GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações com
fornecimento de circuito de comunicação de dados ponto a ponto e de acesso
dedicado à internet em
velocidade full duplex para o complexo
administrativo e demais secretarias.
2

DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO

Fornecer acesso à internet aos servidores municipais para realização de processos
que o requeiram, além de permitir aos cidadãos e contribuintes acesso aos serviços
de auto-atendimento disponibilizados pela Prefeitura de Bom Jesus do TocantinsPA

3

DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM
1

DESCRIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO
DE CONEXÃO A REDE INTERNET MBPS

MARCA

QUANT.

UNIDADE

VALOR

VALOR

UNITÁRIO R$

TOTAL R$

910,000

SERVIÇO

275,00

250.250,00

240,000

SERVIÇO

280,00

67.200,00

Especificação : 65 MB/S NA VELOCIDADE MBPS COM
GARANTIA DE FORNECIMENTO DA VELOCIDADE TOTAL
CONTRATADA NAS 24 HORAS DIÁRIAS NOS 07 DIAS DA
SEMANA - ZONA URBANA
Valor total extenso:

2

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO
DE CONEXÃO A REDE INTERNET MBPS.
Especificação : 18 MB/S VELOCIDADE COM GARANTIA DE
FORNECIMENTO DA VELOCIDADE TOTAL CONTRATADA
NAS 24 HORAS DIÁRIAS NOS 07 DIAS DA SEMANA - ZONA
RURAL
Valor total extenso:

Total :
Valor total da proposta por extenso :
Trezentos e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais

SEDE URBANA
Link de Internet via rádio 510 MB (Secretaria de Administração)
Link de Internet via rádio 80 MB (Secretaria de Educação)
Link de Internet via rádio 160 MB (Unidades Escolares)
Link de Internet via rádio 100 MB (Fundo Municipal de Saúde -FMS)
Link de Internet via rádio 60 MB (Bolsa Família)
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VILA SÃO RAIMUNDO
Link de Internet via rádio 36 MB (Fundo Municipal de Saúde)
Link de Internet via rádio 60 MB (Bolsa Família)
Link de Internet via rádio 144 MB (Unidades Escolares)
ITEM

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

1 – Requisitos Técnicos Básicos
1.1

Largura da Banda

Conexão física dedicada com suporte a conforme especificado
no item de contratação, (full-duplex), com garantia de
fornecimento de velocidade total contratada nas 24 horas
diárias, nos 07 dias da semana

1.2

Local de Fornecimento A ser informado no momento da ordem de serviço.

1.3

Conexões e Interfaces
de Comunicação

A conexão especificada por este edital deverá ser fornecida
através de link dedicado.
Esses equipamentos, a serem fornecidos integralmente pela
proponente, poderão ser Roteadores, ou Switches de nível que
possa suprir a necessidade.
Tal equipamento deverá estar adequadamente dimensionado
para o tráfego previsto e apresentar compatibilidade total com
a base instalada, possuindo os seguintes recursos:











1.4

Configuração inicial,
manutenção e garantia

Suporte e roteamento estático;
Suporte e endereço IP secundário;
Suporte a NAT (Network Address Translation);
Suporte a tunelamento (“tunneling”);
Suporte para gerenciamento via SNMP;
Configuração residente em memória não volátil;
Recursos para ser configurado local e remotamente via
console auxiliar, remote login (TELNET) e HTTP (via
browser);
Recursos de segurança como filtros de protocolos, controle
de tráfego e listras de acesso (baseada em endereço IP,
protocolos e ports, entre outros);
Restrição e controle de acesso (username, password) para
login remoto ou local;
Documentação completa, impressa ou em CD, para
instalação e determinação de problemas;

A configuração inicial dos equipamentos para ativação dos
serviços, incluindo os parâmetros e ajustes relativos aos
protocolos de roteamento estático e/ou dinâmicos, é de
responsabilidade da CONTRATADA. Este procedimento não
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1.5

Protocolos de Enlace

deverá acrescentar nenhum ônus suplementar para a
CONTRATANTE.
A partir de sua entrada em operação, cada equipamento
deverá ficar sob total controle e gerenciamento da
CONTRATANTE, mantendo-se a CONTRATADA responsável por
sua manutenção e garantia. Para isso, a contratada deverá
responsabilizar à contratante o acesso total e irrestrito, físico e
lógico, inclusive todas as senhas de acesso aos equipamentos
disponibilizados como parte da solução.
Os protocolos de enlace serão definidos de comum acordo
entre a CONTRATNTE e CONTRATADA, em função das
interfaces a serem utilizadas para as conexões

2- Requisitos de Desempenhos
2.1

Conexões à internet

A CONTRATADA deverá possuir, durante o período de prestação
do serviço, conexões à rede internet, com capacidade de no
mínimo, exigido neste Termo de Referência.

