitos produtos desenvolvidos apenas para atendimento dos requisitos deste Contrato. Os
produtos devem estar disponíveis para todo o mercado, através de link no site oficial do fabricante; 

- Todos os requisitos dos itens contratados devem ser entregues licenciados de forma perpétua. Palavras como:
deve, permite, suporta, efetua, proporciona, possui, etc, significam que a funcionalidade deve ser entregue
operacional, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

- Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso;

- Não serão aceitos equipamentos que tenham sido descon�nuados pelo fabricante até a data de entrega e
recebimento defini�vo dos equipamentos;

- Em caso de descon�nuidade, deverá ser entregue equipamento sucessor da linha descon�nuada
preservando-se todas as caracterís�cas ofertadas no edital; deverão ser fornecidos todos os itens acessórios de
hardware e so�ware, incluindo cabos, licenças, conectores, interfaces, suportes, braços organizadores de cabos
e demais acessórios necessários para a instalação e funcionamento dos equipamentos, em plena
compa�bilidade com as especificações constantes neste documento e recomendadas pelo fabricante;

- Para o perfeito funcionamento dos disposi�vos, caso sejam necessários outras licenças de so�ware, estas
deverão ser ofertadas (sem ônus para esta Secretaria) na modalidade de uso perpétuo, ou seja, os
equipamentos devem con�nuar a operar normalmente mesmo após o período de garan�a contratado;

- Deverá ser comprovada a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles
referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e
multa, conforme art. 3º, III, do Decreto nº 7174/2010;

- Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens individuais adequadas,
que u�lizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garan�r a máxima proteção durante o
transporte e a armazenagem.

Parágrafo 3º - NÍVEIS DE SERVIÇO:

a) Durante o período de garan�a, a CONTRATADA deverá estar apta a atender chamados encaminhados pela
CONTRATANTE ao Centro de Atendimento da CONTRATADA, em horário comercial, sem ônus adicional para a
CONTRATANTE, tanto por telefone quanto via Web, para solução de problemas decorrentes de defeitos, falhas
nos produtos ou se o equipamento não realizar uma funcionalidade especificada ou esperada, podendo ainda
este serviço ser u�lizado para:

b) Solicitar informações quanto aos procedimentos de configuração dos itens adquiridos;

c) Esclarecer dúvidas;

d) Explicar funcionalidades.

e) Os chamados técnicos serão classificados por grau de severidade, da seguinte forma:

- Severidade 1: Dúvida rela�va à operação ou configuração dos equipamentos;

- Severidade 2: Funcionalidade de qualquer equipamento comprome�da;

- Severidade 3: Equipamento fora de operação.

- Os prazos rela�vos ao atendimento dos chamados técnicos serão os seguintes:

- Os chamados de Severidade 1 deverão ser atendidos até o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após sua
abertura;
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- Os chamados de Severidade 2 deverão ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas corridas para iniciar o
atendimento e até 5 (cinco) dias corridos para solucionar o problema;

- Os chamados de Severidade 3 deverão ser atendidos em até 04 (quatro) horas corridas para iniciar o
atendimento e até 3 (três) dias corridos para solucionar o problema;

- Todos os tempos especificados acima são contados a par�r da abertura do respec�vo número de iden�ficação
do chamado;

- O número de chamados para atendimentos e reparos deve ser ilimitado durante a vigência do contrato.

f) Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os procedimentos necessários à solução do
problema, incluindo a subs�tuição de quaisquer módulos defeituosos no(s) equipamento(s), bem como a
própria subs�tuição do(s) próprio(s) equipamentos(s), se for necessário, devendo ser atendida a seguinte
condição:

- Os chamados serão registrados e deverão estar disponíveis para acompanhamento pela equipe designada
pela CONTRATANTE, contendo data e hora da abertura do chamado, o problema ocorrido, a solução adotada,
data e hora de conclusão;

- Decorrido os prazos rela�vos ao atendimento dos chamados técnicos, sem o atendimento devido, fica a
CONTRATANTE autorizada a penalizar a CONTRATADA.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

Parágrafo 1º - Todos os equipamentos objeto da presente aquisição terão garan�a de 12 (doze) meses ou pelo
prazo es�pulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos.

