ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" 077l2O18.CPL
TIPO: II/IENOR PREÇO GLOBAL.
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de AdministraÇão e [\,4odernização

-

SEAIVIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14.001 0261 12018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12 de dezembro de 2018,
às 09h (nove horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação sêrá realizada no primeiro dia útil subseqúente.

A Prefeitura [\ilunicipal de lmperatriz - MA através da Pregoeira Oficial e Equipe de A.poio
designados pela Portaria No 7534, de '1 9 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação
acima indicada e receberá os enveiopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, regido pela Ler Federal no 10.520,
de í7 de julho de 2002, Decreto Municroal no 2212007, Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de2002, alterada pela Lei Complemêntar n" 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto
Federal no 8.538, de 06 de outubro de 20'Í5 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8 666/93 e demais normas
regulamentares aplicávers à espécie.
1. DO OBJETO
1 1. Contratação de empresa da área de telecomunicaçáo paÍa pÍestar serviços de
fornecimento, implementação e manutenção de conectividade lP (lnternet Protocol) Dedicado,
na velocidade de 1,4 Gbps (um gigabit e quatrocentos megabits por segundo), FULL DUPLEX,
com taxas de DOWNLOAD E UPLOAD com variaÇão máxima de 5% (cinco por cento) do
valor contratado, com endereços lP (lnternet Protocol) fixos, que interligue a intranet entre
todos os órgãos da Prefeitura [t/lunicipal de lmperatriz, destinando-se a atender as
necessidades da Administração [Vlunicipal, assim como atender eventos externos e
disponibilizar o acesso à internet, via Wi-Fi, de íorma gratuita à sociedade em alguns espaÇos
públicos, tais como praças e pontos de parada de transporte coletivo, durante o período de
12 (doze) meses consecutivos, em regime de empreitada por preÇo unitário, conforme
especificaçôes constantes no Termo de Referência, nas Especificaçôes Técnicas - Anexo I e
na Planilha de Composição de Preços/Orçamento Estimativo - Anexo ll.

1.2.. Valor global estimado paÍa a contratação: R$ 5.095.944,00 (Cinco milhôes, noventa e
cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais)
2. - DOS ANEXOS
a) Anexo

I

- Proposta de Preços e Termo de Referência;

b) Anexo ll

- trilodelo de Carta Credencial;

c) Anexo lll

- Minuta do Contrato;

d) Anexo lV

- Declaração a que aiude o aft. 27o, V da Lei n.o 8.666/93;
Rua Urbano Santos. 1657-Baino Juçara. Imperatriz/MA
CFP: ó5.900-505
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e) Anexo

V

- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente

os Requisitos de Habilitação.
3

-

DO SUPORTE LEGAL

no 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto
À/unicipal no 02212007, Lei Complementat 123106 e alterações, por este Edital e seus anexos,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiçóes da Lei no 8.666/93 e

3.1 Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal

respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo
parte integrante da mesma, independente de transcriÇão.
4.

-

4.1

DA DOTAçÃO

-

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotaçôes

orçamentárias:

í3.001 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
31.001.10.302.0090.2627 - Manutenção do Serviço de Atendimento de Urgência UPA/São
José
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. 1330 Fonte: 86
31 .001 . í 0.302.0090.2282 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAIVIU

Natureza: 3.3.90 39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. 1221 Fonte: 86
31.001.10.302.0125.2274 - Manutenção das Atividades e Projetos do HMl, Hl de lmperatriz
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 0995 Fonte: 86
31 00í.10.301.0086.2263 - Promovendo a Saúde na Atenção Básica
Natureza: 3.3.90 39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1
Fonte: 86
.001
3í
.10.305 0094.2603 - Vigilância Epidemiológica em Saúde
Natureza. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha.
Fonte: 86
31 .001 .10.304 0094.2515 - Vigilância Sanitária e Ambiental
Natureza: 3.3 90 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:2970 Fonte: 86
31.001 10.302.0127 .2614 - Programa de Qualificação do CAPS (Saúde Mental)
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
Ficha: I
Fonte: 86
31 .001 .10.302 0127 .2620 - Assistência Hospitalar / Dermatológico e CEMI
Natureza: 3 3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
Ficha: 1280 Fonte: 86
31.001.10.305.0094.2514 - Centro de Controle de Zoonoses
Natureza: 3.3 90.39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 2961 Fonte:86
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3í.001.10.302 0127 2271 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
- CEREST
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:2944 Fonte: 86
31 .OOí .10.305.0094.2330 - Laboratório Municipal de Endemias / HANSENiASE
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:1267 Fonte: 86
í4.00í - Secretaria Municipal de Administração e Modernização - SEAMO
14.001.O4 122.0029.2.O77 - ManutenÇão das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceíros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte: 001
20.00í - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
20.001 .12 361 .0043 2.437 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades ê Projetos
Pedagógico SEIVED
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha.2772 Fonte: 00í
30.00í - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES
30.001 08 244.0154.2641- Índice de Gestão do SUAS - Operacionalização (lGD SUAS)
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1507 Fonte: 095
30.00í.08.244.0154.2643 - Manutençáo e Funcionamento Pleno do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1533 Fonte: 095
30.001.08.122.0155.2655
Í\ilanutenÇâo de Serviços de Proteção e Atendimento lntegral à
Família (PAIF) no âmbito dos Centíos de Referência de Assistência Social - CRAS
Natureza: 3.3.90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1585 Fonte: 095
30.001.08.243.0159.2674
Manutenção de Serviços de Acolhimento lnstitucional para
Crianças e Adolescentes (Casa da Criança, Casa de Passagem e Casa LaQ
Natureza: 3.3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1630 Fonte: 095
30.001 .08.122.0157 .2ô54 - lvlanutenção das Atividades e Projetos do Restaurante Popular
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. '1551 Fonte. 001
30.001.08.242.0155.2661
Manutenção dos ServiÇos de Proteçâo Social Básica para
Pessoas com Deficiência no Centro de Referência - CRPD
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1809 Fonte: 095
30.001 .08.334.0155.2666
I\/anutenção do Centro de lnclusão Econômica e Social de
lmperatriz - CIESI
Natureza: 3.3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. 1751 Fonte: 095
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Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e lndivíduos no âmbito do Centro de ReÍerência Especializado de
30.001 .08.244.0158.2677

-

Assistência Social - CREAS
Natureza: 3.3.90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídlca
Fonte: 095
Ficha:
30.001.08.244.0158.2675 - Manutençáo do Serviço Especializado paru Pessoas em Situação
de Rua no âmbito do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua
- CENTRO POP
Natureza: 3.3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1636 Fonte: 095
30.001.08.241 .0155.2657
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecirrrcr rlo, cie
Vínculo para ldosos
Nalureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. 1790 Fonte: 095
Índice de Gestão do Programa Bolsa Família Manutenção e
3O.OO1 .08.244.0154.2642
Operacionalização do Programa Bolsa Família (SEDES)
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídtca
Ficha: 1523 Fonte: 095
16 OO1.08.244.OO32 2648 - Manutenção do Conselho Tutelar
Natureza. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte.01

í641

-

-

-

í508

- DA PART|CtPAÇAO
5.1 Poderáo participar deste
5.

pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro (a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital

ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participaÇão exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
5 2.

cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006, nela
incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos.
5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80 000,00 (oitenta mil reais), a participação será da
seguinte forma:

5.3.1. Cota Reservada de 25% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes que se
enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas
(sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar
Rua Urbano Santos. 165?-Baino Juçara. ImperatrizMA
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no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao
objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei
Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentaÇão constante deste Edital e seus Anexos.
5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas que
atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus
Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiÇão, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
IVlunicipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela AdministraÇão Pública Federal, Estadual
ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.4 3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo com
servidor do município
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcros.

5.4.6. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz.
a

5 4.7. Pessoas Físicas.

6 . DO CREDENCIAMENTO

6.í - As licrtantes deverão se apresentar junto a(o) Pregoeira(o) por meio de um

representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido de
Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o
nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua
representada, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances
de preços, firmar declaraçôes, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ate e
praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

6.í.í - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.í.2

- As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contÍato

social em vigor, devidamente regrstrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos dê eleiÇões de seus administradores,

quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica;

6.í.3

-

As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Rua Ulbano Santos, 165?-Bairro JuçaIa, Imperatriz]MA
CEP; ó5.900-505
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Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
6.1.4 - Fica facultado às participantes, apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condiÇão de ME ou EPP

6.í.5 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da tmprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade;
6,2 - Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.1

.

6.3- A cada licitante que partrcrpar do certame será permitido somente um Representante para

se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado
representando mais de um licitante

6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

-

Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessâo.

6.5
7.

-

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Por forÇa da Lei Complementar n 123/06 e do art 34 da Lei no 1 1 .488/07, as
microempresas
ÍvlEs, as empresas de pequeno porte EPPS e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tênham interesse em participar deste pregão deverão observar os
procedimentos a seguir dispostos.

7.1

a)

-

-

-

As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e

que
possuam
eventualmente
alguma reskição no tocante à documentaçáo relativa à regularidade
fiscal e trabalhista, deverão consignar tal informaÇáo expressamente na declaração prevista
no item 6.1 .3
No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma IUE, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda
a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade
fiscal e trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento
que venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (crnco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para a regularização da documentaçâo, pagamento ou
parcelamento do debito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito

b)

c)

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçar4 Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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-

de certidão negativa.
d) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se poÍ empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
a melhor proposta classificada.

-

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo.

7.2

a)

A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no ptazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão;
A nova proposta de preÇo mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situaÇão em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (lVE, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;
Não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocadas as [IEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito,
No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7 1, alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oÍerta;
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.'1, alínea c, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certamê;
O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apÍesentada por ME, EPP ou COOP

b)

c)

d)
e)

f)
8

. DA PROPOSTA DE PREÇOS

I

1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informaÇões:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 077/2018-CPL
Rua Urbano Santos, no í 657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA
cEP 65.900-505.

Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8 2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos

Rua Urbano Sanros, I65?-Bairro Juçara, lmperatri/MA
CEP: 65.900-505
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a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em lÍngua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descrição detalhada e especificaçóes necessárias à identificação do objeto desta
licitaÇáo, conforme Anexo ll do Termo de Referência. O licitante deverá indicar a descriÇão

detalhada e especificações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do
produto cotado, quando for o caso, conforme Anexo I do Termo de Referência, e respectivo
preço por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da
proposta em algarrsmo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a
vírgula na descriÇão dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será
considerado este último.

b.í) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTlLlzADA A DESCRTÇÃO DOS TTENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNC|A,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificaçôes mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de

Referência (Anexo ldeste Edital), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar
datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EIM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

PREÇO IMPRESSA.

9. DA ACETTAçÃO rÁCrre

I

1 Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;
b) compreender todas as despesas, tais como. custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,
transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos,

I

1.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o intêrregno mínimo

de um ano, contado da data limite para apresentaÇão da proposta ou nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inÍcio dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido,
poderào ser reajustados utilizando-se a variação do indice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC, mantido pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e EstatÍstica - IBGE, acumulado em í2
(doze) meses
I 1.2 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitaÇão da Contratada.
1.3 Caso a CONTRATADA náo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato
sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusáo do direito.

I
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9.1.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor
9.1 5 Na ausência de previsáo legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
Índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente
I2. Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenÍa) dias a contar da data da
sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitaçáo.
9.3. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida
pela Contratante, com termo final em 12 (doze) meses ou ao término do contrato, o que
ocorrer primeiro.
9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaÇões de
preÇos, alterações ou alternativas nas condiçóes/especificaçôes estipu ladas. Não serão
consideradas as Droo ostas o ue contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões

I

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edítal implicará

na

desclassificação do licitante.
9.7. Caso os prazos de validade da proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA HABILITAçÃO
'Í0.

1 . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte elierna os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 077120í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Baino Juçara, lmperatriz /MA
cEP 65 900-505
Envelope 2 - OOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

102

-

Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade;

Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus admrnistradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaÇão respectiva;
b.2) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
drretoria em exercício; e

b.3) decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municrpal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contriburções Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária);

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e ContribuiÇões Estaduais e Dívida Ativa);

g) Prova de regularidade para com a

F

azenda Municipal do domicílio ou sede do licitante'

h) prova de regularidade relativa ao FGTS,

representada pelo CRF
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,

-

Certificado de

i) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas

j)

Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitaçáo, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

j.1) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execução.
j.2) Será admitida, para atingimento de quantitativos íixados, a soma de atestados.

k) Balanço Patrimonial e demonstraÇões contábêis do último exercício social, já exigÍvers e
apresentados na forma da lei, nos termos do art.1 078 do Código Civil Brasileiro, que
Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505
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comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituiÇão por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
maís de 3 (Íês) meses da data de aoresentação da proposta

k.1) O Balanço patrimonial e demonstraÇões contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
k.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço paÍimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados:
k.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (sociedade anôrrima).
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante
k.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devídamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
k.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

-

fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

k.2.4) o balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

f
t,

l) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurÍdica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação;

m) Declaraçáo, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
dê í8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de í4 anos, podendo ser utilizado o modelo
do Anexo lV do Edital.

n)

TERMO DE AUTORIZAÇÃO para a prestação do Serviço de Sistema dê Comunicação
de Multimídia - SCM, outorgado pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos
termos da lei em vigor.

o)
-

Comprovação de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA da unidade federativa da licitante, mediante apresentação de certidão de registro e

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara. Imperatri/MA
CEP: ó5.900-505
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quitação expêdida por aquele conselho pra prestação de serviço de características
semelhantes ao objeto da licitação.

p) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo tecnico, na data prevista para a
entrega da proposta, profissional de nível superior, ou de qualquer nível, desde que
reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) detentor de
ATESTADO de CAPACIDADE TECNICA, devidamente registrado no CREA da região onde
os serviços foram executados, acompanhado da respectiva CERTIDÃO de ACERVO
TECNICO

-

CAT, expedida por este conselho.

p 1 Visando preservar a competitividade do certame, todavia, respaldando a AdministraÇão
pública quanto à QUALIDADE e QUANTIDADE, tal exigência será relativamente às parcelas
de maior relevância e valor stgnificativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. l, § 1o da Lei no
8.666/93, que comprovem ter o profissional, executado para entidades de administração
pública ou privada, serviços de:

p.1.1) SCIU - SERVIÇOS de COMUNICAÇÃO tUUlrtUÍOn, exclusivamente POR
MEIO DE FIBRA OPTICA, com VELOCIDADE de pelo menos 50% (cinquenta por
cento) da velocidade constante no objeto deste certame;
p.

