
5. Preço do serviço VoIP

Acesse aqui a tabela de preços do serviço:  

Intragov VoIP - Tabela de Preços - 2018.11.30.pdf - 358.8 KB

6.   Como aderir

Em 2016, foi criado o Decreto Estadual 62.151/2016, que torna obrigatória a adesão por parte de todos os 
órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado, sendo permitida também a 
contratação pelos órgãos e entidades dos demais poderes do Estado de São Paulo.

Para contratar o serviço, o órgão interessado deve ser partícipe do Projeto Intragov.

Para obter informações sobre como se tornar um ou renovar sua adesão, consulte:  
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php.

7.   Documentação

Acesse toda documentação do serviço Intragov VoIP no link: 
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-documentacoes.php

Acesse formulário do serviço Intragov VoIP no link:
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php

4.   Principais órgãos e entidades que já aderiram ao serviço

1 Agência Metropolitana de Campinas

2 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

3 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

4 Casa Militar do Gabinete do Governador

5 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

6 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

7 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

8 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

9 Defensoria Pública do Estado de São Paulo

10 Departamento de Águas e Energia Elétrica

11 Departamento de Estradas de Rodagem

12 Departamento Estadual de Trânsito

13 Desenvolvimento Rodoviário S.A.

14 Faculdade de Medicina de Marília

15 Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

16 Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

17 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

18 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

19 Instituto de Botânica

20 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo

21 Procuradoria Geral do Estado

22 Secretaria da Cultura e Economia Criativa

23 Secretaria da Educação

24 Secretaria da Fazenda e Planejamento

25 Secretaria da Segurança Pública

26 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

27 Secretaria de Desenvolvimento Regional

28 Secretaria de Estado da Saúde

29 Secretaria de Governo

30 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

31 Secretaria de Turismo

32 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

3.   Benefícios

E mais!
Portabilidade da numeração atual – a portabilidade numérica está disponível no VoIP, assim o 
órgão/entidade poderá manter a sua numeração telefônica existente ao portá-la para a solução de 
telefonia sobre IP da Intragov, dispensando a necessidade de mudança de agenda telefônica, cartões 
de visita, sítios eletrônicos etc.

Contratação dos serviços por meio de duas modalidades:
 • Legado: o órgão/entidade aproveita o investimento realizado em equipamentos de telefonia 

(PABX, aparelhos telefônicos etc.) e se interliga ao VoIP de modo a usufruir das tarifas de chamadas 
reduzidas (rota de menor custo), resultantes do ganho de escala na contratação de um grande 
volume de minutos.

 • Nuvem: o órgão/entidade que disponha de equipamentos de telefonia já obsoletos, com alto custo 
de manutenção, falta de peças de reposição e com dificuldade de suporte por parte do fabricante, 
ou mesmo que precise implantar ou modernizar o seu sistema de telefonia, pode lançar mão dos 
elementos de VoIP disponíveis no contrato Intragov VoIP, tais como aparelhos IP de configuração 
básica ou avançada, Adaptadores de Terminais Analógicos (ATAs), e de recursos avançados de 
telefonia, como atendedores automáticos, grupos de busca e de captura, dentre outros.

Tanto na modalidade Legado quanto na Nuvem, caso já disponha de gateways, aparelhos telefônicos 
IP ou licenças de softphone próprios, o órgão/entidade poderá aproveitá-los na plataforma Intragov 
VoIP, pagando um valor menor do que se o equipamento fosse fornecido pela Contratada, e ainda 
utilizando os mesmos recursos* avançados de telefonia IP.

*a totalidade de recursos de VoIP disponíveis dependerá do modelo e versão de firmware/software do 
equipamento/softphone que o órgão/entidade pretenda ativar na plataforma, podendo haver 
necessidade de testes de homologação prévios.

8.   Legislação

O Decreto 42.907 de 04/03/1998 dispõe sobre a instituição e operacionalização do ambiente Internet do 
Governo do Estado, sendo complementado pelo Decreto 62.151, de 16/08/2016, que incluiu os serviços de valor 
adicionado neste ambiente, integrando a esse o Serviço Telefônico Fixo Comutado, de forma centralizada.

9.   Ficou com dúvida?

Consulte nossas Dúvidas Frequentes ou envie um e-mail para (mailto:voip@intragov.sp.gov.br).

A Intragov VoIP é uma solução da #ProdespDigital. 
Saiba mais em solucoes.prodesp.sp.gov.br.

1.   Por que você precisa de VoIP?

Porque a telefonia digital pode trazer muito mais eficiência e economia para a comunicação empresarial que o modelo analógico, 
utilizando para isso uma rede de dados. Além de poder diminuir significativamente o custo e aumentar a qualidade das chamadas, a 
tecnologia VoIP amplia o leque de possibilidades de comunicação de voz, inclusive fazendo uso de nuvem. 

A solução da Intragov VoIP proporciona a realização de chamadas telefônicas sobre o protocolo IP por meio da Rede 
Intragov, que é a infraestrutura unificada de comunicação de dados e serviços desenvolvida pela Prodesp para o Governo 
do Estado de São Paulo. Nela, o custo para chamadas entre órgãos da Administração Estadual Paulista é zero.