Parágrafo 2º - O período de garan�a passará a contar a par�r da data de assinatura do Termo de Recebimento
Defini�vo a ser expedido pela CONTRATANTE.

Parágrafo 3º – A garan�a técnica poderá ser prestada pela CONTRATADA ou por meio de empresas
credenciadas pelo fabricante.

Parágrafo 4º – Todos os custos decorrentes da re�rada de equipamentos ou componentes para a prestação do
serviço de garan�a serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como, seu retorno aos locais onde serão
entregues os equipamentos pela empresa CONTRATADA.

Parágrafo 5º – A CONTRATADA deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a
rede de assistência técnica à CONTRATANTE e mantê-la atualizada.

Parágrafo 6º – As hipóteses de exclusão da garan�a são as seguintes:

Parágrafo 7º – Danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários da CONTRATANTE.

Parágrafo 8º – Rompimento indevido do lacre de garan�a dos equipamentos, se houver.

Parágrafo 9º – A movimentação dos equipamentos, entre unidades da CONTRATANTE, efetuada com recursos
próprios NÃO exclui a garan�a.

Parágrafo 10º – No reparo, todas as peças deverão ser novas e de primeiro uso, não serão aceitas peças
recondicionadas ou remanufaturadas.

Parágrafo 11º – Deverá ser disponibilizada uma infraestrutura de atendimento via telefone ou web, para
recebimento e registro dos chamados técnicos realizados pela ECONOMIA, disponibilizando-o sempre um
número de protocolo para controle de atendimento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Parágrafo 1º – Todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como: obrigações civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo 2º – A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder
todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

Parágrafo 3º – A CONTRATADA ficará sujeita as cláusulas contratuais estabelecidas neste contrato.
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Parágrafo 4º – A CONTRATADA ficará sujeita, nos casos omissos, às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Parágrafo 5º – Como condição para a celebração do contrato, a CONTRATADA deverá manter durante toda a
execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo 6º – A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e
critérios estabelecidos no Edital de Licitação e seu Termo de Referência, Anexo I e ainda:

- Entregar os materiais em conformidade com o Contrato.

- Cumprir com os prazos de entrega determinados neste Contrato.

- Firmar contrato de suporte técnico com os fabricantes das soluções especificadas nesse Edital, englobando
todos os equipamentos e so�wares que compõem o escopo deste projeto. O mesmo deverá estar vinculado à
Secretaria da Economia e deverá possuir a mesma vigência de Suporte Técnico descrito contrato

- Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente.

- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato. A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela
Administração não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado.

- Submeter-se à fiscalização da Secretaria de Estado da Economia, através do setor competente, que
acompanhará a entrega dos materiais, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a
finalidade de garan�r o exato cumprimento das condições pactuadas.

- Manter os seus empregados devidamente iden�ficados, devendo subs�tuí-los imediatamente caso sejam
considerados inconvenientes.

- Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, e também as normas da
Secretaria da Economia.

- Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados pela CONTRATANTE
sobre a execução dos trabalhos.

- Sanar em tempo hábil todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.

 - Responsabilizar-se por despesas decorrentes de infração pra�cadas por seus empregados nas instalações da
Administração.

 - Arcar com todos os ônus de transportes, fretes e custos diretos ou indiretos necessários ao fornecimento do
objeto.

 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra�va, sobre todo e qualquer assunto de
interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
devendo orientar seus empregados nesse sen�do.

 - Comunicar à Administração por escrito e em tempo hábil, qualquer anormalidade que esteja impedindo a
execução contratual, prestando os esclarecimentos julgados necessários.

 - Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal 8.666/93 e demais legislações per�nentes.