3- Requisitos de Disponibilidades
3.1

Disponibilidades

3.2

Recuperação de falhas

3.3

Interrupções
programadas

A ligação da CONTRATANTE à internet deverá apresentar
disponibilidade mensal mínima de 99,7%, devendo a
CONTRATADA utilizar conexão e rota alternativa para caso de
falha da principal.
Em caso de falhas na ligação da CONTRATANTE com a internet,
o problema só será considerado resolvido após o
restabelecimento da conexão e a sua permanência em
condições de funcionamento normal por um período mínimo de
01 (uma) hora.
As interrupções programadas, para manutenções preventivas
dos serviços/produtos contratados ou por necessidades
internas à CONTRATADA , deverá ser previamente negociadas
com a CONTRATANTE com antecedência mínima de 72 (Setenta
e duas) horas, e devem ser programadas para finais de semana.

4 – Requisitos de Segurança
4.1

Segurança

4.2

Atendimentos a
Incidentes
de Segurança

A CONTRATADA deverá prover solução para a proteção da rede
da CONTRATANTE contra ataques e acessos indevidos,
imediatamente após a notificação, ou quando identificado pela
CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá informar a estrutura existente para
atendimento a incidente de segurança e indicar ações que são
tomadas para a proteção de sua rede e de seus clientes. Deverá
informar, mensalmente, a ocorrência de incidentes de
segurança, especificando-os junto as ações tomadas.
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5- Suporte e Serviços
5.1

Centro de Operações

A CONTRATADA deverá possuir um Centro de Operações
totalmente funcional, 24 (vinte e quatro) horas por dia e
07(sete) dias por semana.
5.2
Centro de Atendimento A CONTRATADA deverá disponibilizar um Centro de
Atendimento para que a equipe técnica da CONTRATANTE faça
registros de ocorrências e solicitações de reparo, bem como o
acompanhamento da solução dos problemas.
5.3
Tempo para
A central de Atendimento não poderá apresentar tempo de
atendimento e registro atendimento superior a 30 minutos, devendo posicionar a
de chamadas
CONTRATANTE sobre a previsão de restabelecimento de
serviço em no máximo 45 minutos.
6 – Desempenho/Qualidade
6.1

Relatórios de utilização

Disponibilidade Geral
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

A CONTRATADA deverá emitir mensalmente, ou a qualquer
instante sob solicitação da CONTRATANTE, relatório estatístico
demonstrando a utilização do canal principal com a Internet
Os serviços da Rede deverão estar disponíveis 24 horas por dia
07 dias por semana, durante todo ano.

Apuração
Disponibilidade

da No cálculo de disponibilidade não serão consideradas as
interrupções programadas e informadas com antecedência
mínima de 72 horas, ou as interrupções de responsabilidade da
CONTRATANTE, desde que estas interrupções não excedam 06
horas.
Disponibilidade mensal Mensalmente, a CONTRATADA deverá apurar os tempos de
disponibilidade do acesso à Internet, e caso este apresente
valores abaixo dos estabelecidos, será calculado como tempo
de indisponibilidade dentro do mês, sendo considerado o
período compreendido desde a zero hora do primeiro dia até as
vinte e quatro horas do último dia do mês anterior ao da
apuração.
Desconto
O valor correspondente à apuração da indisponibilidade não
será faturado, caso seja calculado antes da emissão da fatura. O
valor será descontado na fatura seguinte ao da apuração, caso
a ocorrência se verifique após a emissão da fatura.
Nível de Serviço
As multas, penalidades e demais condições contratuais relativas
ao atendimento dos requisitos de desempenho, qualidade,
disponibilidade, e outras especificações relacionados nos níveis
de serviços contratados estão estabelecidas na Minuta de
Contrato.
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4 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO/QUALIFICAÇÃO
O critério de julgamento será o de menor preço desde que observadas às
especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
4.1 -QUALIFICAÇÃO
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
Comprovação de aptidão para realização do objeto da presente licitação, através de
atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
demonstrando que a empresa licitante realizou ou esteja realizando:
A execução dos serviços pertinentes ao objeto desse certame em qualquer época, que
demonstre a prestação de serviços de assinatura ou locação de link de internet.
4 REAJUSTES DE PREÇOS:
A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a
data de início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal
possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.
5 PRAZO DE DUREÇÃO DO CONTRATO:
A vigência da contratação será de 12 (doze) meses da assinatura do contrato
adinistrativo.
6 SANÇÕES ADMINISTRATIVA:
A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Tocanins e será descredenciado dos sistemas de
cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
7.1- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
7.1.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato
administrativo;
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7.1.2- 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a
consequente rescisão contratual;
7.1.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no
caso da Contratada, injustificadamente, desistir do contrato
administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos
de inadimplemento contratual.
7.2- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Tocantins. Se o valor não for suficiente, a diferença deverá ser paga por meio de
guia própria, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação.
7.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o
contraditório e a ampla defesa.