Í.2) Distribuídos em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da QUANTIDADE DE

ENDEREÇOS distintos exigidos no objeto deste certame, que é de 262 pontos;

TAXA DE VARIAÇAO máxima de 5% (cinco por cento) do contratado em links
com pelo menos 50% (cinquenta por cento) da velocidade constante no objeto deste
certame, distribuídos em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da quantidade de
endereços distintos exigidos no do objeto deste certame;
p. í .3)

p.1.4) PRAZO MAXIMO DE RESTABELECIMENTO ou solução de falhas de 04 horas
para serviço SCM, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) da velocidade
constante no objeto deste certame, distribuídos em pelo menos 50% (cinquenta por
cento) da quantidade de endereÇos distintos exigidos no do objeto deste certame;

.1","p.1.2", "p.1.3", e "p.1.4" já atendem
às recomendaçôes feitas pelo TCU. Acórdão TCU - Plenário 169512011 , Acórdão
TCU Plenário 128412003, Acórdão TCU Plenário 208812004, Acórdão TCU
Plenário 238312007 e 24412015.
p.1 .5) Os percentuais referentes as letras "p.1

-

-

-

q)

Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados e/ou
certidões de acervos técnicos devidamente registrados no CREA.
Licitante deverá ter capacidade técnica
infraestrutura para, em caso de

0

A

e

necessidade, promover a distribuição do Objeto deste Edital em outros endereÇos a serem
informados, sem haver acréscimo na velocidade da conectividade.
Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA
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Se o licitante íor a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou;
10.3

-

í0.3.1- Se o licitante for a filial, todos os documentos deveráo estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais. bem assim quanto ao Certificado de Regularidade
do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo
apresentar, neste caso,
documento comprobatório de autorização para a

o

centralização;
10.3.2- Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPi cia iilial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

í0.4. As certidóes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.
í 0.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condlção deste item implicará na
inabilitação do licitante.

1í - DO PROCEOIMENTO
1í.1 - No dia, hora e local desrgnados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, a(o) Pregoeira(o) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 0 l) e os documentos de habrlitação
(envelope 02);
í 1 .1 1 - A(O) Pregoeira(o) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 1 5 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos;

11.2 - lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pela(o)
Pregoeira(o), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do reíerido horário;

í1.3

-

Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO V, serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisltos estabelecidos neste edital, com exceção do
preÇo, desclassificando-se as incompatíveis;
1'1.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior,
o autor da oferta o menor preço por item e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)

superiores àquela, poderão ofertar lances verbais
crescentes, até a proclamação do vencedor;

e

sucessivos, em valores distintos e

11.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto;
Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, lmperatri/MA
CE P: 65.900-505
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11.4.2

-

Poderá o(a) Pregoeiro(a):

a) Advertir os licitantes;

b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;

c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão

f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeÇa ou desacate o pregoeiro, sem prejuizo das penas legais
aplicáveis em cada caso.
1

í .4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

11.4.4 - Depois de deflnido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes
remanescentes;

-

Quando não forem verificadas, no mínimo, tÍês propostas escritas de preços nas
condiÇões definidas no item 1 1.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condiçáo todos
participarão da etapa de lances verbais);
11.5

í1.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela(o) Pregoeira(o),
implicará na manutenÇão do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas;
1

1.7

-

Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada

a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataçáo;

1í.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos Iances;

1í.8.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão igualar suas
ofertas ao valor da menor proposta do licitante mais bem classificado.

11.82 A apresentação dê novas propostas na forma do item

íí.8.í

não prejudicará o

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
'I

- Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
início
o
da competição relativa aos demais itens objeto desta licitaÇão.
1.8.3

1.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, a(o) Pregoeira(o) imediatamente dará início à abertura do envelope
'l

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Inrperatriz/MA
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contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classiÍicada
em primeiro lugari

í

9.1 - E dará continuidade a abertura dos envelopes de habllitação dos demais licitantes
que aceitarem registrar seus preços, igualando suas ofertas ao valor da menor proposta do
Iicitante mais bem classificado
í

.10 -Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, a(o) Pregoeira(o) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital;
11

Nas situaçóes previstas nos subitens 11.7,11 I e 11.10, a(o) Pregoeira(o) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor;

1í.11

-

11.í2-Verificadooatendimentodasexigênciasfixadasnesteedital,seráclassificadaaordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe
adjudicado pela(o) Pregoeira(o) o objeto do certame;
Ií

.1

3 - A(O) Pregoeira(o) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo

os "Documentos de HabilitaÇão". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataÇão, as empresas
poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos;
11 14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pela(o)
Pregoeira(o) e por todos os licitantes presentes.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- Esta licitaçáo é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em consonância com
estabelece a legislaÇão pertinente;
'12.1

o que

í2.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiÇões deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;

12.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqúentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.

í2.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiÍicadas,
após os lances verbais, se for o caso, a(o) Pregoeira(o) procederá ao desempate, na mesma
sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma
do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93;
12.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário,
13 - DO DIREITO DE RECURSO

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA
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13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motívadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começaráo a correr do térmtno do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax, por e-mail,
ou vencidos os respectivos prazos legais
13.2

13.3

-

- O(s) recurso(s), não terá(ão)

efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s)

à

autondade
superior, por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhálo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos
os prazos legais;

13.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento;

-

í3.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preÇo;
í3.6

A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessáo importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaÉo do objeto da licitação pela Pregoeira ao

-

vencedor.

í4. DA CONTRATAÇÂO
14.1. Homologado o julgamento, será elaborado

o Contrato em favor do(s)

licitante(s)

vencedor (es), o qual será convocado para firmar a avença.
14.2. O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de AdministraÇão e Modernização - SEAMO,
para atender à convocação prevista no item anterior.

í4.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a
executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitahte, observada a
ordem de classificaÇão, e assim sucessivamente, sem pre.1uízo da aplicação das sanções
cabÍveis, observado o disposto no subitem acima.
14.4. Nâo será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitaÇão, a
associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

1s. DO PREÇO E DAS COND|ÇOES OO PAGAMENTO

15.1 O valorglobal estimado para a prestação dos serviços apresenta-se previsto conforme
Planilha de Composição de Preços - Anexo ll do Termo de Referência
Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA
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15.2

Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.
15.3 Caso a Contratante náo demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização à Contratada, observadas as prescriçóes da Lei no 8.666/93.
15.4 A Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa âo serviço em 02 (duas) vias, que
deveráo ser entregues na Administração Municipal, para fins de liquidaÇão e pagamento
Anexa à nota fiscal/fatura deverá estar o relatório mensal da medição da conectividade
ofertada e de acordo com a sua taxa de variação.
15.5 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (ÍnnÍa) dias
após a aceitação definitiva dos serviços, L;onr apÍesentação das rrotas fiscais cievido,rrcrric
certificadas pelo Agente Público competente.
15.6 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
EXECUCÃO DOS SERVIÇOS , à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho.
Para fazerjus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentarjunto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Írilunicipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço FGTS,com a Justíça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitaçáo de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contÍato, mediante contabilizaçáo e
apresentaçáo, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês, pela Contratada,
dos formulários de controle dos servrÇos.
A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contralo ou outro servidor desígnado para esse fim.
15.10 A Contratanle nâo fica obrigada a adquirir os serviços na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para contratação, realizando o pagamento de acordo com o servrço
efetivamente prestado.
15.1
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida pelo fiscal à EMPRESA e o pagamento ficará pendente até
que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo pa? pagamento
iniciar-se á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, com as
devidas correções, não acarretando qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem prejuízo
da prestação de serviços pela CONTRATADA.
15.12 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer
obrigaÇão documental ou financeira, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços ou
atualização monetária.
í5.13 A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
15.14 A Contratante reserva-se, ainda, o dirêito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçôes do contrato.

15.7

-

-

15.8

í5.9

I
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15.15 A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir ou cautelar do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizaçôes devidas pele Contratada, nos termos do contrato.
15.16 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal
de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
15.16 1O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensaçâo financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.

í6.

DAS PENALIDADES
16.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanÇões, segundo a gravidade da falta
cometida.
| - Advertência escnta: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalizaçáo, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não
caiba a aplicaÇâo de sanção mars grave.
ll - Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços com atraso. Decorridos
30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa
ou pela rescisão contratual, em nzão da inêxecução total.
b) 0,06% (sels cenÍésrmos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de
quaisquer condiÇões de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualifícação exigidas no instrumento convocatório.
e) 10 % (dez por cenÍo,) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
0 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato. Rescisão contratual por inexecuçáo do contrato caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais ou atraso superior ao ptazo limite de 30
(trinta) dias, estabelecido no item í6.í, letra b deste Edital.
í6 1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93
16.1.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administraçáo Pública.
16.1.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislaçâo.
16.í.4 Suspensão temporária de participar em licitaÇão e impedimento de contratar com a
Administraçâo, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
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16.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admjnistração Pública,
enquanto perdurarem os mofivos qúe determinarám sua puniçáo ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria eutoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sançáo ap cada com base no inciso anterior.

17 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
17.1 Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao flel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda a:
17.1.1 lniciar a execução dos serviços em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimenlo
da Ordem de Serviços, emitida pela Contratante, com termo final em 12 (doze) meses ou ao
término do contrato, o que ocorrer primeiro.
17.1.2 A CONTRATADA deverá ter capacidade técnica e rnfraestrutura para, em caso de
necessidade, promover a distribuição do Objeto deste Edital em outros endereÇos a serem
informados, sem haver acréscimo na velocidade da conectividade.
17.1.3 Respeitat o pÍazo estipulado para a execuçâo do objeto, conforme estabelecido no
Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
í 7.1 .4 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a prestar os serviços,
conforme item '19 deste Edital.
17.1.5 Comunicar à Íiscalizaçáo da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiÇôes inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeíta execução do objeto.
17. í.6 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
17 1 .7 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujerta.
17.1.8 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrrgações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaÇão,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniêncra de fato rmpeditivo da manutenção dessas
condiÇões.

í7.1.9 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máxímo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sançôes
previstas no art. 81 na Lei 8 666/93.
17 .1.1O A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçã0, caracleriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
17.1 l l Aceita(, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressôes do valor
inicialmente estimado para a prestação dos serviços, nos termos do §'lo; do art. 65 da Lei
8.666/93
17.1lzÉxecutar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas consequêncras de sua inexecução total ou parcial.
Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA

CtP: 65.900-505

à-

4

ESTADO DO MARANHAO

r#ro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

A

í7.1.13lndicar em ate 05 (crnco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu represententê, conforme elenca (art 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que

ao Geslor do Contrato, pessoelmente e/ou via
para
acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
eletrônica/telefone,
17 1.14Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, incorreÇões ou defeitos decorrentes da
prestaçáo dos serviços ou de materiais empregados.
í 7.1 .'l sReparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e rc'fazet, prioritária e exclusivamente,
às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (crnco) dias, quaisquer víctos,
defeitos, incorreÇões, erros, falhas e imperfeiÇões, decorrente de culpa da empresa
fornecedora no ato da execução do objelo.
'Í7.1 . í 6Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administreção ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo durante a execuçâo do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa rêsponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgáo interessado.
17.1 l TResponsabilizaÊse por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes de serviços ou aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
'17.1 . lSResponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contràto
17.1.18.1
inadimplência da Contratada, com referêncra aos encargos trabalhistas,
deverá

se

reportar diretamente

A

previdenciários, fiscais

e

comerciais, não transfere

à

Contratante

ou a terceiros

a

responsabilidade por seu pagamento.
17.1 .1 gResponsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
17.1.2}Ncar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes
17.1 .21Pagar todas as despêsas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
17.1 .22Náo transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e
expressa anuência da Contratante.
1 7. 1 23carantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
'17.1 .24Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do
contrato.
17.1 2sManter inalterados os preços e condiçóes da proposta.
17.1.26Lançar na nota fiscal as especifrcaÇôes dos serviços, de modo idêntico àqueles
constantes do anexo ll - do Termo de Referência.
17.1 .2TProporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuÇão do
contrato.
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17 1.29Prcver seus funcionários com equipamentos de proteção adequados à execução dos
serviÇos objeto da contratação, e responder por quaisquer acidentes de que possam ser
vítimas quando em serviÇo.
17. í .29A Contratada deverá mânter sigilo em relação aos dados, informaçôes ou documentos
que tomar conhecimento em decorrência da prestação dos serviços objeto desta contratação,
bem como se submeter às orientaÇões e normas internas de segurança da informação
vigentes, devendo orientar seus ernpregados e/ou prepostos nesse sentido, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa
17.1.30Para formalizaçáo da confidencialidade exigida, a Conlratada deverá assínar
Contrato de Confidencialidade sobre Segurança da lnformaçâo, comprometendo-se a
segurança das
respeitar todas as obrigaçóes relacronadas com confidencialidade
pertencentes
intencionais ou
ou
omissões,
informaçôes
à Contratante, mediante ações
acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruiçáo, inserção, cópia, acesso ou
alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que
traíeguem ou do ambiente em que estejam sendo processadas.
17.1.310 Contrato mencionado no item 17.1-29 será assinado pelo representante da
Contratada, que deverá dar ciência aos profissionais envolvidos na prestação do serviço,
sendo entregue no ato da assinatura do contrato.
17 1 32lt/anter durante a vigência do contrato um serviço de suporte técnico para serviços de
atendimento, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (seÍe) dias por semana.
17.1.33Atender os chamados técnrcos, de imediato, solucionando no prazo máximo de até 02
(duas) horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestaÇão dos serviços
contratados.
17.1.34Realizar a instalação e a ativação do serviço em horários e data a ser acertada com a
Contratante, nos periodos de segunda à sextajeira, das th às 14h, em dias úteis.
17.1.35Efetuar a instalação e a conÍiguração dos equipamentos de forma a atender
integralmente às caracterÍsticas e às necessidades da Contratante, e responsabilizar-se por

e

todas as conexôes, materiais, acessórios e mão-de-obra necessários, sem custo adicional à
Contratante.
17.1.36Deverão ser disponibilizados, em regime de Comodato, todos os equipamentos
necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores
que suportem 1,4 Gbps (um gigabit e quatrocentos megabits por segundo), equipamentos de
conexão, cabos, conectores e etc. Os roteadores deverão ser novos, de primeiro uso e em
linha de produção, devidamente configurados e todas as senhas de acesso, com perfll de
admrnistrador, de todos os rotêadores ou equipamentos que pêrmaneçam nas dependências
da Contratante.
17.1.37 A Contratada deverá em cada ponto instalar um equipamento de gerenciamento de
banda e controle de acesso, com tecnologia atestada e autorizada pela CONTRATANTE.
17.1.38A Contratada deverá operar e monitorar todos os serviços contratados. Entende-se
por operação: lnstalar, configurar e manter os recursos e os servlços de telecomunicações
necessários, visando o desempenho eficiente e eficaz de toda a infra-estrutura da Contratada.
Entende-se por monitoração: Atender a Contratante no que se refere ao gerenciamento e
funcionamento no ambiente rnstalado, executar atividades preventivas a situaçóes de
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descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto a
Contratante, garantindo o padrão de qualidade.
17 1.39A Contratada deverá prestar os serviços de suporte técnico e manutençáo dos
equipamentos, a fim de garantir a alta disponibilidade e o bom funcionamento dos serviÇos
contratados, nos termos deste Edital.
17 .1 .40Á. Contratada deverá fornecer um bloco de rede barra 26 (126), ou seja, com sistema
de monitoramento de consumo e acesso
17.1.41Á' Contratada compromete-se a garantir sigilo e inviolabilidade das informaçóes que
eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de
seus equipamentos, bem como durante a operaÇão dos serviços
17 .1 421\ Contratada deverá efetuar testes de verificação de qualiciacie da conexão, serlrp,re
que houver solicitaçâo da Contratante, sem a cobrança de oneração adicional.
17.1.43 Deverá ser disponibilizado serviÇo de Help Desk, do tipo 0800, para abertura de
chamados técnicos, com funcionamenlo 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (seÍe) dias na
semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
17.1 44 A Contratada deverá agendar a execução dos serviços de Suporte Técnico Operativo,
Corrêtivo e Preventivo com a Contratante, com uma antecedência mínima de 02 (dois) dias
úteis.
17.1