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Parágrafo Único - Além das obrigações con�das no Edital e seus anexos, e neste Contrato, cabe à
CONTRATANTE:

- Exercer a fiscalização da execução do contrato através da Gerência de Serviços, na forma prevista pela Lei
Federal 8.666/93 e Lei Estadual nº 18.989/2015.

- No�ficar, formal e tempes�vamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos equipamentos.

- Definir o local de entrega dos materiais.

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

- Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou representante da CONTRATADA, que embarace a
fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompa�vel com o exercício das funções que
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lhe foram atribuídas.

 - Inspecionar, dentro dos prazos estabelecidos, os produtos e serviços fornecidos pela CONTRATADA e verificar
a conformidade dos mesmos com o objeto deste Contrato.

- Efetuar os chamados de atendimento técnico e avaliar sua execução, promovendo as medidas cabíveis para
que os produtos e serviços sejam executados em conformidade com as especificações técnicas constantes
neste Contrato.

- Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato e nos documentos que o
integram.

- Comunicar imediatamente a CONTRATADA via central de serviços ou ainda através de o�cio, a respeito de
quaisquer incidentes relacionados ao objeto deste Contrato.

 - Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal 8.666/93 e demais legislações
per�nentes.             

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO DO CONTRATO DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo 1º – Fica designado como Gestor deste Contrato o(a) servidor(a) HELENIR SEMÃO PIRES, conforme
Portaria SGI nº 616 - ECONOMIA, emi�da pela autoridade competente desta Pasta, sendo que a sua
subs�tuição poderá se dar mediante nova Portaria, a ser anexada aos autos.

Parágrafo 2º - A gestão da aquisição será de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da
Informação/Gerência de Serviços da Secretaria de Estado da Economia.

Parágrafo 3º - A Gerência de Serviços designará servidores para acompanhar e fiscalizar os produtos e a
prestação dos serviços contratados, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a sua
execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

Parágrafo 4º - Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela entrega dos produtos, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, sendo:

- Acompanhar, conferir e avaliar a entrega dos produtos e serviços, de acordo com todas as obrigações
constantes no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e na Lei Estadual nº 17.928/2012, formalizando os eventuais
pedidos de penalização da CONTRATADA, nos casos previstos neste Contrato;

- No�ficar a CONTRATADA sobre as deficiências ou quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento dos 
produtos e serviços ou no descumprimento das obrigações, fixando prazos para sua correção;

- Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à entrega dos produtos e serviços que vierem a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA e que sejam efe�vamente vinculados ao objeto deste Contrato;

- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e serviços entregues em desacordo com as exigências
estabelecidas neste Contrato.

Parágrafo 5º - O Gestor do Contrato designado por meio de Portaria deverá efetuar o atesto das Notas
Fiscais/faturas.

Parágrafo 6º - O atesto das notas fiscais/faturas, para efeito de pagamento mensal será efetuado com base no
objeto do Contrato, cuja avaliação levará em conta aspectos qualita�vos e quan�ta�vos dos produtos e
serviços.

Parágrafo 7º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o responsável pela fiscalização deverá levar em
consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos:

I - a qualidade dos serviços  e produtos solicitados;

II - a presteza no atendimento das solicitações da Administração;

III - o cumprimento das obrigações e ro�nas estabelecidas no Contrato.

 

CLÁUSULA SÉTIMA –  DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
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Parágrafo 1º –  Todos os itens do presente Contrato serão recebidos provisoriamente e em até 5 (cinco) dias
após o recebimento do objeto nas dependências da Secretaria de Estado da Economia e será a feita verificação
de conformidade de todos os itens. Após esta verificação, se os equipamentos atenderem a todos os requisitos
(quan�dade/qualidade), serão recebidos defini�vamente, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as
adequações necessárias ou a troca do material, caso necessário, para atender os requisitos mínimos descritos,
sob pena das sanções cabíveis neste caso. Os recebimentos provisórios e defini�vos serão devidamente
documentados.

Parágrafo 2º – Para os Lotes 04, 05 e 10, a aceitação se dará após a conclusão total da instalação,
programação/configuração e testes.