Outra grande vantagem desse serviço é a possibilidade do uso de softphones (ramais de telefone que usam software ao 
invés de aparelho físico), que também possibilitam a realização de chamadas telefônicas pela internet.

2.   Topologia da Rede Intragov VoIP

O Serviço VoIP utiliza a Rede Intragov, presente em todo o Estado de São Paulo, e conta com facilidades de 
continuidade do serviço, pois é contingenciada por dois Data Centers distintos. Ele possibilita o uso de linha de 
sobrevivência fora do contrato, atendimento a ambientes com tecnologias heterogêneas (Legado e Nuvem) e 
uso de aparelhos próprios, sejam eles analógicos ou IPs. E ainda oferece aparelhos IPs em três modelos distintos: 
softphone, Gateways e ATAs.
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(PABX, aparelhos telefônicos etc.) e se interliga ao VoIP de modo a usufruir das tarifas de chamadas
reduzidas (rota de menor custo), resultantes do ganho de escala na contratação de um grande
volume de minutos.

• Nuvem: o órgão/entidade que disponha de equipamentos de telefonia já obsoletos, com alto custo
de manutenção, falta de peças de reposição e com dificuldade de suporte por parte do fabricante,
ou mesmo que precise implantar ou modernizar o seu sistema de telefonia, pode lançar mão dos
elementos de VoIP disponíveis no contrato Intragov VoIP, tais como aparelhos IP de configuração
básica ou avançada, Adaptadores de Terminais Analógicos (ATAs), e de recursos avançados de
telefonia, como atendedores automáticos, grupos de busca e de captura, dentre outros.

Tanto na modalidade Legado quanto na Nuvem, caso já disponha de gateways, aparelhos telefônicos 
IP ou licenças de softphone próprios, o órgão/entidade poderá aproveitá-los na plataforma Intragov 
VoIP, pagando um valor menor do que se o equipamento fosse fornecido pela Contratada, e ainda 
utilizando os mesmos recursos* avançados de telefonia IP.

*a totalidade de recursos de VoIP disponíveis dependerá do modelo e versão de firmware/software do
equipamento/softphone que o órgão/entidade pretenda ativar na plataforma, podendo haver
necessidade de testes de homologação prévios.

8.   Legislação

O Decreto 42.907 de 04/03/1998 dispõe sobre a instituição e operacionalização do ambiente Internet do 
Governo do Estado, sendo complementado pelo Decreto 62.151, de 16/08/2016, que incluiu os serviços de valor 
adicionado neste ambiente, integrando a esse o Serviço Telefônico Fixo Comutado, de forma centralizada.

9.   Ficou com dúvida?

Consulte nossas Dúvidas Frequentes ou envie um e-mail para (mailto:voip@intragov.sp.gov.br).

A Intragov VoIP é uma solução da #ProdespDigital. 
Saiba mais em solucoes.prodesp.sp.gov.br.

+ Economia + Eficiência e
modernidade nas 
telecomunicações

+ Praticidade na
contratação
dos serviços

Gestão centralizada 
do contrato

1.   Por que você precisa de VoIP?

Porque a telefonia digital pode trazer muito mais eficiência e economia para a comunicação empresarial que o modelo analógico, 
utilizando para isso uma rede de dados. Além de poder diminuir significativamente o custo e aumentar a qualidade das chamadas, a 
tecnologia VoIP amplia o leque de possibilidades de comunicação de voz, inclusive fazendo uso de nuvem. 

A solução da Intragov VoIP proporciona a realização de chamadas telefônicas sobre o protocolo IP por meio da Rede 
Intragov, que é a infraestrutura unificada de comunicação de dados e serviços desenvolvida pela Prodesp para o Governo 
do Estado de São Paulo. Nela, o custo para chamadas entre órgãos da Administração Estadual Paulista é zero.

Outra grande vantagem desse serviço é a possibilidade do uso de softphones (ramais de telefone que usam software ao 
invés de aparelho físico), que também possibilitam a realização de chamadas telefônicas pela internet.

2.   Topologia da Rede Intragov VoIP

O Serviço VoIP utiliza a Rede Intragov, presente em todo o Estado de São Paulo, e conta com facilidades de 
continuidade do serviço, pois é contingenciada por dois Data Centers distintos. Ele possibilita o uso de linha de 
sobrevivência fora do contrato, atendimento a ambientes com tecnologias heterogêneas (Legado e Nuvem) e 
uso de aparelhos próprios, sejam eles analógicos ou IPs. E ainda oferece aparelhos IPs em três modelos distintos: 
softphone, Gateways e ATAs.
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5. Preço do serviço VoIP

Acesse aqui a tabela de preços do serviço:  

Intragov VoIP - Tabela de Preços - 2018.11.30.pdf - 358.8 KB

6.   Como aderir

Em 2016, foi criado o Decreto Estadual 62.151/2016, que torna obrigatória a adesão por parte de todos os 
órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado, sendo permitida também a 
contratação pelos órgãos e entidades dos demais poderes do Estado de São Paulo.