45

Garantrr que as lnformações Confidenciais serão utilizadas apenas para os
propósitos do Contrato no (xxx/xxxx - SEAMO), e que serão divulgadas apenas para seus
diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos ou
quaisquer representantes, respeitando o princípio do privilégio mínimo;
17
Nâo divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORMAÇÃO
SIGILOSA recebida através da CONTRATANTE para qualquer pessoa física ou 1urídica, de
direi to público ou privado, sem prévia autorizaçào escrita da CONTRATANTE;
17.1
Garantir que qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA fornecida por meio tangível
não deve ser duplicada pela CONTRATADA exceto para os propósitos descritos neste acordo;
17.1
A pedido da CONTRATANTE, retornar a ele todas as INFORIVAÇOES
SIGILOSAS recebidas de forma escrita ou tangível, incluindo cópias, reproduçóes ou outra
mídia contendo tais informações, dentro de um período máximo de í 0 (dez) dias após o
pedido;
17.1.48.1 Como opção para CONTRATADA, em comum acordo com a CONTRATANTE,
quaisquer documentos ou outras mídias possuídas pela CONTRATADA contendo
lNFORtvlAÇÕES SIGILOSAS podem ser destruídas por ela;
17.1.48.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE certificado com respeito
à destruição, confirmando quais as informações que foram destruídas e os métodos utilizados,
dentro de um prazo máximo de í 0 (dez) dias;
17 .1 .49A. CONTRATADA deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados,
prestadores de serviç0, prepostos, subcontratados ou quaisquer Íepresentantes que
participaráo da execução dos servrços objetos do contrato e, será responsável solidariamente
por eventuais descumprimentos das cláusulas aqui descritas.
17.í.50Atender as demais condiÇões descritas no Termo de Referência, conforme Anexo l.

.1.46
47

.48

18. CRITERIO DE REAJUSTE
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18.1

Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno
mÍnimo de um ano, contado da data limite para apresentaÇão da proposta ou nos

reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do último
reajuste oconido, poderão ser reajustados utilizando-se a variaçáo do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, mantido pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE, acumulado em í2 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:

R=

-to).

(t

P

lo
Onde:

a) paq o primeiro

a)

reajustê:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
lo = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.
para os reajustes subsequentes:
R = reajustê procurado:
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
lo = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preÇo dos serviÇos/produtos atualizado até o último reajuste eÍetuado.

18.2

Os reajustes deveráo ser precedidos de solicitaçâo da Contratada.
1 Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato
sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
18.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
18.4 Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente.
'18.2

í9. DO PRAZO

DE VrcÊNCrA E EXECUÇÃO OO CONTRATO

19.1 - O futuro contrato, o qual será fruto deste Edital, vigorará por 12 (doze) meses a contar
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de
termos aditivos, até o Iimite de 60 (sessênÍa) meses, após a verificação da real necessidade
e com vantagens à Administraçáo, conforme disposições do Art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas

alterações posteriores, com redação dâda pela Lei n" 9.648/98.

20. oBR|GAçÕES DA CONTRATANTE
20. 1 Efetuar o pagamento na forma do item

1

5 deste Edital, após o recebimento definitivo da

prestação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigaçôes legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiÇões do Termo de Referência.
20.2 Verificar se a prestação dos serviços foi realizada com observação às disposiçôes
pertinentes do Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos serviços prestados.
Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatri/MA
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20.3

Designar um servidor público, para na qualidade de fiscal, acompanhar e frscalizar a
execução do Contrato.
Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que
ocorra na execução do Contrato
20.5 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
Rejeitar os serviços cujas especificaçôes não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínjmos constantes do Anexo I - do Termo de Referência.
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam
adoladas as medidas corretivas necessáÍias.
20.8 Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na legislação
vigente, caso seja necessário.
Verificar a regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Contratada antes dos
atos relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
20.10 Expedir as Autorizaçóes de Serviços/Requisiçôes e indicar os locais onde os serviços
serão executados.
20.11 Receber o objeto no local determinado na Requisição/Autorização de Serviço.
Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para
execução do serviço referente ao objeto deste Contrato, quando necessário, desde que
estejam devrdamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de
identificação, para a execução dos serviços.
Exigir o cumpnmento das obrigações da Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta, inclusive quanto a não interrupção do serviço.
20.14 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
20.15 NotiÍicar, por escrito, previamente Contratada, quando da aplicação de
penalidades.

20.4
20.6

20.7

20.9

2012

2013

a
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DA FTSCALTZAçÃO e COUTROIE

21.1 A fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços, na forma integral, será
feita pelo servidor Sr Derek Cunha Lima, matrícula no 51.291-5, Superintendente,
especialmênte desrgnado, ou outro representante, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaÇão das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
21.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comrssão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
21.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultantes de açáo ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
22. DO PRAZO E COND|ÇÓES DE EXECUÇÃO DOS SERV|ÇOS

Rua Urbano Santos, 1657-Baino JuÇara, lmperatliz4úA
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22.1

146";

ã

A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços"

emitida pela Contratante, com termo final em 12 (doze) meses ou ao término do contrato, o
que ocorrer primeiro.
22
A execução dos serviços será realizada sob demanda, conforme a necessidade e de acordo
com a conveniência da AdministraÇão, bem como da existência de disponibilidade
orçamentária, nas quantidades, locais e prazos determinados pela Contratante, por ocasião
da emissão da solicitaçáo formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus
com a execução do objêto.
22.3 Os serviços serão executados observado o disposto no Anexo I e demais disposições
do Termo de Referência e deste Edital
22.4 A solicitaçáo formal da Contratante será emitida com antecedência mínima cie 03 (íés)
dias da realização do evento.
22.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviÇos em desacordo com as
especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

2

22.6 A

execução

dos serviços será gerenciada pela Contratada, que fará

o

acompanhamento da qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com vistas a efetuar
eventuais ajustes.
Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou
o alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser imediatamente comunicados a
Contratante, que colaborará com a Contratada na busca da melhor solução para o problema.

227

23. DO RECEBIMENTO

23.1 Os serviços

seráo recebidos após sua execução nos locais indicados

pela

Contratante, mediante aprovaÇão do Gestor do Contrato, que deverá confirmar se os serviços
foram realizados, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência e
da proposta vencedora.
24. DA RESCTSÃO OO COrurnArO

24.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no. 8.666/93, de 21106/93.
24.2 Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimênto nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designeda para acompanhar
e fiscalizar a sua execuÇão, assim como as de seus supenores;
e) o cometimento rertêrado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeíro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauraÇão da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificaÇão da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique
a execução do Contrato;
Rua Urbano Santos. 1657-Baino Juçara, lmperatriz/MA
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i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo

conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refêre o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666,
de 21 de junho de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, pot prazo superior a
120 (cênto e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaÇão da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaÇões e mobilizações e outÍas previstas, asseguracir.r
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação,
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela AdministraÇão
decorrentes dos serviÇos ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
m) a não-liberação, por partê da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especiíicadas nos
projetos,
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuÍzo das sanções penais
cabíveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execuÇão do
contrato
25. REQUTSTTOS DO SERV|ÇO DE SUPORTE

25.1

O Suporte Técnico é a série de procedimentos executados para recolocar os produtos
em seu perfeito estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive suas funcionalidades,
realizando a substituição, a configuração e demars serviços necessários conforme cada caso
O Portal e a Central de Atendimento devem estar à disposição da Contratante para
recebimento de reclamaçôes e solicitaÇões de serviços no período de 24 horas por dia, 7 dias
por semana, todos os dias do ano.
A Contratada deve fornecer número de protocolo após a abertura de chamado,
considerando quaisquer das modalidades de abertura.
Os registros dos chamados deverão conter todas as informaÇões relativas ao
chamado aberto, como tempo de início e fim de atendimento, identificação do elemento
(equipamento, enlace ou serviço) afetado, nome, telefone e e-marl do contato no
CONTRATANTE que foi postcionado acerca do reparo e restabelecimento do serviço,
regrstro histórico durante a execução dos procedimentos, descrição detalhada da

25.2
25.3

25.4
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resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.
25.5 Suporte Técnrco deve iniciar-se após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
estendendo-se por todo o periodo de vigência do Contrato.
25.6 O Suporte Tecnico Operativo é todo procedimento que envolve ação de instalação,
conÍiguração e manutençâo de recursos e serviços de telecomunicaÇões necessários
visando o desempenho efetivo do serviÇo contratado
25.7 O Suporte Técnico Preventivo é todo procedimento planejado cuja ação executada,
seja qual for, visa evitar que o serviço prestado venha a ficar inoperante ou apresentar
baixo desempenho
25.8 O Suporte Técnico Corretivo é a sénê de procedimentos executados para recolocar
o serviço em seu perfeito estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive corn a
substituição de componentes, partes, ajustes, reparos e demais serviços necessários de
acordo com os manuais de manutenção do fabrÍcante e normas técnicas específicas para
cada caso.
25.9 O Contratante poderá, a qualquer momento, determinar à Contratada a execução das
rotinas de Suporte Técnico Operativo, Preventrvo e/ou Corretivo.
25.10 A Contratada deverá manter uma equipe especializada, com disponibilid ade de 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (seÍe) dias por semana, paÍa rcaliz qualquer suporte
técnico, inclurndo manutenção do crrcuito de acesso à lnternet e suporte on-site.
25.11 O serviço de suporte on-site consiste no envio de um técnico especializado, em caso
de problemas no funcionamento da solução, ao site (local onde o circuito de acesso ou
última milha é entregue) do Contratante.
25.12 A rcalização de Suporte Técnico Preventivo, caso não seja solicitado pelo Contratante,
deverá ser comunicada a este com antecedência mínima de 2 (dols) dias úteis, devendo
o horário ser negociado de forma a não haver indisponibilidade ou perda de performance
no serviço prestado à Contratante.
25.13 A Contratada deverá apresentar soluÇões deÍinitivas para os problemas relatados,
identificados pelo monitoramento proativo ou por solicitaÇão de suporte técnico pelo
Contratante, dentro dos prazos e condiçóes êstabelecidos neste Termo de Referência.
25.13.1 O prazo para restabelecimento dos serviÇos, incluindo recuperaÇáo ou solução
de falhas na prestação do serviço, é de no máximo 04 horas, contados após a
abertura do chamado.
25.14 Todas as despesas decorrentes da necessidade de substituição de equipamentos,
infraestrutura, transporte, deslocamento, embalagem, peças, partes, manuais do
Íabricante, serão de inteira responsabilidade da Contratada, não devendo gerar qualquer
ônus adicional ao Contratante.
25.15 A Contratada responderá por quaisquer prejuízos que seus empregados causarem ao
patrimônio do Contratante ou a tercerros, por ocasião da prestação dos serviços,
procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumrndo o ônus
decorrente
25.'16 A Contratada arcará com todos os encargos sociais, trabalhistas, tributos de qualquer
espécie que venham a ser devidos em decorrência da execução do serviÇo contratado,
bem como custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso exista.
25.17 A Contratada deverá manter preposto para representá-la durante o fornecimento dos
Rua Urbano Santos, ló57-Baino Juçara. Imperatri/MA
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produtos e a execução dos serviços ora tratados, desde que aceitos pela Prefeitura
Ívlunicipal de lmperatriz.
25.18 A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pelo Gestor do Contrato, o(s)
preposto(s), cuja qualificaçâo, atuação, permanência ou comportamento forem julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à discipllna do órgão ou ao interesse do
serviço público, decorrente da execução do servrço.
25.19 A Contratada se compromete a utilizar as melhores práticas, capacidade técnica,
materiais, equipamentos, recursos humanos e supervisão técnica e administrativa, para
garantir a qualidade do serviço e o atendimento às especificaçôes contidas no Contrato,
no Termo de Referência e demais anexos do Termo de Referência.
25.2O A Contratada deverá indicar preposto na cidade de lmperatri/MA para representá-la,
durante a vigência contratual, objetivando prestar esclarecimentos e informaçôes
pertinentes ao contrato, receber e resolver reclamações, efetuar acordos a respeito do
serviço, dentre outras atribuiÇões, apresentando nome, endereço de e-mail, teleíone fixo

e celular com código

de área 99,

inclusive para

os casos de

urgência, em

observância ao disposto no art. 68 da lei 8.666/93.
25.21 A Contratada deverá disponibilizar Portal de Atendimento em dominio público na
lnternet como principal canal para abertura de chamado, por meio de interface web com
campos para preenchimento da designação do circuito, para informações adicionais (com
intuíto de detalhar o problema enfrentado), para indicaÇão de telefone de contato e campo
para preenchimento do endereço de e-mail do solicitante para recebimento do protocolo
de abertura do chamado.