Parágrafo 3º – Fica a CONTRATADA ciente de que o ato do recebimento defini�vo não garan�rá a aceitação de
produto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados
vícios ao longo do prazo de garan�a e/ou apresente quaisquer caracterís�cas discrepantes às descritas neste
Contrato e/ou nas Normas Técnicas apresentadas.

Parágrafo 4º – Verificando-se defeito (s) no (s) equipamento (s) ou intercorrências nos serviços realizados, a
CONTRATADA será no�ficada para sanar ou subs�tuir, parcialmente ou na sua totalidade, no prazo máximo de
15 (quinze) dias após no�ficação, ainda que constatado depois do recebimento defini�vo, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA quaisquer ônus referentes às trocas ou alterações necessárias.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  E DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Único - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r de sua assinatura e eficácia
a par�r da publicação no Diário Oficial do Estado.

 

CLÁUSULA NONA – DA FORMA, LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

Parágrafo 1º –  A entrega de todos os itens con�dos neste Instrumento, deverá ser total e em até 30 (trinta)
dias, na quan�dade especificada, após a assinatura do contrato e emissão de ordem de fornecimento.

Parágrafo 2º – Os equipamentos deverão ser entregues na Gerência de Apoio Administra�vo e Logís�co - Setor
de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Economia, situada à Avenida Vereador José Monteiro,
n.º 2233, Bloco F, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900, Goiânia/GO. A CONTRATADA deverá fazer agendamento
prévio pelo telefone (62) 3269-6202, no horário das 09h às 17h, junto à Coordenação de Telecomunicações e
Atendimento que será responsável pelo acompanhamento, verificação das caracterís�cas técnicas e aceite dos
equipamentos a serem entregues pela CONTRATADA.

Parágrafo 3º – Para o lote 10 a CONTRATADA deverá fazer a instalação integral em até 15 (quinze) dias úteis
após assinatura do contrato e emissão de ordem de fornecimento.

Parágrafo 4º – Os equipamentos deverão ser devidamente acondicionados, lacrados e iden�ficados, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ocorridos durante o transporte.

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Parágrafo 1º – O valor total do presente contrato de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA é de
R$ 308.299,80 (trezentos e oito mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Parágrafo 2º – Os preços contratados, de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA, são:

LOTE 04 - PLACAS DE TRONCO DIGITAL E1 (30 CANAIS)

Item Descrição Tipo Código
Comprasnet Unidade Quan�dade Valor

Unitário Valor Total

01 Placa E1 Digital - R2 E ISDN Hardware 68862 Unidade 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

02 Serviço de instalação,
configuração  e testes Serviço 64058 Unidade 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

Valor Total do Lote 04 R$ 7.800,00

 

LOTE 05 - MEDIA GATEWAY / MÓDULO E1 DIGITAL
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Item Descrição Tipo Código
Comprasnet

Unidade Quan�dade Valor
Unitário

Valor Total

01 Media Gateway SIP Equipamento 82918 Unidade 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
02 Módulo para E1 (R2/ISDN) Hardware 80283 Unidade 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

03 Serviço de instalação,
configuração e testes Serviço 64058 Unidade 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Valor Total do Lote 05 R$ 15.000,00
 
 

LOTE 06 - APARELHOS IP (COTA PRINCIPAL)

Item Descrição Tipo Código
Comprasnet Unidade Quan�dade Valor Unitário Valor Total

01 Aparelho Telefônico IP SIP -
Tipo 1 (Cota Principal) Equipamento 78013 Unidade 375 R$ 417,00 R$ 156.375,00 

02 Aparelho Telefônico IP SIP -
Tipo 2 (Cota Principal) Equipamento 83731 Unidade 15 R$ 1.454,16 R$ 21.812,40

03 Aparelho Telefônico IP SIP -
Tipo 3 (Cota Principal) Equipamento 83730 Unidade 15 R$1.454,16 R$ 21.812,40

Valor Total do Lote 06 R$ 199.999,80
 
 