Para contratar o serviço, o órgão interessado deve ser partícipe do Projeto Intragov.

Para obter informações sobre como se tornar um ou renovar sua adesão, consulte:  
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php.

7.   Documentação

Acesse toda documentação do serviço Intragov VoIP no link: 
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-documentacoes.php

Acesse formulário do serviço Intragov VoIP no link:
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php

4. Principais órgãos e entidades que já aderiram ao serviço

1 Agência Metropolitana de Campinas

2 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

3 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

4 Casa Militar do Gabinete do Governador

5 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

6 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

7 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

8 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

9 Defensoria Pública do Estado de São Paulo

10 Departamento de Águas e Energia Elétrica

11 Departamento de Estradas de Rodagem

12 Departamento Estadual de Trânsito

13 Desenvolvimento Rodoviário S.A.

14 Faculdade de Medicina de Marília

15 Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

16 Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

17 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

18 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

19 Instituto de Botânica

20 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo

21 Procuradoria Geral do Estado

22 Secretaria da Cultura e Economia Criativa

23 Secretaria da Educação

24 Secretaria da Fazenda e Planejamento

25 Secretaria da Segurança Pública

26 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

27 Secretaria de Desenvolvimento Regional

28 Secretaria de Estado da Saúde

29 Secretaria de Governo

30 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

31 Secretaria de Turismo

32 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

3.   Benefícios

E mais!
Portabilidade da numeração atual – a portabilidade numérica está disponível no VoIP, assim o 
órgão/entidade poderá manter a sua numeração telefônica existente ao portá-la para a solução de 
telefonia sobre IP da Intragov, dispensando a necessidade de mudança de agenda telefônica, cartões 
de visita, sítios eletrônicos etc.

Contratação dos serviços por meio de duas modalidades:
 • Legado: o órgão/entidade aproveita o investimento realizado em equipamentos de telefonia 

(PABX, aparelhos telefônicos etc.) e se interliga ao VoIP de modo a usufruir das tarifas de chamadas 
reduzidas (rota de menor custo), resultantes do ganho de escala na contratação de um grande 
volume de minutos.

 • Nuvem: o órgão/entidade que disponha de equipamentos de telefonia já obsoletos, com alto custo 
de manutenção, falta de peças de reposição e com dificuldade de suporte por parte do fabricante, 
ou mesmo que precise implantar ou modernizar o seu sistema de telefonia, pode lançar mão dos 
elementos de VoIP disponíveis no contrato Intragov VoIP, tais como aparelhos IP de configuração 
básica ou avançada, Adaptadores de Terminais Analógicos (ATAs), e de recursos avançados de 
telefonia, como atendedores automáticos, grupos de busca e de captura, dentre outros.

Tanto na modalidade Legado quanto na Nuvem, caso já disponha de gateways, aparelhos telefônicos 
IP ou licenças de softphone próprios, o órgão/entidade poderá aproveitá-los na plataforma Intragov 
VoIP, pagando um valor menor do que se o equipamento fosse fornecido pela Contratada, e ainda 
utilizando os mesmos recursos* avançados de telefonia IP.

*a totalidade de recursos de VoIP disponíveis dependerá do modelo e versão de firmware/software do 
equipamento/softphone que o órgão/entidade pretenda ativar na plataforma, podendo haver 
necessidade de testes de homologação prévios.

8.   Legislação

O Decreto 42.907 de 04/03/1998 dispõe sobre a instituição e operacionalização do ambiente Internet do 
Governo do Estado, sendo complementado pelo Decreto 62.151, de 16/08/2016, que incluiu os serviços de valor 
adicionado neste ambiente, integrando a esse o Serviço Telefônico Fixo Comutado, de forma centralizada.

9.   Ficou com dúvida?

Consulte nossas Dúvidas Frequentes ou envie um e-mail para (mailto:voip@intragov.sp.gov.br).

A Intragov VoIP é uma solução da #ProdespDigital. 
Saiba mais em solucoes.prodesp.sp.gov.br.

1.   Por que você precisa de VoIP?

Porque a telefonia digital pode trazer muito mais eficiência e economia para a comunicação empresarial que o modelo analógico, 
utilizando para isso uma rede de dados. Além de poder diminuir significativamente o custo e aumentar a qualidade das chamadas, a 
tecnologia VoIP amplia o leque de possibilidades de comunicação de voz, inclusive fazendo uso de nuvem. 

A solução da Intragov VoIP proporciona a realização de chamadas telefônicas sobre o protocolo IP por meio da Rede 
Intragov, que é a infraestrutura unificada de comunicação de dados e serviços desenvolvida pela Prodesp para o Governo 
do Estado de São Paulo. Nela, o custo para chamadas entre órgãos da Administração Estadual Paulista é zero.

Outra grande vantagem desse serviço é a possibilidade do uso de softphones (ramais de telefone que usam software ao 
invés de aparelho físico), que também possibilitam a realização de chamadas telefônicas pela internet.