25.22 A Contratada tambem deverá disponibilizar Central de Atendimento como canal
secundário para abertura de chamado, a ser acessada por número único nacional não
tarifado (0800) ou ligação local de lmperatrizlMA e deverá atender 95% das chamadas a
elas destinadas, limitando o redirecronamento da ligaÇão para área de abertura de
chamados apenas í (uma) vez por ligaÇão. A Contratante não poderá esperar mais do
que 60 segundos em linha paía ser atendido, conforme legislação brasileira.
25.23 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um serviÇo de atendimento telefônico
com discagem gratuita 0800 ou de custo local DDD 99 e, adicionalmente, outro meio de
comunicação de disponibilidade imediata, sítio Web ou e-mail, sem ônus adicional para a
Contratante, para abertura e acompanhamento de chamados É imprescindível que os
funcionários de atendimento da CONTRATADA conheçam os serviços contratados e
estejam aptos a dar as informações básicas sobre o serviço.
25.24 Os serviços de atendimento e de suporte técnico deverão, ao serem acionados,
registrar o chamado, protocolar a data e hora da so citação, nome do SOLICITANTE e
descrição detalhada da solicitação.
25.25 A Contratada encaminhará mensagem de e-mail para endereço a ser indicado pela
Contratante informando o número de protocolo do chamado técnico, data e hora de
abertura e sua descrição.
25.26 O atendimento e suporte técnico devem ser em língua portuguesa, lncluindo o
atendimento telefônico, o e-mail e sítio Web.
25.27 Deverá haver encaminhamênto de registro da Contratada
Contratante,
imediatamente após fechamento dos chamados, acerca das soluÇôes aplicadas para

à
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definitivamente tornar o serviço de acesso à lnternet em pleno estado de funcionamento.
Esse registro deverá fomecer em detalhes, por e-mail ou via sítio Web, a solução para o
problema detectado. Deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado no serviço,
incluindo todos os componentes da solução, equipamentos de comunicação, peças e
esclarecimentos técnicos para ajustes, reparos, instalaçóes, configurações e correções
necessárias.
25.28 O envio da solução por e-mail ou via sítio Web não exime a Contratada do
fornecimento do relatório mensal de prestação de serviço com a consolidação dos
chamados técnicos abertos pela Contratante no período.
25.29 No caso de substituição temporária, o equipamento, peÇa e componente deverá
possuir, no mínimo, caracteristicas técnicas e desempenho iguais ou superic.rres às
substituídas com a anuência da Contratante.
25 30 No caso de substituição definitiva, o equipamento, peça e componente deverá possuir,
no mínimo, caracterÍsticas técnicas e desempenho iguais ou superiores às substituídas,
serem novas e de primeiro uso.
25.31 A Contratada deve prestar as informaçóes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela equipe técnica da Contratante referente a qualquer problema detectado
ou ao andamento de atividades das manutenÇões previstas.
25 32 A Contratada deve comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato todas as
ocorrências anormais ou de comprometimento da execução do serviço contratado;
25.33 No caso de manutenções prêventivas ou corretivas em que haja risco de
indisponibilidade total ou parcial dos equipamentos,
Contratante deverá ser
previamente notificado para que se proceda a aprovaÇão e o agendamento.
25.34
Contratada deve assegurar
manutenção, suporte
assistência técnica
necessários ao perfeito Íuncionamento dos links de transmissão de dados e
equipamentos ou à melhoria da sua qualidade técnica, efetuando ajustes, reparos ou
substituiçâo parcial ou total dos equipamentos, peças e partes sob sua propriedade e
responsabilidade, sem ônus adicionais para a Contratante.
25.35 A Contratante também promoverá o monitoramento dos roteadores, devendo a
Contratada prestar suporte técnico quando solicitado.
25.36 A solução deverá ser gerenciada proativamente pela Contratada, o que consiste em:
25.36.'1 Monitoramento contínuo do circuito de acesso
25.36.2 Abertura de chamados técnicos, em caso de defeito, acionando a Contratante.
25.36.3 O chamado de descontinuidade de serviço deve ser aberto imediatamente à
sua ocorrência, independente de contato por parte da Contratante.

a

A

a

e

26. DO PREPOSTO
26.1 A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Secretaria Municipal, aceito pela

fiscalizaÇão, durante o período de vigência do contrato, pa? representá-la
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante

declaração de que deverá constar o nome completo, no do CPF e do documento de idêntidade,
além dos dados relacionados à sua qualificaÇão profissional.
2ô.2 O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 05 (cmco) dias úteis após a assinatura do
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contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de
Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências
durante a execução do contrato
26 3 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientaÇões da
Adminrstração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas, de Segurança e
Medicina do Trabalho.

27. DESCRTçAO DOS SERV|ÇOS
27.1 Os órgáos municipais contemplados

através deste Termo de Referência estão citados
podendo
no item 27.8,
haver alteraçóes em endereços e/ou inserção de outros órgãos dessa
municipalrdade.
27.2 Os espaços públicos, tais como praças e pontos de paradas de transporte coletivo
municipal, contemplados com o acesso à internet, via Wi-Fi, estão descritos no item 27.9,
podendo haver alterações em endereÇos e/ou inserção de outros espaços públicos. O
objetivo é promover a inclusão digital, democratizando o acesso à internet de forma rápida e
gratuita à sociedade imperatrizense. A internet funcionará 7 (sete) dias por semana ,24 (vinte
e quatro) horas por dia e a conexão disponível é de 2 Mbps (dois megabits por segundo) de
download e upload efetivos. São caracterísiticas intrínsecas ao serviço: a) qualidade,
estabilidade e garantia de banda que contemplem diversos usos da internet, inclusive
streaming, voz sobre lP e vídeo; b) infraestrutura que assegure o acesso à rnternet por meio
de dispositivos de diversos tipos, como smartphones, tablets, notebooks e netbooks; c)
sistema de gestão que permita detectar e evitar possíveis incidentes e cumprir determinações
legais e judiciais; d) a neutralidade não pode ser quebrada, sendo que o prestador de serviço
não está autorizado a filtrar o tráíego por lP de origem ou de destino, por aplicação ou por
conteúdo, exceto para cumprir legislaçáo em vigor.
27
Haverá também, mediante agendamento, a necessidade de atender eventos externos,
os quais poderão ocorrer em datas contínuas ou não, em horários diurnos e/ou noturnos, na
zona urbana ou rural, limitados até 07 (seÍe) eventos mensais, com conexão por fibra óptica
ou via rádio e com velocidade média de í0Mbps (dez megabits por segundo), com variação
máxima de 5o/o (cinco por cento).
27.4 A conexão deverá ser direta e exclusiva à Rede Mundial de Computadores,
destinando-se a atender as necessidades da Administração Municipal, durante o período de
12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos ate o limite de 60 meses,
conforme especificaÇôes presentes neste TERMO DE REFERÊNCIA, através do ANEXO I
Especificação Técnica de lnstalação, Configuração, lmplantação, Manutenção do Link,
Elaboração da Proposta e Contrato de Confidencialidade de lnformaçâo e também mediante
o ANEXO ll - Planilha de Composição de Preços.
27.5 A alocação dos serviços será em endereços distintos, ficando a cargo da Secretaria
de Administração e Modernização SEAMO a responsabilidade de indicar os locais à
Contratada, os quais sáo 232 (duzentos e trinta e dois) pontos interligados da Administração
Municipal e 30 (tnnta) pontos em Espaços Públicos, totalizando 262 (duzentos e sessenÍa e
dols) pontos. Prevalecendo a instalação, manutenção e disponibilização de equipamentos,
componentes e acessórios, em regime de Comodato De todos os órgãos municipais e
espaços públicos que serão atendidos indicamos os presentes nos itens 21.8 e 27.9.
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O ponto central para receber, concentrar e distribuir todos os serviços contratados

será a localização do Data Center da Superintendência de Tecnologia da lnformação - STl,
a partir do qual serão distribuídos aos pontos de destino, os quais estarão no raio de 16km
(dezessels quilômetros) na área urbana e 40km (quarenta quilômetros) na zona rural de
lmperatriz/MA.
27.7 Em observação ao Princípio da Eficiência nos serviços públicos prestados à sociedade,
será firmado que os pontos localizados na zona urbana deverão ser interligados
exclusivamente por rede de fibra óptica. Enquanto que os pontos situados na zona rural
poderão ser atendidos mediante rede de flbra óptica ou via rádio.

27.8

ÓNCÃOS MUNiCIPAIS COM ACESSO A INTERNET

SEcRETARTa DE ADMTNTSTRAçÃo E

MoDÉRNrzÂçÃo

óneÃo

ID

-

SEAMO

ENoEREço
ii

ASCOM

Junta Milita r
1

PGM

Rua Coriolano Milhomem, s/ne

-

Estádio Municipal

SEDEL
SINE

c
CGM
2

Prefeitura Municipal

Rua Rui Barbosa, ne

201- Centro

SEGOV
SEAMO
Rua Simplíclo Moreíra, ne 1478 - Centro

3
SEAAP

4

SEDEC

Rua Bom Futuro, ne 445 (Palácio do Comércio)- Centro

CPL

SEMMARH
5

SEPLU

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, ne 600

-

Bairro São Salvador
a

5M PM
SUMPDEC
6

FC

Rua Simplício Moreira, s/ne

-

Centro

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, ImperatriziMA
CEP: 65.900-505
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7

OGM

Rua Godofredo Viana, ne 484

-

Centro

8

SEFAZGO

Rua Godofredo Viana, ne 750

-

Centro

I

SERF

Rua Godofredo Viana, ne 201.-A

10

SETRAN

Av. Pedro Neiva de Santana, ne 2OZL-Vila Redenção ll

I

S'N F RA

Rua Y, s/ne

-

-

Centro

Nova lmperatriz

Total: 547 Mbps (Quinhentos e qudrentd e sete megabits por segundol
raoeia 4.8.r

SEcRETARta

MuNrcrpat

DE DESENVotvTMENÍo

Socral

óncÃo

'oil

-

SEDES

ENoÊREço

72

Casa da Criança

Rua L5 de Novembro, ne 443

13

Casa de Passagem

Rua Alagoas, ne 20

1,4

Casa do ldoso

Rua Rui Barbosa, nP 208

15

Casa dos Conselhos

Rua Urbano Santos, ne 513 - Juçara

16

Casa Lar

Rua Pernambuco, n9 68

Centro Pop

Rua Coronel Manoel Bandeira, ne 1049

17
18

CIESE

-

Centro de lntegração

nselho Tutelar

19

Co

20

Conselho Tutela r 2

2L

CRAS

-

Bacuri

22

CRAS

-

Bom Jesus

1

Social

-

-

Beira Rio

Juçara

-

Centro

-Juçâra

-

Centro

Rua São Sebastião, s/ne - Vila Nova
Rua Godofredo Viana, ne 50 - Centro

Avenida Babaçulândta, ne 273 - Entroncamento
Rua Dom Pedro
Pedro)

-

l, ne 1398 (próximo Cerámica

São

Bacuri

Avenida da

Universidade,

s/ne(Con.junto

Habitacional Dom Afonso Felipe Gregory)

-

Bom

Jesus

23
24
25
26

-

CRAS

-

Cafeteira

Av. Liberdade, ne 45

CRAS

-

Coquelândia

Av. João XXlll, ne 377

CRAS

-

Recanto Universitário

Rua 10, Quadra 25, s/ne - Recanto Universitário

CRAS

-

Santa Rita

Rua 16, ne 42

-

-

Vila lpiranga
Povoado Coquelândia

Parque São José

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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27

'

- Centro de Referência
Especializado de Assistência Social

CRPD

28

-

Centro

de

Referência da

Pessoa com Deficiência

!4+Z
o(

Rua Hermes da Fonseca, ne 1204

Rua Sergipe, ns 24

-

- Juçarc

Três Poderes

-

29

Restaurante Popular

Rua Simplício Moreira, n" 813

30

5E DES

Rua Hermes da Fonseca, ne 49

-

Centro

centro

ê

Total: 103 Mbps lcento e tés megabits por segundol
Ta

bela 4.8.2

SECRETARTA

MuNrcrpaL DE EDUcÂçÃo

-

sEMED

ónaÃo

ID

ENDEREçO

Rua São Domingos, s/na - Centro (entre ruas
Teresa Cristina e Dom Pedro ll)

31

Biblioteca Municipal

32

Depósito SEMED

33

SEMED

Rua Ceará, ne 472

34

Setor de lnclusão e Atenção a Diversidade

Rua Dom Cesárlo, s/ne

35

U n

Rua José Bonifácio, s/ne (entre ruas Dezessete

de Abril e Carajás)

iversidade Aberta do Brasil

Escola

/

-

Centro

-

Maranhão Novo

Rua Dom Pedro ll, s/ne - Praça União

EscoLAs MuNrcrPAUzÂDAs

ID

-

iç'

SEMED

Endereço

Creche

Caminho do Saber

Rua B, ns 06, Quadra 02 - Conjunto Vltória

37

Centro Educacional Ma ra nhense

Rua Tancredo Neves, ne 01

38

Centro Educacional Morada do Sol

Rua Arapongas, ne 05

39

Centro Educacional Mundo do Saber

Rua Nilo Peçanha, s/ne

40

Chapeuzinho Vermelho

Av. Paulo AÍonso, ns 180

4t

Dom João Vl

Rua H, ne 04

42

Emanuel ll

Rua Rubi, Qd. 12 s/no

43

Espaço lnf.Ma ranatha

Rua São João, ne 88 - Jardim Tropical

t,,

e

-

-

-

Conjunto Planalto

Jardim Morada do Sol

-

PaÍque das Mangueiras

-

Parque santa Lúcia

Santa Rita

-

Habitar Brasil

Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.e00-505
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44

Evangélica Bom Pastor

Rua Alvares Pereira, nq 816

45

Evangélica Luís de França Moreira

Rua Sousa Lima, ne 643

46

Fraternidade

Rua Coriolano Milhomem, ne 141.9 - São Saivador

Frei Osvaldo Caronini

Rua Alagoas, ne 1244

48

Frei Paulo de Graymoor

Rua João Pessoa, ne

49

Fundação Pirangi

Rua Primavera, ne 10

50

Giova nni Za

Rua Coriolano Milhonrem, ns 2.200 - São

51

Gonçalves Dias

Rua Ceará, ne 2126

52

Guílherme Dourado

Rua 17, n" 36

53

Hebe Cortez

Rua São João, ne 584

54

lrmã Scheilla

Rua Manoêl Francisco de Almeida, s/ne - Vila
Esmeralda

55

João Silva

Rua W1, ne 557

56

losé de AIenca r

Rua Ceará, nP 2490

57

Jucimar Rodrigues

Rua Santa Maria, ne 533

58

Lago do Cisne

Rua HeÍmes da Fonseca, ne 100

59

Lauro Tupinam bá Valente

47

-

-

Bom Sucesso

Nova lmperatriz

Nova lmperatriz

I

n n

i

-

731-

-

-

Bacuri

Parque Alvorada ll

iosé ãgiLu

Bacuri

Parque São José

-

-

JK

Asa Norte

-

Bacuri

-

Santa lnês

-

Rua Coriolano Milhomem, ne 940
I

Vila Redenção

-

S.