8 – DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO:
8.1

Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho:

a)

O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

b)

O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

c)

A lentidão no cumprimento do acordado, levando a Prefeitura Municipal de

Bom Jesus do Tocantins a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo
estipulado;
d)

O atraso injustificado no fornecimento dos produtos objeto desta licitação;

e)

Não há possibilidade de subcontratação total ou parcial do objeto, associação

com outrem, à sessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas,
bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do
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acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Tocantins;
f)

O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a

de seus superiores;
g)

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro

próprio, pelo representante da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins,
designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto;
h)

A decretação de falência;

i)

A dissolução da empresa contratada;

j)

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do
Município, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato
administrativo;
k)

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura

Municipal de Bom Jesus do Tocantins, decorrente de fornecimento efetuado, salvo
no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
l)

A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução deste anexo.
m) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
9 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
10.1- Da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins:
a)

Atestar na nota fiscal a efetiva entrega do objeto contratado;

b)

Aplicar à licitante vencedora penalidade, quando for o caso;

c)

Prestar à licitante vencedora toda e qualquer informação, por esta

solicitada, necessária à perfeita execução do contrato administrativo;
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d)

Efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo avençado, após a entrega

da nota fiscal e recibo no setor competente;
e)

Notificar, por escrito, à licitante vencedora da aplicação de qualquer sanção,

respeitando o contraditório e a ampla defesa.

10- Da Licitante Vencedora:
a)

Fornecer o objeto nas especificações contidas neste edital e no contrato

administrativo;
b)

Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou

indiretamente, sobre os produtos objeto desta licitação vendidos;
c)

Manter, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas

condições de habilitação;
d)

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários no quantitativo do objeto da proposta;
e)

Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

f)

Fornecer os produtos objeto desta licitação dentro dos padrões exigidos

neste Edital;
g)

Respeitará a Norma de Acesso às Dependências da Contratante;

h)

Deverá informar o responsável que se reportará, direta e permanentemente,

ao Gestor do Contrato, ou alguém por ele designado, encarregado da gestão do
contrato, com vistas à solução de possíveis problemas verificados durante a entrega
dos produtos;
i)

Obrigam-se a ressarcir ao Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins

funcionários quando estes forem provocados por imperícia/imprudência ou
desrespeito às condições contratuais;

11– RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
11.1– Os recursos orçamentários oriundos das seguintes dotações:
0505.041220037.2.014 – Manutenção da Secretaria de AdministraçãoClassificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros ser. de terc. pessoa jurídica –
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1313.101221203.2.044 – Manutenção da Secretaria de Saúde- Classificação
Econômica 3.3.90.39.00 -1414.121220060.2.073-Manutenção de Secretaria de
Educação- Classificação Econômica 3.3.90.39.00 - 1515.121220060.2.102Manutenção das Unidades Escolares Municipal - Classificação Econômica
3.3.90.39.00 – 1616.082441002.2.131 –Manutenção do CRAS - Classificação
Econômica 3.3.90.39.00
12– PUBLICIDADE
12.1- Os extratos dos instrumentos (Edital e Contrato Administrativo) serão
publicados no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, Diário Oficial dos Municípios e
quadro de aviso da Unidade Gestora.
13– DO FORO:
13.1– Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste
Edital e do Contrato Administrativo, fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca
de Marabá/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de
eleição que tenham ou venham a ter.
Bom Jesus do Tocantins, 23 de março de 2021.

Edvan Costa
Secretária de Administração
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