2.   Topologia da Rede Intragov VoIP

O Serviço VoIP utiliza a Rede Intragov, presente em todo o Estado de São Paulo, e conta com facilidades de 
continuidade do serviço, pois é contingenciada por dois Data Centers distintos. Ele possibilita o uso de linha de 
sobrevivência fora do contrato, atendimento a ambientes com tecnologias heterogêneas (Legado e Nuvem) e 
uso de aparelhos próprios, sejam eles analógicos ou IPs. E ainda oferece aparelhos IPs em três modelos distintos: 
softphone, Gateways e ATAs.
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5. Preço do serviço VoIP

Acesse aqui a tabela de preços do serviço:  

 Intragov VoIP - Tabela de Preços - 2018.11.30.pdf - 358.8 KB

6. Como aderir

Para contratar o serviço, o órgão interessado deve ser partícipe do Projeto Intragov.

Para obter informações sobre como se tornar um ou renovar sua adesão, consulte:  
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php.

7. Documentação

Acesse toda documentação do serviço Intragov VoIP no link: 
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-documentacoes.php

Acesse formulário do serviço Intragov VoIP no link:
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php

4.   Principais órgãos e entidades que já aderiram ao serviço

1 Agência Metropolitana de Campinas

2 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

3 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

4 Casa Militar do Gabinete do Governador

5 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

6 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

7 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

8 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

9 Defensoria Pública do Estado de São Paulo

10 Departamento de Águas e Energia Elétrica

11 Departamento de Estradas de Rodagem

12 Departamento Estadual de Trânsito

13 Desenvolvimento Rodoviário S.A.

14 Faculdade de Medicina de Marília

15 Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

16 Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

17 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

18 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

19 Instituto de Botânica

20 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo

21 Procuradoria Geral do Estado

22 Secretaria da Cultura e Economia Criativa

23 Secretaria da Educação

24 Secretaria da Fazenda e Planejamento

25 Secretaria da Segurança Pública

26 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

27 Secretaria de Desenvolvimento Regional

28 Secretaria de Estado da Saúde

29 Secretaria de Governo

30 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

31 Secretaria de Turismo

32 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

3.   Benefícios

E mais!
Portabilidade da numeração atual – a portabilidade numérica está disponível no VoIP, assim o 
órgão/entidade poderá manter a sua numeração telefônica existente ao portá-la para a solução de 
telefonia sobre IP da Intragov, dispensando a necessidade de mudança de agenda telefônica, cartões 
de visita, sítios eletrônicos etc.

Contratação dos serviços por meio de duas modalidades:
 • Legado: o órgão/entidade aproveita o investimento realizado em equipamentos de telefonia 

(PABX, aparelhos telefônicos etc.) e se interliga ao VoIP de modo a usufruir das tarifas de chamadas 
reduzidas (rota de menor custo), resultantes do ganho de escala na contratação de um grande 
volume de minutos.

 • Nuvem: o órgão/entidade que disponha de equipamentos de telefonia já obsoletos, com alto custo 
de manutenção, falta de peças de reposição e com dificuldade de suporte por parte do fabricante, 
ou mesmo que precise implantar ou modernizar o seu sistema de telefonia, pode lançar mão dos 
elementos de VoIP disponíveis no contrato Intragov VoIP, tais como aparelhos IP de configuração 
básica ou avançada, Adaptadores de Terminais Analógicos (ATAs), e de recursos avançados de 
telefonia, como atendedores automáticos, grupos de busca e de captura, dentre outros.

Tanto na modalidade Legado quanto na Nuvem, caso já disponha de gateways, aparelhos telefônicos 
IP ou licenças de softphone próprios, o órgão/entidade poderá aproveitá-los na plataforma Intragov 
VoIP, pagando um valor menor do que se o equipamento fosse fornecido pela Contratada, e ainda 
utilizando os mesmos recursos* avançados de telefonia IP.

*a totalidade de recursos de VoIP disponíveis dependerá do modelo e versão de firmware/software do 
equipamento/softphone que o órgão/entidade pretenda ativar na plataforma, podendo haver 
necessidade de testes de homologação prévios.

8.   Legislação

O Decreto 42.907 de 04/03/1998 dispõe sobre a instituição e operacionalização do ambiente Internet do 
Governo do Estado, sendo complementado pelo Decreto 62.151, de 16/08/2016, que incluiu os serviços de valor 
adicionado neste ambiente, integrando a esse o Serviço Telefônico Fixo Comutado, de forma centralizada.

9.   Ficou com dúvida?

Consulte nossas Dúvidas Frequentes ou envie um e-mail para (mailto:voip@intragov.sp.gov.br).

A Intragov VoIP é uma solução da #ProdespDigital. 
Saiba mais em solucoes.prodesp.sp.gov.br.

1.   Por que você precisa de VoIP?

Porque a telefonia digital pode trazer muito mais eficiência e economia para a comunicação empresarial que o modelo analógico, 
utilizando para isso uma rede de dados. Além de poder diminuir significativamente o custo e aumentar a qualidade das chamadas, a 
tecnologia VoIP amplia o leque de possibilidades de comunicação de voz, inclusive fazendo uso de nuvem. 