José do Egito

60

Leôncio Pires Dou rado

Rua Pernambuco, ns 63 -Juçara

61

Lírio dos Vales

Rua São Francisco, np 1531 - Nova lmperatriz

62

Marcílio Dias

Rua Minas Gerais, ne 05

63

Marieta Albuq uerque

Rua Antonio Miranda, ne 102

64

Marly Sarney

65

Menino lesus de Praga

Rua Castro Alves s/ne

66

Menino Jesus ll

Rua Bom Futuro, ne 636

67

Monte Horebe

Av. Caiçara, ne 537

68

Moranguinho

Rua Raimundo de Morais, ns 469

-

Vilinha

-

Vila Redenção

Rua Raimundo de Moraes Barros, ne 377, Vila
Redenção

-

-

Vila Nova

-

Vila Lobão

Vila Redenção ll

Rua Urbano Santos. ló57-Baino Juçam, lmpeÍatrizMA

CEP:65.900-505
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69

Mutirão

Avenida Newton Bello, s/ne - Santa lnês

70

Núcleo Santa Cruz

Rua Frei Dário, nP 630

71,

Peq ueno Príncipe

Rua Estácio de Sá, ne 01

72

Raimundo Aguiar

Av. Cacauzinho 5/ne

73

Sa

-

Vila Lobão

-

Vila lndependente

-

Rua Santa lsabel, ne 143

ma ritana

Santa CIara de Assis

-

Av. Newton Belo s/ne

JISCA

Vila Fiquene

-

-

Santa Rita

6

I

Ouro Verde

15i5

-

iose do Egiro

75

Santo lnácro de Loyola

Rua 07 de Setembro, ne

76

Santos Dumont

Rua Projeta C, ne 1232

77

São Francisco do Canindé

Rua Paulo Rodrigues, ne 240

78

São Pedro

Rua B, s/ne

19

São Sebastião

Rua 01, ne 05

80

São Vicente de Paula

Rua Piauí, ne 1699 - Bacuri

81

Sinopse

Rua Dom Evaristo Arns, ne 720

82

Solidariedade

Av. J.K. ne 50 - 5 lrmãos

83

Sucesso da Criança

Rua Maranhão, ne 707

84

Tia Emilia

Rua Álvaro Pereira, ne 638 - Vila Nova

85

Tomázia Carvalho

-

S.

gacutí

-

Vila Cafeteira

Vila lpiranga

-

Rua Beta s/ne

-

Caema

-

-

-

Bom Sucesso

Nova lmperatriz

Bacuri

I

86

Castro Alves

87

Castro Alves ll

Rua Guarani, s/no Vila Redenção ll

I

Rua São José, ns 209

DominBos Moraes

I

-

Vila Lobão

Rua 10, s/n9 - Recanto Universitário

-

89

Darcy Ribeiro

Rua 09, s/ne

90

Edelvira Marques

Avenida lmperatriz, s/ne - Próximo à Polícia Federal

91

Elisa Nunes

Rua Bom Jesus, s/ne - Santa Rita

9Z

Frei Manoel Procópio

Rua D. Pedro ll, ne 162-Centro

93

Frei Tadeu

Rua Sete, s/ne

94

Governador Jackson Lago

Rua Clemente de Moraes, s/ns - Alto Bonito

Rua Urbano Santos. 1657-Baino Juçara,

CEP: 65.q00-505
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Rua 5, s/n.e

-

@

Vila lpiranga

95

lpiranga

96

Ja

91

José de Ribamar Ga rros

Rua Sete, s/ne - Bairro Vilinha

98

Machado de Assis

Rua Epitácio Pessoa, s/ne - Vila Nova

99

Madalena de Canossa

Av. Tapajós, s/n.e

100

Marechal Rondon

Rua Paraíba, 1627

i01

Maria Evangelista de Sousa

Ruê Principal, S/N - ltamar Guará

r02

Maria das Neves

Rua Clemente de Moraes, s/ne - Alto Bonito

103

Maria José Silva Nunes

Rua Mamoré, s/ne - Parque Sanharol

104

Mariana

105

Parsondas de Carva lho

Rua Gumercindo Milhomem, s/ne

-

106

Paulo Freire

Av. Pedro Neiva de Santana, s/n9

-

707

Pedro Abreu

Av. Cel Lisboa, s/ne

108

Presidente Costa e Silva

Rua Fortunato Bandeira, s/ne

109

Princesa lsabel

Rua Bahia, s/n.e

110

Prof". José Queiroz

Rua Professor José Queiroz, Quadra 73 - Vila Vitória

111

Prof'. Juracy Conce ição

Rua Urbano Santos, s/ne

tL2

Raímundo Correia

Rua Marabazinho, s/ne

113

Renato Cortez Moreira

Rua Simplício Morelra, s/ne

L1,4

Santa

Rua Beta, ne 1529

115

Santa Maria

Rua Santo Cristo, ne

116

Santa Rita

Rua Bila Dutra,

1-17

Santa Tereza

Av. Tiradentes, ne 25 B- Parque São José

118

Santa Tereza D'Ávila

Rua Tancredo Neves, s/ne

1,t9

São Jorge

Rua do Arame, s/ne

120

Sousa Lima

Avenida Sabiá das LaranjeiÍas, s/ne Santa lnês

ir Rosignoli

La

Rua Sergipe, s/n.o

Luz

Parque Senharol

-

Nova Imperatriz

Santa Rita (Prédio em reforma) -

-

Avenida lndustrial, s/no - São José

I

ura

I

-

-

n-o

-

CEP: 65.900-505

Parque Amazonas

Vila Fiquene

-

Nova lmperatriz

Entroncamento

-

-

-

Centro

Boca da Mata

-

Centro

Bacuri

3

81.1- Nova lmperatriz

6174

-

Rua do Arame, ne 304

Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara,

Ouro Verde

-

Boca da Mata

-

Vila Cafeteira

e

Vilin ha

-

Vilinha

ImperatriztúA
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L21,

Professor Telasco Pereira Filho Bilingue

Rua Henrique Dias, ne 957 - São José do Egito

L22

Tiradentes ll

Av.: Perlmetral Câstelo Branco, ne 1656
AnhanBuera

1,23

Toca ntins

Rua Simplício Moreira, ne 1112 - Centro

L24

Wady Fiquene

Rua São Pedro s/ne

1,25

Macchado de Assis ll

Rua Euclides da Cunha, s/ne

1,26

Afonso Pena

Rua do Campo, s/no - Km 1.700

127

Amizade

Rua da Amizade, s/ne - Bom Jesus do Anajás

Bernardo Sayão

Km. 1.200

129

Chapa rral

8Ê010, Km 020 - Fazenda Chaparral

130

Coelho Neto

Br-010

131

Dom Marcelino

Avênida Frei Osvaldo, s/ne - Coquelândia

132

Dom Pedro

Av. João XXlll, s/ne - Coquelândia

133

Dom Pedro ll

Rua Principal, s/ne Açaizal Pernambucanos

1-34

Enock Alves Bezerra

Rua Principal, s/no - lmbiral

135

Humberto de Campos

Aça izal

1J t)

João Gonça lves Santiago

Km 1.200

L31

João Guima rães

Agua Boa

138

João Lisboa

Rua São Pedro, s/ne - Cacauzinho

Josefa Pereira Fialho

Rua

140

Juscelino Kubitschek

Rua Bom Jesus, ne 159

1,41,

Manoel Ríbeiro

Rua Manoel Ribeiro, s/ne - Centro Novo

1,42

Marcionilia Gomes Soares

Rua São Raimundo, ne 400

1,43

Moreira Neto

Rua Bernardo Sayão, s/ne - Lagoa Verde

744

Nossa SÍe da Conceição

Rua 25 de

145

Nossa Srê de Naza ré

Rua Castelo Branco, s/ne - Lagoa Verde

139

I

I

-

-

-

-

Parque

i

Nova lmperatriz

Ríacho do Meio

Mãozinha

Airton Senna, ne 30 - Vila Davi ll

-

Petrolina

-

Camaçarl

julho, s/ne - Vila Conceição

ê.

Rua Urbano Santos- I657-Baino Juçara, lmperatriz/MA

CEP: 65.900-505
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1,46

Raimundo Ribeiro

R. Bahia, s/ne - Vila Machado

),47

Santa Lúcia

Barra

L48

Sênto Amêro

Povoado São José da Matança

749

São Félix

Avenida loão XXlll, ne 2.490

150

São Francisco

Rua Principal ne 34 - Vila Chico do Rádio

151

Senhor Jesus

Rua Principal, s/ne - Vila Conceição ll

1,52

Sumaré

Rua Projetada, s/ne

153

Íomé de

754

Vital Brazil

Vila Davi ll

155

Aconchego

Rua Santa lsabel, ns 175 - Bom Sucesso

156

Antonia Glaucimeire

Rua 18, ne 122 - Vila Macedo

1-57

Arco lris

Rua Cel. Lisboa,40 - Vila Fiquene

i58

Baby Júnior

Av. 03, Qd. 10 - Conjunto Vitória

159

Caminho Feliz

Rua Alto Bonito, s/ne - Lagoa Verde

160

Ca

ntin ho da Alegría

Rua Bayma Júnior, s/ne - Centro Novo

1,61

Ca

ntinho da Alegria ll

Rua Sousa Lima, s/ne - Vilinha

162

Cantinho do Saber

Rua Antonio Maia, ne 09- Vila João Castelo

163

Casa de Dom Bosco

Rua Dom Pedro l, ne 01 - Pq. Buriti

1-64

Cidade Esperança

Rua Cel. Manoel Bandeira, ne 1190 - Beira Rio

165

Cira ndinha

Rua 07, ns 27 - lmigrantes

166

Criança Feliz

Rua 03 de

1-67

Dom Affonso

Rua Santa Clara, s/ne - Ouro Verde

168

Educandario do

169

Esperança

Rua H, nq 4L - Novo Horizonte

770

Gonçalves Dias

Rua Ceará, ns 2115 - Bacuri

17r

lrmã Dulce

Rua Mutirão, s/ne - Pq. Amazonas

G ra

nde

-

-

São Félix

Área Verde

Av. São Raimundo, ns 453 - O. D'Aguê dos Martins

Sousa

Sa

ber

junho,

ne 436 - Vila Lobão

Rua Coronel Manoel Bandeira, ne 2701 - Centro

Rua UÍbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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172

Lápis na Mão

Rua São Francisco, np 863 - Nova lmperatriz

L73

Mara nhão do Sul

Rua Machado de Assis, ne 08 - Pq. Sanharol

774

Moranguinho

Rua Almoré, ne 30 - Parque das Estrelas

775

Mundo lnfa ntil

Rua Sergipe, ne 115 - Juçara

t76

| Nossa Senhora de Fátima

lRua Eldorado, ns 07 -

PQ.

Alvorada

I

Rua do Alecrim, ne 599 - Parque Anhanguera

rque An ha nguera

177

Pa

t78

Portal da Amazônia

Rua Piracicaba, ne 22 - Parque Alvorada Ii

\19

Príncipe da Paz

Rua Principal, ne 201 - Parque Alvorada ll

180

Ra

181

Risco e Rabisco

182

Santa Margarida

I

Rua Frei Epfânio, nq 957 - Vila Nova

183

Santa Terezinha

I

Rua 10, ns 34 - Vila lpiranga

t84

Vovó Gracinha

Rua João Lisboa, ne 01. - Vila Redenção ll

185

Vovó Suely

Rua 01, ne 05 - Caema

io de Sol

Rua Paralelograma,

n-o

14 - Alto Bonito

Rua Alagoas, ne 1290 - Nova lmperatriz

Total: 380 Mbps (úrezentos e oitento megobits por segundol
Ta

bela 4.8,3

SEcREraRra MuNrcrpaL DE SaúDE

Ío

óneÃo

CAPS

-

SEMUS
ENDEREço

186 Atenção Básica de Saúde

r87

-

Av. Getúlio Vargas, s/ne

-

Centro

Rua Sergipe, s/ne - Três Poderes

IJ

-

188 Centro de Ha nsen íase

Rua Ben.jamin Constante, s/ne

189 Centro de Saúde Cafeteira

Av. Liberdade, ne 34 - Cafeteira

190 Centro de Zoonoses

191 CEREST

Q
Centro

BR-010, s/ne - Conjunto Nova Vitória (ao |ado do Posto Fiscaldo

estado do

M

a

ranhão)

Rua Maranhão, s/nq

-

Mercadinho

-

Próximo ao

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara. ImperatrizMA
CEP: ó5.900-505
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de

Complexo

192

Saúde

An ha ngue ra

Complexo de Saúde Milton
193 Lopes

Complexo
194 lmperatriz
Complexo

de Saúde Nova
de Saúde

Santa

195 Rita
196 Complexo de Saúde São José

Complexo
1-97

198

de

Saúde Três

de

Saúde

PodeÍes

Complexo

Vila

o{

Rua Projetada B, ne 03 - Parque Anhanguera

Rua Leôncio Pires Dourado, ne 967 - Bacuri

Rua Souza Lima, s/n9 - Nova lmperatriz

Rua Miguel Bauri, s/ne - Santa Rita
Rua São Domingos,

n'213

Rua ltamar Guará, s/ne

-

- São José

Três Poderes

Rua Antônio de Miranda, s/ne

-

Vila Redenção (ao lado da

Escola Jonas Riberio)

Lobão

Santa lnês

-

Santa lnês

199

CSF

200

Equoterapia

Parque de Exposição Agropecuária Lourenço Vieira da Silva

201-

HMr/

Rua Benedito Leite, s/ne

Rua das Sombras, ns 483

H

-

Centro

-

Bom Jesus

202 Médicos Cu ba nos

Rua Y, s/ne - Centro

203 Posto Bom lesus

Rua da Amizade, s/ne 30

204 Posto Demanda Ouro Verde

Rua Delta, ne

205 Posto ltamar Guará

Rua Principal, s/ng - ltamêr Guará 2

206 Posto Ouro Verde

Rua lzabel, s/ne - Ouro Verde

207 SAMU

Rua Bernardo Sayão, s/ne - Centro

Secretaria

Municipal

208 Saúde

de

1.5

-

Qd. 22

-

Ouro Verde

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, ne 47

209 UBS Airton Sena

Av. Itaipu, ne 09

210

U

BS Bacuri

Rua Castelo Branco, ne 1228 - Bacuri

21-1-

U

BS Beira Rio

Av Dorgival Pinheiro

2L2 UBS Boca da Mata

RLlA C, ne

01-

-

-

Centro

Vila Airton Sena

de Souza, ne 33

Esquina C/W3

-

e

I,
-

Beira Rio

Boca da Mata

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. ImperatrizMA
CI- P: 65.q00-505
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21,3