LOTE 07 - APARELHOS IP (COTA RESERVADA ME E EPP)

Item Descrição Tipo Código
Comprasnet Unidade Quan�dade Valor

Unitário Valor Total

01 Aparelho Telefônico IP SIP -
Tipo 1 (Cota Reservada) Equipamento 78013 Unidade 125 R$ 416,00 R$ 52.000,00

02 Aparelho Telefônico IP SIP -
Tipo 2 (Cota Reservada) Equipamento 83731 Unidade 5 R$ 1.400,00 R$ 7.000,00

03 Aparelho Telefônico IP SIP -
Tipo 3 (Cota Reservada) Equipamento 83730 Unidade 5 R$ 1.400,00 R$ 7.000,00

Valor Total Es�mado do Lote 07 R$ 66.000,00
 
 

LOTE 10 - SOFTWARE PARA SISTEMA DE TELEFONIA VOIP

Item Descrição Tipo Código
Comprasnet Unidade Quan�dade Valor

Unitário Valor Total

01

Serviço de Configuração e
implantação de So�ware open
source para fornecimento de

Sistema de telefonia VoIP,
conforme facilidades e

funcionalidades especificadas.

Serviço 80903 Unidade 1 R$19.500,00 R$ 19.500,00

Valor Total do Lote 10  R$ 19.500,00
 

Parágrafo 3º – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão neste exercício, à conta da verba
nº 2022.17.01.04.122.1016.3.014.03, e verba nº 2022.17.01.04.122.1016.3.014.04, ambas Fonte 17530138, do
vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho nº 00001, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais), nº 00002, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), de 31/01/2022, nº
00007,  no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), nº 00008, no valor de R$ 274.999,80 (duzentos e setenta e
quatro mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), de 02/02/2022, emi�das pela Seção
competente da Secretaria de Estado da Economia.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO



10/02/2022 11:28 SEI/GOVERNADORIA - 000027047452 - Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32581223&infra_sis… 13/16

Parágrafo 1º – A CONTRATADA, após a entrega dos equipamentos e após a emissão do Termo de Recebimento
Defini�vo deverá protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato perante a ECONOMIA na Gerência de
Apoio Administra�vo e Logís�co, as Notas Fiscais/Faturas correspondentes. Para os Lotes 04, 05 e 10, o
pagamento será realizado após a conclusão total da instalação, programação/configuração e testes

Parágrafo 2º – Para efe�vação do pagamento, a regularidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada pelos
documentos hábeis ou por meio do Cer�ficado de Registro Cadastral – CRC, e outros documentos que possam
ser considerados per�nentes pelo setor responsável pelo pagamento da ECONOMIA/GO, devendo a
CONTRATADA manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.

Parágrafo 3º – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dia após protocolização e aceitação pela
CONTRATANTE das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, devidamente atestadas pelo gestor do contrato e
serão creditados em conta em nome da CONTRATADA, na Caixa Econômica Federal, Ins�tuição Bancária
contratada para centralizar a movimentação financeira do Estado de Goiás, conforme Lei Estadual nº
18.364/14.

Parágrafo 4º – Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento es�pulado no parágrafo 3º acima, passará a ser contado a par�r da data da sua reapresentação.

Parágrafo 5º – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto perdurar pendência
correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

Parágrafo 6º – Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua
no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

Parágrafo 7º – Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma é�ca para o mesmo, a CONTRATADA fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada
para pagamento até a proposta correspondente ao efe�vo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo
atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x ( I / 365)  onde:

EM =   Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N    =   Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efe�vo
pagamento;

Vp  =   Valor da parcela em atraso;

I     =    IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DAS PENALIDADES

Parágrafo 1º – Cons�tuem ilícitos administra�vos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da prá�ca
dos atos previstos nos arts. 81 e 86 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a prá�ca dos atos previstos
no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em disposi�vos de normas que vierem a
subs�tuí-los, cabendo as sanções previstas nos arts. 86 e incisos I e II do art 87 da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Parágrafo 2º – Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo
de 10 (dez) dias úteis, contado da no�ficação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admi�das
em direito, por inicia�va e a expensas daquele que as indicou.

a) Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

b) Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro
cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da
autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica.