A solução da Intragov VoIP proporciona a realização de chamadas telefônicas sobre o protocolo IP por meio da Rede 
Intragov, que é a infraestrutura unificada de comunicação de dados e serviços desenvolvida pela Prodesp para o Governo 
do Estado de São Paulo. Nela, o custo para chamadas entre órgãos da Administração Estadual Paulista é zero.

Outra grande vantagem desse serviço é a possibilidade do uso de softphones (ramais de telefone que usam software ao 
invés de aparelho físico), que também possibilitam a realização de chamadas telefônicas pela internet.

2.   Topologia da Rede Intragov VoIP

O Serviço VoIP utiliza a Rede Intragov, presente em todo o Estado de São Paulo, e conta com facilidades de 
continuidade do serviço, pois é contingenciada por dois Data Centers distintos. Ele possibilita o uso de linha de 
sobrevivência fora do contrato, atendimento a ambientes com tecnologias heterogêneas (Legado e Nuvem) e 
uso de aparelhos próprios, sejam eles analógicos ou IPs. E ainda oferece aparelhos IPs em três modelos distintos: 
softphone, Gateways e ATAs.
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5. Preço do serviço VoIP

Acesse aqui a tabela de preços do serviço:  

Intragov VoIP - Tabela de Preços - 2018.11.30.pdf - 358.8 KB

6.   Como aderir

Em 2016, foi criado o Decreto Estadual 62.151/2016, que torna obrigatória a adesão por parte de todos os 
órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado, sendo permitida também a 
contratação pelos órgãos e entidades dos demais poderes do Estado de São Paulo.

Para contratar o serviço, o órgão interessado deve ser partícipe do Projeto Intragov.

Para obter informações sobre como se tornar um ou renovar sua adesão, consulte:  
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php.

7.   Documentação

Acesse toda documentação do serviço Intragov VoIP no link: 
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-documentacoes.php

Acesse formulário do serviço Intragov VoIP no link:
http://www.intragov.sp.gov.br/voip-v1-formularios.php

4.   Principais órgãos e entidades que já aderiram ao serviço

1 Agência Metropolitana de Campinas

2 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

3 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

4 Casa Militar do Gabinete do Governador

5 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

6 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

7 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

8 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

9 Defensoria Pública do Estado de São Paulo

10 Departamento de Águas e Energia Elétrica

11 Departamento de Estradas de Rodagem

12 Departamento Estadual de Trânsito

13 Desenvolvimento Rodoviário S.A.

14 Faculdade de Medicina de Marília

15 Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

16 Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

17 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

18 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

19 Instituto de Botânica

20 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo

21 Procuradoria Geral do Estado

22 Secretaria da Cultura e Economia Criativa

23 Secretaria da Educação

24 Secretaria da Fazenda e Planejamento

25 Secretaria da Segurança Pública

26 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

27 Secretaria de Desenvolvimento Regional

28 Secretaria de Estado da Saúde

29 Secretaria de Governo

30 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

31 Secretaria de Turismo

32 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

3.   Benefícios

E mais!
Portabilidade da numeração atual – a portabilidade numérica está disponível no VoIP, assim o 
órgão/entidade poderá manter a sua numeração telefônica existente ao portá-la para a solução de 
telefonia sobre IP da Intragov, dispensando a necessidade de mudança de agenda telefônica, cartões 
de visita, sítios eletrônicos etc.

Contratação dos serviços por meio de duas modalidades:
 • Legado: o órgão/entidade aproveita o investimento realizado em equipamentos de telefonia 

(PABX, aparelhos telefônicos etc.) e se interliga ao VoIP de modo a usufruir das tarifas de chamadas 
reduzidas (rota de menor custo), resultantes do ganho de escala na contratação de um grande 
volume de minutos.

 • Nuvem: o órgão/entidade que disponha de equipamentos de telefonia já obsoletos, com alto custo 
de manutenção, falta de peças de reposição e com dificuldade de suporte por parte do fabricante, 
ou mesmo que precise implantar ou modernizar o seu sistema de telefonia, pode lançar mão dos 
elementos de VoIP disponíveis no contrato Intragov VoIP, tais como aparelhos IP de configuração 
básica ou avançada, Adaptadores de Terminais Analógicos (ATAs), e de recursos avançados de 
telefonia, como atendedores automáticos, grupos de busca e de captura, dentre outros.

Tanto na modalidade Legado quanto na Nuvem, caso já disponha de gateways, aparelhos telefônicos 
IP ou licenças de softphone próprios, o órgão/entidade poderá aproveitá-los na plataforma Intragov 
VoIP, pagando um valor menor do que se o equipamento fosse fornecido pela Contratada, e ainda 
utilizando os mesmos recursos* avançados de telefonia IP.

*a totalidade de recursos de VoIP disponíveis dependerá do modelo e versão de firmware/software do 
equipamento/softphone que o órgão/entidade pretenda ativar na plataforma, podendo haver 
necessidade de testes de homologação prévios.