RUA D, ne 581
Bocaiúva )

UBS Bom Sucesso

-

Bom Sucesso (entre ruas Portela e Quintino

2L4 U85 CAEMA

Rua Henrique Dias, ne 1363 - Bacuri

2L5 UBS

Rua São Domingos, s/ne - Camaçari

2L6

maçari

Ca

Rua Bayma Júnior, s/ne - Centro Novo

UBS Centro Novo

277 UBS Conjunto Vitória

RUA A, Qd. 02, Casa 02, - Conjunto Vitória

21,8

UBS Coquelâ nd ia

Av. João Xlll, s/ne - Petrolina

21,9

UBS Maria Aragão

Rua Colinas, s/ne

220

U BS

221-

UBS Parque Amazonas

222 UBS

Vilinha

Av. João Xlll, s/ne - Petrolina

Olho D'água

rque An hanguera

Pa

-

Rua do Sol, ne 09

-

Parque das Paimeiras

Rua Projetada B, ne 03 - Parque Anhanguera

-

Parque Buriti (Lateral da CAEMA)

223 UBS Parque Buriti

Rua 1.3, ne 02

224 UBS Petrolina

Av. s/ne - Petrolina

225 UBS

Rua Ulisses Guimarães, ne 01 - Planalto

226

Pla

U BS Sa

nalto

nha rol

Rua Humberto de Campos, ne 09

-

Santa Lúcia

227 UBS Vila Fiquene

Rua Beta, s/ne - Recanto Universitário

228

RUA 17, Casa

UBS Vila Macêdo

21- Vila Macêdo

229 UBS Vila Redenção

RUA Salvio Dino, ns 617

230

Rua São Sebastião, s/ne - Vila Nova

U

nidade Mista Vila Nova

-

Vila Redenção

I

Rua São Domingos s/ne - São Jose

231- UPA São Jose

Vigilâncía Sanitária

Rua Ceará, ns 580

-

Centro (Próximo às Quatro Bocas)

Total: 310 Mbps (trezentos e dez megobits por segundol
Ta

2i

bela 4.8.4

9

ESPAços pú sLrcos
PRAçAS PúBUcAs

ID

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.s00-505
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-

Bairro Bacuri

233

Praça da Bíblia

Rua Leôncio Pires Dourado

234

Praça da cultura

Rua Coronel Manoêl Bandeira - Centro

235

Praça da Feirâ do Bacuri

Rua Leôncio Pires Dourado

236

Praça da

Rua Dom Pedro

237

Praça da Viola

Rua Rafael de Almeida

238

Praça de Fátima

Rua Simplício Moreira - Centro

239

Praça Mané Ga rrincha

Rua Y, ns 110

240

Praça Mary de Pinho

Avenida Santa Tereza - Centro

241-

Praça Pedro Américo

Avenida Santa Tereza

242

Rotatória de êcesso à FACIMP

Avênida Pedro Neiva de Santana

U

nião

-

ll-

ç

-

Bairro Bacuri

Bairro União

-

Parque Anhanguera

Centro (Estádio Municipal Frei Epifânio)

- Írês

t

Poderes

-

Res. Cinco Estrelas

Total: 20 Mbps lvinte megobits por segundol
Ta

bela 4.9.1

a
PoNTos DE PARADA Do TRANSPoRTE CoLETNo MUNIcIPAL
ID

Endereço

Local

-

243 Antíga Rodoviária

Rodoviê BR-010

244 M e rcadin ho

Rua Luís Domingues - Centro

245 Cafeteira

Avenida Liberdade

246 Cemitério Campo da Saudade

Avenida Newton Belo

?47 Colégio

Avenida Pedro Neiva de Santana

Pa

ulo Freire

-

-

Bairro Santa lnês

-

Avenida Bernardo Sayão - Centro

249 Conjunto Nova Vitóriê

Rua Principal- Bairro Nova Vitória

-

Agência

Ce

ntra

I

Parque Amazonas

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa - Centro

-

251- DeVry FACIMP

Avenida Prudente de Morais

252 Escola Santa

Rua Coronel Manoel Bandeira - Centro

Te rezin ha

253 Hospita I Socorrin ho

I

Vila Cafeteira

248 Complexo Barjonas Lobão (Fiqueninho)

2s0 Correios

a

Setor Rodoviária

Parque Sanharol

Rua Luís Domingues - Centro

Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçar4
CEP: 65.s00-505
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254 lmperial Shopping
255

lnstituto Federal

Rodovia BR-010

-

=_{4r:
Gl

Jardim 5ão Luís

de

Educação, Ciência e
Avenida Newton Belo
Tecnologia do Maranhão - IFMA

-

Parque da lndependência

2s6 Posto Eco Drive

Rodovia BR-010 - Bacu ri

257 Praça Brasil

Avenida Getúlio Vargas - Centro

)<a Praça da Voz

Avenida Principal

259 Praça Ferro de Engomar

Rua Euclides da Cunha

260 Teatro Ferreira

Rua Luís Domingues - Centro

26t

G

ulla r

-

Parque Alvorada ll

-

Bairro Vila Nova

Terminal de lntegração de Transporte Coletivo
Rua Coriolano Milhomem - Centro
Municipal

262 UNIMED

Rua Ceará - Centro

Total: 40 Mbps (quarcntd megdbits por segundol

28.

DO CONTRATO DE COMODATO
Serâo cedidos à Prefeitura Municipal de lmperatriz, através de COMODATO, pelo
prazo estabelecido nos termos deste contrato, os equipamentos e materiais que garantam a
disponibilidade do link solicitado, sem custos adicionais à Contratante.
28.2 A Contratada reserva para si a posse indireta e o domínio dos equipamentos, cedidos
à Contratante em caráter de COMODATO, submetendo-se aos dispositivos específicos da
legislação vigente para este regime.
28.3 A Contratante é responsável por danos causados aos equipamentos disponibilizados
pela Contratada, devendo ressarci-la por quaisquer pre.luízos advindos de seu uso indevido,
e em desconformidade às especificaçôes tecnicas e às cláusulas do contrato.

28.1

29.

MED|ÇÃO DE QUALTDADE

29.1

Para a Medição da Qualidade do Serviço de Conectividade a CONTRATADA
deverá dispor de sistema de gerenciamento e acompanhamento dos serviços a fim de
que seja gerado relatório mensal fidedÍgno à conectividade efetiva e transmissão

média mensal ofertada

à

CONTRATANTE. Por meio desse Controle, a
CONTRATANTE estabelecerá padrÕes de qualidade da internet, com o objetivo de
melhorar progressivamente a experiêncÍa dos usuários tanto no que se refere ao
atendimento, quanto com relaçáo às conexôes.

29.2 As metas de qualidade são exigidas da CONTRATADA

para que seja possível
acompanhar â Taxa de VariaÇão que pode ocoÍrer na velocidade do Tráfego. Com esses
dados, a CONTRATANTE pretende verificar se o serviço está sendo disponibilizado dentro
Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA

CEP: ó5.900-505
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À

dos parâmetros propostos nesse Termo de Referência e promover a melhoria progressiva dos
serviços públicos.

30.

VISTORIA TECNICA
Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de administração e Modernização de
que a empresa licitante visitou os locais dos serviços, ou declaração formal assinada pelo
responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a sêrem realizados, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que não ulilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenÇas técnicas ou financeiras.
30.2 A Contratada deverá solicrtar o agendamento da vistoria técnica pelo e-mail
derekfisher@msn.com, telefone (99) 98149-6888, com antecedência minima de 03 (Írés) dias
úteis da data de realização da sessão. As empresas Licitantes seráo comunicadas por e-mail,
dos momentos e locais onde devem se apresentar para a vistoria e por quem será
acompanhada.
As Licitantes poderão apresentar ate 02 (dols) representantes para esta vistoria.
30
Ao final da vistoria a Prefeitura de lmperatriz emitirá Termo, assinado pelo fiscal do
30
contrato, em favor da Licitante, circunstanciando o atendimento desta exigência. Este Termo
deve ser apresentado para a habilitação da Licitante no certame no momento em que for
exigido. Os custos da vistoria são de responsabilidade da Licitante, incluindo seus
deslocamentos em veículo próprro aos locais vistoriados.
Tendo em vista a faculdade da realizaÇão da vistoria, as Licitantes náo poderão alegar
30
o desconhecimento das condiÇóes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão.
30.6 As Licitantes se obrigam a não divulgar, publicar ou fazer uso das informações
recebidas durante a vistoria técnica. A simples participação na vistoria técnica caracteriza o
compromisso irretratável de guarda dos sigilos dos dados colhidos.

30.1

3
4

5

3'r.
31. í

DA GARANTTA DOS SERVIÇOS
A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e arcar com qualquer prejuízo
à Contratante decorrente de sua utilização.
31.2 Frcará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade mÍnima
dos serviços prestados, sob pena das sanções cabíveis.

32

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
32.í A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE,
ou terceiros em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
33 DAS DTSPOSTçÕES GERATS

33.í - O

Administração e Modernização
licitação por razôes de interesse público

Senhor Secretário Municipal

de

SEAMO/IMPERATRIZ-MA poderá revogar a
decorrenle de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do
Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, lmperatri/MA
CEP: 65.900-505
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que dará ciência aos licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei
n" 8.666/93).

33.2 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Senhor Secretario Municipal de Administração e Modernização SEAMO/IMPERATRIZ-MA.
33.3 - Após a homologaÇão da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura
do contrato.
33.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo aceitado
sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que
o vrcrem;
33.5 - A participação nesta licrtação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçôes,

33.6 - A (O) pregoeira(o) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;

33.7 - Não serão considerados motivos para desclassificaÇão, simplês omissôes ou erros
formais da proposta ou da documentaÇão, desde que sejam inelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes;

33.8 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliaÇão da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento;
33.9 - Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório;

33.í0

- Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
tVlunicipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
33.íí - os

autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitação;
33.12- As decisôes da (o) Pregoeira(o), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa oficial, caso nâo possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

33.í3 - Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de valldade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

Rua Urbano Santos, I657-Bairro Juçara, lmperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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33.í4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da Iicitação.
33.15 - A homologação do rêsultado desta licitação não implicará direito à contratação.

33.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação
vigente.
33.17 - Na contagem dos prazos estabelecrdos neste Edital, excluiÍ-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

33.í8

-

O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.qov.br,

ou

obtidos medrante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Ítilunicipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento,
F azende e Gestão Orçamentária), podendo, ainda, ser consultados gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível
para atendimento em d,as úteis, das 08:00 às 18.00 horas.
lmperatriz/MA, 26 de novembro de 2018.

Fra

Costa Silva
PregoeiÍo

í

Rua Urbano Santos. 1657-Baino Juçara,

CEP: 65.900-505

Imperatri/MA
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GI
PREGÃO PRESENCIAL N" 077/20í8.CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços ê Têrmo de Reíerência)

de

_de

2018.

Prezados Senhores,

Rua

(empresa),
, oo _,

com sede na cidade

,na

de

inscrita no CNPJ/MF sob o número
e
neste ato representada
, portador do CPF
RG no
, abaixo assrnado, propõe a Secretaria Municipal de Administração e
Modernização - SEAtvlO, os preços infra discriminados, para Contrataçâo de empresa da área
de telecomunicaçáo para prestar serviços de fornecimento, implementação e manutenção de
conectividade lP (lnternet Protocol) Dedicado, na velocidade de 1,4 Gbps (um gigabit e
quatrocentos megabits por segundo), FULL DUPLEX, com taxas de DOWNLOAD E UPLOAD
com variação máxima de 5% (cinco por cento) do valor contralado, com endereços lP (lnternet
Protocol) fixos, que intêrligue a intranet entre todos os órgãos da Prefeitura Municipal de
lmperatriz, destinando-se a atender as necessidades da Administração Municipal, assim como
atender eventos externos e disponibilizar o acesso à internet, via Wi-Fi, de Íorma gratuita à
sociedade em alguns espaÇos públicos, tais como praças e pontos de parada de transporte
coletivo, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, em regime de empreitada por
preço unitário, conforme especificações constantes no Termo de Referência, objeto do
PREGÃO PRESENCIAL NO 077 I2O1 8.CPL.

por

no

a) PGzo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura.
b) A execução do obJeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida

pela Contratante, com termo final em 12 (doze) meses ou ao término do contrato, o que
ocorrer primeiro.

c).,Preço Total por extenso R$........ ... (

\

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara, ImperatrizMA
CEP: 65.900-505
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TERMO DE REFERÊNCIA

Objelot Controtoçõo de empreso do áreo de
telecomunicoçdo paro prestar serviços de
fornecimento, implementoçõo e manutenção de
conectividode lP (lnternet Protocol) Dedicodo, no

velocidade de 1,4 Gbps (um gigobit e
quotrocentos megobits por segundo), FULL
DUPLEX, com toxos de DOWNLOAD E UPLOAD
com vorioçõo máximo de 5% (cinco por cento) do

vãlor controtado, com endereços lP (lnternet
Protocol) fixos, que interligue o intranet entre
todos os órgõos do Prefeituro Municipol de
lmperotriz, destinondo-se o otender os
necessidodes do Administroção Municipol, ossim
como atender eventos externos e disponibilizor o
ocesso à internet, vio Wi-F| de forma grotuito à
sociedode em alguns espaços públicos, tois como
praças e pontos de porodo de tronsporte coletivo.

Ímperatriz-MA, 09 de novembro de 2018.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO E REGTME DE EXECUÉO

1.1. Contratação de empresa da área de telecomunicação para prestar serviços de
fornecimento, implementação e manutenção de conectividade lP (lnternet Protocol)
Dedicado, na velocidade de L,4 Gbps (um gigobit e quotrocentos megobits por segundol,
de DOWNLOAD E UPLOAD com variação máxima de 5% (cinco
por cento) do valor contratado, com endereços lP (lnternet Protocol) fixos, que interligue
a intranet entre todos os órgãos da Prefeitura Municipal de lmperatriz, destinando-se a
atender as necessidades da Administração Municipal, assim como atender eventos
externos e disponibilizar o acesso à internet, via Wi-Fi, de forma gratuita à sociedade em
alguns espaços públicos, tais como praças e pontos de parada de transporte coletivo,
durante o período de 72 (dozel meses consecutivos, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, nas
Especificações Técnicas - Anexo
na Planilha de Composição de Preços/Orçamento
Estimativo - Anexo ll.
FULL DUPLEX, com taxas

le

2.