Parágrafo 3º – Sem prejuízo do expresso no parágrafo 1º acima, poderão ser aplicadas, a critério da
CONTRATANTE, as seguintes penalidades:

a) Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, além das demais cominações legais,
garan�do o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não man�ver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injus�ficado na execução do contrato ou instrumento
equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das penalidades previstas no parágrafo 1º, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:

I –  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou re�rar a nota de
empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou serviço não realizado;

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.

Nota: A multa a que se refere a alínea b) não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas em Lei.

c) Para os casos não previstos no parágrafo 3º a), a penalidade de suspensão será aplicada, conforme
determinação do art. 81 da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Parágrafo 4º – As sanções previstas nesta cláusula décima segunda poderão ser aplicadas juntamente às do
parágrafo 3º alínea b).

Parágrafo 5º – Conforme Decreto Estadual nº 9142 de 22 de janeiro de 2018 serão inscritas no CADIN Estadual
– Goiás as pessoas �sicas ou jurídicas que tenham sido impedidas de celebrar ajustes com a Administração
Estadual, em decorrência da aplicação de sanções previstas na legislação per�nente a licitações e contratos
administra�vos ou em legislações de parcerias com entes públicos ou com o terceiro setor.

Parágrafo 6º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garan�do à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Parágrafo Único – As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento
deste ajuste, serão subme�das à tenta�va de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Parágrafo Único – Os conflitos que possam surgir rela�vamente a este contrato, acaso não puderem ser
equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, subme�dos à
arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e
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renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento Anexo, integrante deste contrato (CLÁUSULA ARBITRAL).

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA RESCISÃO

Parágrafo 1º – A rescisão do presente contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo 2º – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos
ar�gos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Na hipótese de rescisão serão
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo 1º – A CONTRATADA ficará sujeita, nos casos omissos, aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº 18.989/2015,
Decreto Estadual nº 9.666/2020 e Decreto Estadual nº 7.466/2011 e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie.

Parágrafo 2º – Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução deste contrato.

Parágrafo 3º – E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado
eletronicamente, para que produza os necessários efeitos legais.

 

Pela CONTRATANTE:

 
CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT

Secretária de Estado da Economia

Pela CONTRATADA:

 
 JERSON LIMA DE SOUZA FILHO
Ericom Telecomunicações Ltda

 
 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JERSON LIMA DE SOUZA FILHO, Usuário Externo, em
08/02/2022, às 10:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário
(a) de Estado, em 08/02/2022, às 15:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000027047452
e o código CRC 05F6BA73.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027047452&crc=05F6BA73
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
 
 
 

ANEXO Nº I - CLÁUSULA ARBITRAL - CONTRATO 003/2022 - GELC- 11947

                            

1) Qualquer disputa ou controvérsia rela�va à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tenta�va de conciliação ou mediação), deverá
ser resolvida de forma defini�va por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será
composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legisla�va e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número
ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu
Regimento Interno, onde cabível.

3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
jurídico ao mérito do li�gio.

6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento
Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de
2001, cons�tuindo a sentença �tulo execu�vo vinculante entre as partes.

7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sí�o eletrônico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

 8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias,
incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes
deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à
arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

 

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA, 

 

Pela CONTRATANTE:

 
CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
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Secretária de Estado da Economia

Pela CONTRATADA:    

 

 
 JERSON LIMA DE SOUZA FILHO
Ericom Telecomunicações Ltda

 

 

Documento assinado eletronicamente por JERSON LIMA DE SOUZA FILHO, Usuário Externo,
em 08/02/2022, às 10:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 08/02/2022, às 15:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027047543 e o código CRC E8653D89.
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