8. Legislação

O Decreto 42.907 de 04/03/1998 dispõe sobre a instituição e operacionalização do ambiente Internet 
do Governo do Estado, sendo complementado pelo Decreto 62.151, de 16/08/2016, que incluiu os serviços de 
valor adicionado neste ambiente, integrando a esse o Serviço Telefônico Fixo Comutado, de forma centralizada.

9. Ficou com dúvida?

Consulte nossas Dúvidas Frequentes ou envie um e-mail para (mailto:voip@intragov.sp.gov.br).

A Intragov VoIP é uma solução da #ProdespDigital. 
Saiba mais em solucoes.prodesp.sp.gov.br.

1.   Por que você precisa de VoIP?

Porque a telefonia digital pode trazer muito mais eficiência e economia para a comunicação empresarial que o modelo analógico, 
utilizando para isso uma rede de dados. Além de poder diminuir significativamente o custo e aumentar a qualidade das chamadas, a 
tecnologia VoIP amplia o leque de possibilidades de comunicação de voz, inclusive fazendo uso de nuvem. 

A solução da Intragov VoIP proporciona a realização de chamadas telefônicas sobre o protocolo IP por meio da Rede 
Intragov, que é a infraestrutura unificada de comunicação de dados e serviços desenvolvida pela Prodesp para o Governo 
do Estado de São Paulo. Nela, o custo para chamadas entre órgãos da Administração Estadual Paulista é zero.

Outra grande vantagem desse serviço é a possibilidade do uso de softphones (ramais de telefone que usam software ao 
invés de aparelho físico), que também possibilitam a realização de chamadas telefônicas pela internet.

2.   Topologia da Rede Intragov VoIP

O Serviço VoIP utiliza a Rede Intragov, presente em todo o Estado de São Paulo, e conta com facilidades de 
continuidade do serviço, pois é contingenciada por dois Data Centers distintos. Ele possibilita o uso de linha de 
sobrevivência fora do contrato, atendimento a ambientes com tecnologias heterogêneas (Legado e Nuvem) e 
uso de aparelhos próprios, sejam eles analógicos ou IPs. E ainda oferece aparelhos IPs em três modelos distintos: 
softphone, Gateways e ATAs.
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CONTRATO PRO.00.7063

PRO.00.7063 - Valores reajustado em 9,96% à partir de 01/06/2022

Preço Básico do 
Serviço (PBS)

Preço Básico de 
Serviço (PBS) com 

ICMS
SCV2 - Serviço de Comunicação de Voz e Vídeo 72,06R$                     96,08R$                     

Preço mensal do Serviço de Comunicação de Voz e Vídeo (PSCV2) é obtido pela fórmula: PSCV2=PBS*FS/100

1º Período 2º Período 3º Período
ATA-2s Gateway/ATA - 2 portas FXS 51 36,75 49,00 110,25 183,75 294,00 110,25 18,02 36,75
ATA-4s Gateway/ATA - 4 portas FXS 96 69,18 92,24 207,54 345,90 553,44 207,54 18,02 69,18
ATA-2o Gateway/ATA - 2 portas FXO 79 56,93 75,90 170,79 284,65 455,44 170,79 18,02 56,93
ATA-4o Gateway/ATA - 4 portas FXO 100 72,06 96,08 216,18 360,30 576,48 216,18 18,02 72,06
ATA-8o Gateway/ATA - 8 portas FXO 165 118,90 158,53 356,70 594,50 951,20 356,70 18,02 118,90
ATA-3s1o Gateway/ATA - 3 portas FXS e 1 porta FXO para sobrevivência 100 72,06 96,08 216,18 360,30 576,48 216,18 18,02 72,06
ATA-2s2o Gateway/ATA - 2 portas FXS e 2 portas FXO para sobrevivência 100 72,06 96,08 216,18 360,30 576,48 216,18 18,02 72,06
ATA-4s4o Gateway/ATA - 4 portas FXS e 4 portas FXO para sobrevivência 165 118,90 158,53 356,70 594,50 951,20 356,70 18,02 118,90
ATA-6s2o Gateway/ATA - 6 portas FXS e 2 portas FXO para sobrevivência 165 118,90 158,53 356,70 594,50 951,20 356,70 18,02 118,90
ATA-24s4o Gateway/ATA - 24 portas FXS e 4 portas FXO para sobrevivência 444 319,95 426,60 959,85 1.599,75 2.559,60 959,85 18,02 319,95
ATA-48s8o Gateway/ATA - 48 portas FXS e 8 portas FXO para sobrevivência 833 600,26 800,35 1.800,78 3.001,30 4.802,08 1.800,78 18,02 600,26
GW-1E1 Gateway - 1 porta E1 (R2 ou PRI) 519 373,99 498,66 1.121,97 1.869,95 2.991,92 1.121,97 18,02 373,99
GW-2E1 Gateway - 2 portas E1 (R2 ou PRI) 593 427,32 569,75 1.281,96 2.136,60 3.418,56 1.281,96 18,02 427,32
GW-4E1 Gateway - 4 portas E1 (R2 ou PRI) 676 487,13 649,50 1.461,39 2.435,65 3.897,04 1.461,39 18,02 487,13
TSIP-30 Tronco SIP (30 instâncias simultâneas) 185 133,31 177,75 399,93 666,55 1.066,48 399,93 18,02 133,31
TSIP-60 Tronco SIP (60 instâncias simultâneas) 306 220,50 294,00 661,50 1.102,50 1.764,00 661,50 18,02 220,50
TSIP-100 Tronco SIP (100 instâncias simultâneas) 463 333,64 444,85 1.000,92 1.668,20 2.669,12 1.000,92 18,02 333,64
TSIP-300 Tronco SIP (300 instâncias simultâneas) 1.111 800,59 1.067,45 2.401,77 4.002,95 6.404,72 2.401,77 18,02 800,59