ESPECTFTCAçÕES oOS

Serviços

SrnVrçOS

E

VALOR ESTTMADO

de fornecimento, implementação

manutenção

de

conectividâde

lP

e

(lnternet

Protocol) Dedicado, na velocidade de 1,4 Gbps*

(um gigobit e quotrocentos megobits pot
segundo\, FULL DUPLEX, com taxas de
DOWNLOAD E UPLOAD com variação máxima de
5% (cinco por cento) do valor contratado, com

endereços lP (lnternet Protocol) fixos, que
interligue a intranet entre todos os órgãos da

Mbps

1.400

303,33

424.662,00

5.095.944,00

Prefeitura Municipal de lmperatriz, destinando-se
atender as necessidades da Administração
fúunicipal, assim como atender eventos externos
e disponibilizar o acesso à internet, via Wi-Fi, de
forma gratuita à sociedade em alguns espaços

a

públicos.

i

1,4 Gbps equivale a 1 400iúbps

2.1. O valor estimado Íoi obtido através de

pesquisas de preços feitas diretamente com
fornecedores da região conforme o disposto no lnciso lV, § 2s da lnstrução Normativa ne
5, de 27 de junho de 2014 SLTI/MPOG.
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3.

4q,t

0t

DAJUSTIFICATIVA

3.1.

Assegurar o acesso à internet à sede da Prefeitura Municipal de lmperatriz, aos órgãos
municipais e alguns espaços públicos descritos nesse Termo de Referência, viabilizando a
operacionalização dos diversos serviços que dependem do acesso à rede mundial de

3.2.

computadores, bem como a interligação entre todos os órgãos municipais que se
encontram fisicamente distantes e disponibilizando o acesso à internet, via wi-fi, de forma
gratuita à sociedade em alguns espaços públicos, tais como praças e pontos de parada de
transporte coletivo.
Os serviços previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de serviços
comuns, nos termos da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta a
modalidade do Pregão, por possuir características gerais e especÍficas usualmente
encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão,
em sua forma Presencial, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração

3.3.

Os sêrviços previstos neste

Pública.

Íermo de Referência

se enquadram na classificação de serviços

contínuos, em conformidade com a Lei Geral de Licitações e entendimento do Tribunal de
Contas da União, consoante entendimento: "Na realidade, o que caracteriza o caráter
contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do
patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das

3.4.

atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa
comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão
institucional." (TCU. Acórdão n" 13212008 - Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo
Cedraz. Data do julgamento: 7210212008l,.
Para tanto, o presente Termo de Referência explicita os elementos básicos e essenciais
determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em
participarem do certame licitatório na preparação dâ documentação e na elaboração da
proposta.

4.

DO FUNDAMENTO tEGAt

contratação de pessoa jurídica, para execução dos serviços, objeto
deste Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, de caráter contínuo, e
encontra amparo legal na Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municlpal ne 22/2007; Portaria ne 448, de 13 de setembro de
2002, do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional; Lei n" 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, subsidia ria mente, às quais as partes se sujeitam inclusive
para os casos omissos; Lei ne 9.472, de 7997 (Lei Geral de Telecomu nicações LGT);
Resolução ne 272, de 2001 (ANATEL) e Resolução nq 614, de 2013 (ANATEL) e demais
legislações correlatas e pertinentes.

4.1. A eventual e futura

-

5.

DA MODALIDADE

5.1.

E

TIPO DE TICITAçÃO

Modalidade de Licitação

5.1.1.O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO, em sua forma
PRESENCIAL, em conformidade com a Lei Federal n.e 0.520, de 17 de julho de 2002,
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regulamentada no Município pelo Decreto Municipal ne 22/2007 e Lei ne 8.666, de 21 de
junho 1993 e suas alterações.

5.2. Ípo

de Licitação
5.2.1.Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no MENOR PREçO GLOBAL,
na forma prevista no art.45, § 1e, da Lei ne 8.666/93.

6.

DA PROPOSTA

6.1. A proposta de preços

deverá ser digitada e impressa em uma via ou mais, redigida com

clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada
pela empresa.

6.2.

Os preços ofertados deverão ser líquidos, em moeda nacional brasileira, devendo estar
nele incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fÍetes, seguros e demais encargos,
de qualquer natureza, que se façam indispensáveis a perfeita execução do objeto dessa
licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a
item.
6.3. Apresentar indicação detalhada das especificações dos serviços cotados, citando marca,
tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los,
com juntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem referência às expressões
"simila/' ou "compatível", de acordo com os requisitos indicados neste Termo de
Referência.
6.4. Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da sua
apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitação.
6.5. Verificando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA, prevalecerá o
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores numéricos e
os valores por extenso, prevalecerão os últimos. Se a Licitante não aceitar a correção de
tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
6.6. A licítação será julgada pelo critério de Menor Preço, na forma prevista no art.45, § 1e, da
Lei ns 8.666/93.
6.7. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de
responsabilidade exclusiva da Licitante.
6.8. A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser adotada
para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo ll - deste Termo de
Referência.

7.

DAHABTUTAçÃO
7.L. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29,30 e 37 da Lei ns 8.666193.
7.2. Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apreSentar:
7.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa prestou, a
contento, serviço compatível com o objeto da licitaçã
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7.2.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
7.2.3. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execução.
7.2.4. TERMO DE AUTORIZAÇÃO para a prestação do Serviço de Sistema de Comunicação de
Multimídia - SCM, outorgado pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos
termos da lei em vigor.
7.2.5. Comprovação de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA da unidade federativa da licitante, mediante apresentação de certidão de registro
e quitação expedida por aquele conselho para prestação de serviço de características
semelhantes ao objeto da licitação.
7.2.6. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para a
entrega da proposta, profissional de nível superior, ou de qualquer nível, desde que
reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) detentor de
ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNlCA, devidamente registrado no CREA da região onde os
serviços foram executados, acompanhado da respectiva cERTIDÃo de ACERVo TÉcNlco
CAT, expedida por este conselho.
7.2.6.1. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, respaldando a
Administração pública quanto à QUALIDADE e QUANTIDADE, tal exigência será
relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos
termos do art. 30, inc. l, § 1o da Lei ns 8.666/93, que comprovem ter o
profissional, executado para entidades de administração pública ou privada,

-

serviços de:

a)
b)

c)

d)

e)

SCM - SERVIçOS de COMUNICAÇÃO MULTIMíDIA, exclusivamente POR MEIO DE FIBRA

óPT|CA, com VELOCIDADE de pelo menos 50% (cinquenta por cento) da velocidade
constante no objeto deste certame;
Distribuídos em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da QUANTIDADE DE
ENDEREÇOS distintos exigidos no objeto deste certame, que é de 263 pontos;
TAXA DE VARIAÇÃO máxima de 5% (cinco por cento) do contratado em links com pelo
menos 50% (cinquenta por cento) da velocidade constante no objeto deste certame,
distribuídos em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da quantidade de endereços

distintos exigidos no do objeto deste certame;
PRAZO MÁXIMO DE RESTABELECIMENTO ou solução de falhas de 04 horas para
serviço SCM, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) da velocidade constante no
objeto deste certame, distribuídos em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
quantidade de endereços distintos exigidos no do objeto deste certame;
Os percentuais devem ser considerados conforme recomendações feitas pelo TCU:
Acórdão TCU - Plenário 7695/20ll, Acórdão TCU - Plenário 128412003, Acórdão TCU
- Plenário 2088/2004, Acórdão TCU - Plenário 238312007 e 2Ml2Ot5

7.2.7 Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados e/ou
certidões de acervos técnicos.
7.2.8 A Licitante deverá ter capacidade técnica e infraestrutura para, em caso de necessidade, promover a
distribuição do Objeto deste Temo de Referência em outros endereços a serem informados, sem haver
acréscimo na velocidade da conectividade.
Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçara
CEP: 65.9m-505 - lmpêratriz - MA
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8.

DASOBRIGAçõES DACONTRATADA
8.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que
lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
8.1.1.lniciar a execução dos serviços em até 90 (noventol dias corridos após o recebimento da
Ordem de Serviços, emitida pela Contratante, com termo final em L2 (dozel meses ou ao
término do contrato, o que ocorrer primeiro.
8.1.2.Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
8.1.3.Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a prestar os serviços,
conforme item 10 deste Termo de Referência.
8.1.4.Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
8.1.5. Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
8.1.5.Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
8.1.7.Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.
8.1.8.A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de OS (cincol dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.
8.1.9.4 recusa injustíficada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
8.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a prestação dos serviços, nos termos do § le; do art.65 da Lei
8.666193.
8.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.7.L2. lndicar em até 05 (c,nco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração,
que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
8.1.13. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, incorreções ou defeitos decorrentes da
prestação dos serviços ou de materiais empregados.

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (claco) dias,

8.1.14.

Rua Urbano Santos , 1657- Bâirro Juçâra

- lmperatriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br
CEP: 65.900-505

I

Ê

4

Y

IMPERÂTRIZ

7

ESTADO DO MARAM{ÂO
PREFEITURA MI]NICIPAL DE IMPERATRTZ
SECRETARIA MI]NICIPAL DE ADMIMSTRÂÇÃO E MODERNIZ.AçÃO

!4qs

quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa
da empresa fornecedora no ato da execução do objeto.
8.1.15. Responsabiliza r-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceíros, decorrente de sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
órgão interessado.
8.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis
nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
8.1.77. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
8.1.17.1.
inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a
responsabilidade por seu pagamento.
8.1.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
8.1,19. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
8.7.20. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
8.1.21. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e

c{

A

,

expressa anuência da Contratante.

8.1.22.

Garantir que

a

omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento
das obrigações pactuadas entre as partes.
8.1.23. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da
assinatura do contrato.
8.7.24. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
8.1,.25. Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços, de modo idêntico àqueles

ação

ou

constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
8.1.26. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
8.7.27. Prover seus funcionários com equipamentos de proteção adequados à execução
dos serviços objeto da contratação, e responder por quaisquer acidentes de que possam
ser vítimas quando em serviço.
8.1.28. A contratâda deverá manter sigilo em relação aos dados, informações ou
documentos que tomar conhecimento em decorrência da prestação dos serviços objeto
desta contratação, bem como se submeter às orientações e normas internas de
segurança da informação vigentes, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos
nesse sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.
8.1.29. Para formalização da confidencialidade exigida, a Contratada deverá assinar
rmação, comprometendo-se a
Contrato de Confidencialídade sobre Segurança da I
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respeitar todas as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das
informações pertencentes à Contratante, mediante ações ou omissões, intencionais ou
acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou
alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que
trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processadas.
8.1.30. O Contrato mencionado no item 8.1.29 será assinado pelo representante da
Contratada, que deverá dar ciência aos profissionais envolvidos na prestação do serviço,
sendo entregue no ato da assinatura do contrato.
8.1.31. Manter durante a vigência do contrato um serviço de suporte técnico para serviços
de atendimento,24 (vinte e quotrol horas por dia, 07 (setel dias por semana.
8.1.32. Atender os chamados técnicos, de imediato, solucionando no prazo máxlmo de até
02 (duosl horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos
serviços contratados.
Realizar a instalação e a ativação do serviço em horários e data a ser acertada com a
Contratante, nos períodos de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, em dias úteis.

8.1.33.
8.1.34.

Efetuar a instalação e a configuração dos equipamentos de forma a atender
integralmente às características e às necessidades da Contratante, e responsabilizar-se
por todas as conexões, materiais, acessórios e mão-de-obra necessários, sem custo
adicional à Contratante.
8.1.35. Deverão ser dispon ibilizados, em regime de Comodato, todos os equipamentos
necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores
que suportem 1,4 Gbps lum gigobit e quotrocentos megobits por segundol,
equipamentos de conexão, cabos, conectores e etc. Os roteadores deverão ser novos, de
primeiro uso e em linha de produção, devidamente configurados e todas as senhas de
acesso, com perfil de adminlstrador, de todos os roteadores ou equipamentos que
permaneçam nas dependências da Contratante.
8.1.36. A Contratada deverá em cada ponto instalar um equipamento de gerenciamento de
banda e controle de acesso, com tecnologia atestada e autorizada pela CONTRATANÍE.
8.1.37. A Contratada deverá operar e monitorar todos os serviços contratados. Entende-se
por operação: lnstalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomun icações
necessários, visando o desempenho eficiente e eficaz de toda a infra-estrutura da
Contratada. Entende-se por monitoração: Atender a Contratante no que se refere ao
gerenciamento e funcionamento no ambiente instalado, executar atividades preventivas
a situações de descontinuidade dos serviços contrâtados e fornecer o suporte técnico e
soluções junto a Contratante, garantindo o padrão de qualidade.
8.1.38. A Contratada deverá prestar os serviços de suporte técnico e manutenção dos
equipamentos, a fim de garantir a alta disponibilidade e o bom funcionamento dos
serviços contratados, nos termos deste Termo de Referência.
8.1.39. A Contratada deverá fornecer um bloco de rede barra 26 (/261, ou seja, com
sistema de monitoramento de consumo e acesso.
8.1.40. A Contratada compromete-se a garantir sigilo e inviolabilidade das informações que

eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção
de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços.
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8.1.41.

A Contratada deverá efetuar testes de verificação de qualidade da conexão, sempre
que houver solicitação da Contratante, sem a cobrança de oneração adicional.

8.1.42.

Deverá ser disponibilizado serviço de Help Desk, do tipo 0800, para abertura de
chamados técnicos, com funcionamenlo 24 (vinte e quotrol horas por dia, 07 (sete) dias
na semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
8.1.43. A Contratada deverá agendar a execução dos serviços de Suporte Técnico
Operativo, Corretivo e Preventivo com a Contratante, com uma antecedência mÍnima de
02 (doisl dias úteis.
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência, conforme Anexo

8.1.M.
t.

9.

OAS OBRTGAçõES DA CONTRATANTE

9.1.