Código Elementos de acesso fornecido pelo OES
3GW-2s Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 2 portas FXS 30 21,62 28,82 64,86 108,10 172,96 64,86 18,02 21,62
3GW-4s Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 4 portas FXS 47 33,87 45,16 101,61 169,35 270,96 101,61 18,02 33,87
3GW-2o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 2 portas FXO 30 21,62 28,82 64,86 108,10 172,96 64,86 18,02 21,62
3GW-4o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 4 portas FXO 47 33,87 45,16 101,61 169,35 270,96 101,61 18,02 33,87
3GW-8o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 8 portas FXO 74 53,32 71,10 159,96 266,60 426,56 159,96 18,02 53,32
3GW-3s1o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 3 portas FXS e 1 porta FXO para sobrevivência 47 33,87 45,16 101,61 169,35 270,96 101,61 18,02 33,87
3GW-2s2o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 2 portas FXS e 2 portas FXO para sobrevivência 47 33,87 45,16 101,61 169,35 270,96 101,61 18,02 33,87
3GW-4s4o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 4 portas FXS e 4 portas FXO para sobrevivência 74 53,32 71,10 159,96 266,60 426,56 159,96 18,02 53,32
3GW-6s2o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 6 portas FXS e 2 portas FXO para sobrevivência 74 53,32 71,10 159,96 266,60 426,56 159,96 18,02 53,32
3GW-24s4o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 24 portas FXS e 4 portas FXO para sobrevivência 231 166,46 221,94 499,38 832,30 1.331,68 499,38 18,02 166,46
3GW-48s8o Conexão para Gateway/ATA de terceiro - 48 portas FXS e 8 portas FXO para sobrevivência 333 239,96 319,95 719,88 1.199,80 1.919,68 719,88 18,02 239,96
3GW-1E1 Conexão para Gateway de terceiro - 1 porta E1 (R2 ou PRI) 185 133,31 177,75 399,93 666,55 1.066,48 399,93 18,02 133,31
3GW-2E1 Conexão para Gateway de terceiro - 2 portas E1 (R2 ou PRI) 278 200,33 267,10 600,99 1.001,65 1.602,64 600,99 18,02 200,33
3GW-4E1 Conexão para Gateway de terceiro - 4 portas E1 (R2 ou PRI) 509 366,79 489,05 1.100,37 1.833,95 2.934,32 1.100,37 18,02 366,79

VRE-4 (R$)
VRE-1 (R$)

Elementos de acesso para o SCV2 na modalidade "interligação com legado"
Fator de Serviço      

(FS)
PSCV2 mensal      

(R$)
VRE-2 (R$) VRE-3 (R$)

PSCV2 mensal com 
ICMS  (R$)

Código
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1º Período 2º Período 3º Período
TBAS Telefone básico 40 28,82 38,43 86,46 144,10 230,56 86,46 18,02 28,82
TARS Telefone para Assistentes, Recepcionistas e/ou Secretárias 93 67,02 89,35 201,06 335,10 536,16 201,06 18,02 67,02
TGER Telefone para Nível Gerencial 83 59,81 79,75 179,43 299,05 478,48 179,43 18,02 59,81
SOFTN Softphone para notebooks/desktops 24 17,29 23,06 51,87 86,45 138,32 51,87 18,02 17,29
SOFTTAB Softphone para tablets 24 17,29 23,06 51,87 86,45 138,32 51,87 18,02 17,29
SOFTS Softphone para smartphones 24 17,29 23,06 51,87 86,45 138,32 51,87 18,02 17,29
GW-1o Gateway - 1 porta FXO para sobrevivência e para interligação com a RTPC descentralizada 167 120,34 160,45 361,02 601,70 962,72 361,02 18,02 120,34
GW-2o Gateway - 2 portas FXO para sobrevivência e para interligação com a RTPC descentralizada 188 135,47 180,63 406,41 677,35 1.083,76 406,41 18,02 135,47
GW-4o Gateway - 4 portas FXO para sobrevivência e para interligação com a RTPC descentralizada 241 173,66 231,55 520,98 868,30 1.389,28 520,98 18,02 173,66
GW-2s Gateway/ATA - 2 portas FXS 51 36,75 49,00 110,25 183,75 294,00 110,25 18,02 36,75
GW-48s Gateway com 48 portas FXS 648 466,95 622,60 1.400,85 2.334,75 3.735,60 1.400,85 18,02 466,95
GW-1E1s Gateway - 1 porta E1 (R2 ou PRI) para sobrevivência e para interligação com a RTPC descentralizada 583 420,11 560,15 1.260,33 2.100,55 3.360,88 1.260,33 18,02 420,11
GW-2E1s Gateway - 2 portas E1 (R2 ou PRI) para sobrevivência e para interligação com a RTPC descentralizada 722 520,27 693,70 1.560,81 2.601,35 4.162,16 1.560,81 18,02 520,27
GW-4E1s Gateway - 4 portas E1 (R2 ou PRI) para sobrevivência e para interligação com a RTPC descentralizada 852 613,95 818,60 1.841,85 3.069,75 4.911,60 1.841,85 18,02 613,95

Código Elementos de acesso fornecido pelo OES
3TEL Conexão para Telefone de terceiro 19 13,69 18,26 41,07 68,45 109,52 41,07 18,02 13,69
3SOFT Conexão para Softphone de terceiro 19 13,69 18,26 41,07 68,45 109,52 41,07 18,02 13,69

Solicitação VRE Cálculo
Serviço Eventual de Ativação de Serviço VRE (1) FMA*PSCV2
Serviço Eventual de Alteração do Serviço VRE (2) 3*PSCV2
Serviço Eventual de Alteração de Configuração do elemento de acesso ou serviço VRE (3) 0,25*PBS
Serviço Eventual de Alteração de Localização Física do Elemento de Acesso VRE (4) 1*PSCV2

VRE - Valor de Remuneração Eventual

Período em referência a assinatura do contrato (07/02/2017) FMA VRE (1)
Até o vigésimo quarto mês (06/02/2019) 3 1º período
Entre o vigêsimo quinto e o quadragêsimo segundo mês (De 07/02/2019 à 06/08/2020) 5 2º período
A partir do quadragêsimo terceiro mês (De 07/08/2020 à 06/02/2022) 8 3º período

FMA - Fator de Multiplicação da Ativação

Elementos de acesso para o SCV2 na modalidade "telefonia em nuvem"
Fator de Serviço      

(FS)
PSCV2 mensal      

(R$)

VRE-1 (R$)

VRE-2 (R$) VRE-3 (R$) VRE-4 (R$)
PSCV2 mensal com 

o ICMS (R$)
Código
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CONTRATO PRO.00.7064

PRO.00.7064 - Valores reajustado em 9,96% à partir de 01/06/2022
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) Centralizado - Tabela Plena

Tipo de Chamada Descrição
Preço por minuto da 
Chamada sem ICMS 

(R$)

Preço por minuto da 
Chamada com ICMS 

(R$)
Fixo Local O terminal telefônico fixo de destino está na mesma Área Local na qual a Unidade de origem está alocada. 0,00350 0,00472
LDN Fixo Intraestadual O terminal telefônico fixo de destino está em Área Local diversa da Unidade de origem e dentro da mesma UF. 0,01665 0,02249
LDN Fixo Interestadual O terminal telefônico fixo de destino está em UF diversa da Unidade de origem. 0,01665 0,02249
LDI — R1 O terminal telefônico de destino é grupo de tarifação Região 1 - Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. 0,25812 0,34856
LDI — R2 O terminal telefônico de destino é grupo de tarifação Região 2 - Estados Unidos da América e Havaí. 0,25812 0,34856

LDI — R4 e R5 O terminal telefônico de destino é grupo de tarifação Regiões 4 e 5 - Portugal, Açores, Ilha da Madeira e Alemanha, Andorra, Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça.

0,25812 0,34856

LDI — demais Regiões O terminal telefônico de destino é grupo de tarifação Regiões 3 e de 6 a 9. 0,25812 0,34856
Móvel - VC1 O terminal telefônico móvel de destino possui área de registro no código nacional (DDD) na qual a Unidade de origem está alocada . 0,09219 0,12450
Móvel — VC2/VC3 O terminal telefônico móvel de destino possui área de registro no código nacional (DDD) diverso da Unidade de origem. 0,09219 0,12450

Tipo de Chamada Descrição
Preço por minuto da 
Chamada sem ICMS 

(R$)

Preço por minuto da 
Chamada com ICMS 

(R$)
Fixo Local O terminal telefônico fixo de destino está na mesma Área Local na qual a Unidade de origem está alocada. 0,00350 0,00472
LDN Fixo Nacional O terminal telefônico fixo de destino está em Área Local distinta da Unidade de origem e dentro de qualquer UF. 0,01665 0,02249

LDI — Para qualquer Região
O terminal telefônico de destino é grupo de tarifação da Região 1: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai; da Região 2: Estados Unidos da 
América e Havaí; das Regiões 4 e 5: Portugal, Açores, Ilha da Madeira e Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, 
Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça; e das Regiões: 3 e de 6 a 9.

0,25812 0,34856

Móvel - Nacional O terminal telefônico móvel de destino possui área de registro em qualquer código nacional (DDD). 0,09219 0,12450

UF = Unidades Federativas do Brasil
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