Efetuar o pagamento na forma do item 11 deste Termo de Referência, após o recebimento
definitivo da prestação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações
legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Íermo de
Referência.
9.2. Verificar se a prestação dos serviços foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos serviços prestados.
9.3. Designar um servidor público, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato.
9.4. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra
na execução do Contrato.
9.5. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
9.6. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constante do Anexo l- deste Termo de Referência.
9.7. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias.
9.8. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente,
caso seja necessário.
9.9. Verificar a regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos
relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
9.10. Expedir as Autorizações de Serviços/Requisições e indicar os locais onde os serviços serão
executados.
9.11. Receber o objeto no local determinado na Requisição/Autorização de Serviço.
9.12. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução do
serviço referente ao objeto deste Contrato, quando necessário, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a execução dos serviços.
9.13. Exigir o cumprimento das obrigações da Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta, inclusive quanto não interrupção do serviço.
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9.14. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
9.15. Notificar, por escrito, previamente a Contratada, quando da aplicação de penalidades
10. DO PRAjZO OA V|GÊNC|A E EXECUçÃO DO CONTRATO
10.1. O futuro contrato, o qual será fruto deste Termo de Referência, vigorará por 12 (dozel
meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, através de termos aditivos, até o limite de 60 (sessento) meses, após a
verificação da real necessidade e com vantagens à Administração, conforme disposições
do Art. 57 da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei ne
9.648198.
11. DO PREçO E DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO
11.1. O valor global estimado para a prestação dos serviços apresenta-se previsto conforme
Planilha de Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.
11.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.
11.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização à Contratada, observadas as prescrições da Lei ne 8.666/93.
11.4. A Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duos) vias, que
deverão ser entregues na Administração Municipal, para fins de liquidação e pagamento.
Anexa à nota fiscalfatura deverá estar o relatório mensal da medição da conectividade
ofertada e de acordo com a sua taxa de variação.
11.5. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda
Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (tínfo)
dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
11.6. O paga mento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A EXECUÇÃO
DOS SERVICOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar vinculado
a liquidação total do empenho.
!7.7. Parc fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplêncía com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os
serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

e

-

-

-

ISSQN.

11.8. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês,
pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.
11.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim
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11.10.A Contratante não fica obrigada a adquirir os serviços na totalidade do valor e das
quântidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
serviço efetivamente prestado.
11.11. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida pelo Fiscal à EMPRESA e o pagamento ficará pendente âté que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularízação da situação ou reapresentação do documento fiscal, com
as devidas correções, não acarretando qualquer ônus qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

11.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer obrigação

documental ou financeira, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços ou
atualização monetária.
11.13.A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.
11.14.4 Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir ou cautelar do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do contrato.
11.15. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 60Á a.a (seis por cento oo ono), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
11.15.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

l=

12. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

31.001.10.302.009O.2627 - Manutenção do Serviço de Atendimento de Urgência UPA,/São José
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1330 Fonte:86
31.001.10.302.0090.2282 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ticha:722! Fonte:86
31.001.10.302.0125.2274 - Manutenção das Atividades e Projetos do HMl, Hl de lmperatriz
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:0995 Fonte:86
31.001.10.301.0086.2263 - Promovendo a Saúde na Atenção Básica
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1103 Fonte:86
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31.001.10.305.0094.2603 - Vigilância Epidemiológica em Saúde
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iurídica
Ficha: 1070 Fonte:86
31.001.10.304.0094.2515 - Vigilância Sanitária e Ambiental
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 2970 Fonte:86
31.001. 10.302.0727.2674 - Programa de Qualif icação do CAPS (Saúde Mental)
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1195 Fonte:86

-

31.001.10.302.0727.2620
Assistência Hospitalar / Dermatológico e CEMI
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iurídica
Ficha: 1280 Fonte:86
31.001.10.305.0094.2514 - Centro de Controle de Zoonoses
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 2961 Fonte:86
31.001.10.302.0127.2271

-

Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador -

CEREST

13

Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros
Ficha:2944 Fonte:86

-

Pessoa Jurídica

31.001.10.305.0094.2330 - Laboratório Municipal de Endemias / HANSENíASE
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte:86

!267

14,001 - S€cretâria Municipal de Administração e Modernização - SEAMO
14.00I.04.L22.0029.2.077 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte: 001

330

20.001.12.361.0043.2.437 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades e Projetos Pedagógico
SEMED

Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros
ticha:.2772 Fonte:001

-

Pessoa Jurídica

Soc ial

30.001

-

peracionalização (lGD SUAS)
30.001.08.244.0154.264I - índice de Gestão do SUAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1507 Fonte: 095
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30.001.08.244.0t54.2643

-

Manutenção

e

4504
Ç?

Funcionamento Pleno do Conselho Municipal de

Assistência Social - CMAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Ficha: 1533 Fonte:095

-

Pessoa Jurídica

30.001.08.122.0155.2655 - Manutenção de Serviços de Proteção e Atendimento lntegral à Fâmília
(PAIF) no âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1585 Fonte:095
30.001.08.243.0159.2674 - Manutenção de Serviços de Acolhimento lnstitucional para Crianças e
Adolescentes (Casa da Criança, Casa de Passagem e Casa Lar)
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1630 Fonte:095
30.001.08.122.0757.2654 - Manutenção das Atividades e Projetos do Restaurante Popular
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1551 Fonte: 001
30.001.08.242.0155.2661 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica para Pessoas com
Deficiência no Centro de Referência - CRPD
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1809 Fonte: 095
30.001.08.334.0155.2666

-

Manutenção do Centro de lnclusão Econômica e Social de lmperatriz -

crEst

Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Ficha: 1751 Fonte: 095

-

Pessoa Jurídica

30.001.08.244.0758.2677 - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e lndivíduos no âmbito do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
1641 Fonte:095

-

Pessoa Jurídica

Ficha:

-

30.001.08.244.0L58.2675
Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua no âmbito do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO
POP

Naturêza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Ficha: 1636 Fonte:095

-

Pessoa Jurídica

30.001.08.241.0155.2657 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
para ldosos
ica
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J
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1790

§g

Fonte:095

-

índice de Gestão do Programa Bolsa Família
30.001.08.244.0L54.2642
Operacionalização do Programa Bolsa Família (5EDES)
Natureze: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1523 Fonte:095

-

Manutenção

e

L6.001.08.244.0032.2648 - Manutenção do Conselho Tutelar
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1508 Fonte:01
13. DO REAJUSTE DE PREçOS
13.1. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado

o interregno mínimo
de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta ou nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste
ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, mantido pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE,
acumulado em 72 (dozel meses, com base na seguinte fórmula:

-

R= (t -to)

.

P

lo
Onde:

'15

a)

para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
lo = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços;
a) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procu rado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
lo = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado.
13.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada.
13.2.L. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteáJo, ocorrerá a preclusão do direito.
13.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que víer a ser determinado
pela legislação então em vigor.
13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
14. DO PRAZO

E

COND|çõES DE EXECUçÃO DOS SERVIçOS

14.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "ordem de Serviços" emitida
pela Contratante, com termo final em 12 ldoze\ meses o ao término do contrato, o que
ocorrer primeiro.
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14.2. A execução dos serviços será realizada sob demanda, conforme a necessidade e de acordo
com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade
orçamentária, nas quantidades, locais e prazos determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada
o ônus com a execução do objeto.
14.3. Os serviços serão executados observado o disposto no Anexo I e demais disposições deste
Termo de Referência.
14.4. A solicitação formal da Contratante será emitida com antecedência mínima de 03 (trés)
dias da realização do evento.
14.5. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desâcordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
14.6. A execução dos serviços será gerenciada pela Contratada, que fará o acompanhamento da
qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes.
14.7. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o
alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser imediatamente comunicados a
Contratante, que colaborará com a Contratada na busca da melhor solução para o
problema.
15. DO RECEBIMENTO
15.1. Os serviços serão recebidos após sua execução nos locais indicados pela Contratante,
mediante aprovação do Gestor do Contrato, que deverá confirmar se os serviços foram
realizados, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência e da
proposta vencedora.
16. DA FTSCALTZAçÃO e COrurnOU

15.1. A fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços, na forma integral, será feita
pelo servidor Sr. Derek Cunha Lima, matrícula ne 51.291-5, Su perintendente,
especialmente designado, ou outro representante, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei ns 8.666, de 21.06.93.
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
16.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceíros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida;
Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato
Ou, ainda, no CaSo de outras Ocgrrências que possam acarretar prejuízos à Contratante,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais 8rave.

!7.t.1.

Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçêra
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77.7.2.

1Qo4
d

Multas:

77.7.2.L.

0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços com
atraso. DecoÍridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da
inexecução total.
L7.7.2.2. 0,06% (seís centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste
instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
L7.L.2.3. 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
t7.7.2.4. 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
L7.7.2.5. 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão
contratual por inexecução parcial do contrato.
L7.7.2.6. 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato. Rescisão contratual por inexecução do contrato
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais ou atraso superior ao prazo limite de 30 (trintol dias, estabelecido na
item 17.L.2.2.
17.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e xvll do
artigo 78 da Lei ns 8.666/93.
17.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
Iicitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
17.1.5. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
77.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dots) anos.
17.L.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
18. DAS DTSPOSTçõES COMPTEMENTARES
18.1. As condições de reajuste, repactuações, equilÍbrio econômico-financeiro, rescisão, sanções
e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da minuta
do contrato.
18.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei n.e 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificâtivas.
19. DAS DTSPOStçÕES GERATS
19.1. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Rafa de Almeida, ns 600 - B - São
Salvador - lmperatriz/MA.
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ANExo

1.

DOOBJETO

de empresa da área de telecomunicação para prestar serviços de
fornecimento, implementação e manutenção de conectividade lP (lnternet Protocol)
Dedicado, na velocidade de 1,4 Gbps (um gigobit e quotrocentos megobits por segundo),
FULL DUPLEX, com taxas de DOWNLOAD E UPLOAD com variação máxima de 5% (cinco por
cento) do valor contratado, com endereços lP (lnternet Protocol) fixos, que interligue a
intranet entre todos os órgãos da Prefeitura Municipal de lmperatriz, destinando-se a
atender as necessidades da Administração Municipal, assim como atender eventos
externos e disponibilizar o acesso à internet, via WiFi, de forma gratuita à sociedade em
alguns espaços públicos, tais como praças e pontos de parada de transporte coletivo,
durante o período de 72 (dozel meses consecutivos, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, nas
Especificações Técnicas - Anexo I e na Planilha de Composição de Preços/Orçamento

1.1. Contratação

Estimativo

-

Anexo ll.

2.

DO PREPOSTO
2.1. A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Secretaria Municipal, aceito pela fiscalização,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la admin istrativamente, sempre
que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração de que deverá constar o
nome completo, ns do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualif icação profissional.
2.2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentarse à unidade fiscalizadora, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para
firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro
de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do

contrato.

Rua Urbano
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2.3.

A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas, de Segurança e
Medicina do Trabalho.

3.

DAS REGRAS PARA APRESENTAçÃO Oe PROPOSTA

3.1. Quando da elaboração da proposta, deve-se levar em consideração as diversas possibilidades
de locais e condições em que os serviços poderão ser realizados.
3.2. O transporte e o deslocamento dos funcionários da Contratada e de prestadores de serviços
serão de responsabilidade da própria empresa.
3.3. Todos os impostos e contribuições referentes à contratação de serviços e de recursos
humanos para a prestação dos serviços objeto desse contrato são de responsabilidade da
Contratãda.
3.4. Os preços propostos deverão contemplar todos os custos necessários à realização dos serviços
e bens produzidos, tais como, materiais, equipamentos de proteção individual, mão de obra,
impostos, taxas, transporte, frete e etc.
3.5. Não serão pagas despesas relativas a fretes e transporte de forma separada para execução do
serviço.

4.

DA DESCRIçÃO DOS SERVIçOS

4.1. Os órgãos municipais contemplados através deste Termo de Referência estão citados no item

4.8, podendo haver alterações em endereços e/ou inserção de outros órgãos dessa
municipalidade.
4.2. Os espaços públicos, tais como praças e pontos de paradas de transporte coletivo municipal,
contemplados com o acesso à internet, via Wi-Fi, estão descritos no item 4.9, podendo haver
alteraçôes em endereços e/ou inserção de outros espaços públicos. O objetivo é promover a
inclusão digital, democratizando o acesso à internet de forma rápida e gratuita à sociedade
imperatrizense. A internet funcionará 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por
dia e a conexão disponível é de 2 Mbps (dois megobits por segundol de download e upload
efetivos. São caracterísiticas intrínsecas ao serviço: a) qualidade, estabilidade e garantia de
banda que contemplem diversos usos da internet, inclusive streaming, voz sobre lP e vídeo; b)
infraestrutura que assegure o acesso à internet por meio de dispositivos de diversos tipos,
como smartphones, tablets, notebooks e netbooks; c) sistema de gestão que permita detectar
e evitar possíveis incidentes e cumprir determinações legais e judiciais; d) a neutralidade não
pode ser quebrada, sendo que o prestador de serviço não está autorizado a filtrar o tráfego
por lP de origem ou de destino, por aplicação ou por conteúdo, exceto para cumprir legislação
em vigor.
4.3. Haverá também, mediante agendamento, a necessidade de atender eventos externos, os
quais poderão ocorrer em datas contínuas ou não, em horários diurnos e/ou noturnos, na
zona urbana ou rural, limitados até 07 (sete) eventos mensais, com conexão por fibra óptica
ou via rádio e com velocidade média de l0Mbps (dez megobits por segundol, com variação
máxima de 5oÁ (cinco por centol.
4.4. A conexão deverá ser direta e exclusiva à Rede Mundial de Computadores, destinando-se a
atender as necessidades da Administração Municipal, durante o período de 12 meses,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos pe ríodos até o limite de 60 meses, conforme

Rua Urbano Santos, 1557- Bairro Juçara

55,900-505 - lmperatriz - MA
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especificações presentes neste TERMO DE REFERÊNCIA, através do ANEXO
Especificação
Técnica de lnstalação, Configuração, lmplantação, Manutenção do Link, Elaboração da
Proposta e Contrato de Confidencialidade de lnformação e também mediante o ANEXO ll
Planilha de Composição de Preços.
4.5. A alocação dos serviços será em endereços distintos, ficando a cargo da Secretêria de
Administração e Modernização - SEAMO a responsabilidade de indicar os locais à Contratada,
os quais são 232 (duzentos e trinta e dors) pontos interligados da Administração Municipal e
30 (trintol pontos em Espaços Públicos, totalizando 262 lduzentos e sessento e dors) pontos.
Prevalecendo a instalação, manutenção e disponibilização de equipamentos, componentes e
acessórios, em regime de Comodato. De todos os órgãos municipais e espaços públicos que
serão atendidos indicamos os presentes nos itens 4.8 e 4.9.
4.6. O ponto centrâl pâra receber, concentrar e distribuir todos os serviços contratados será a
localização do Data Center da Su perintendência de Tecnologia da lnformação - STl, a partir do
qual serão distribuídos aos pontos de destino, os quais estarão no raio de 16km ldezesseis
quilômetrosl na área urbana e 4Okm (quarento quilômetros) na zona rural de lmperetriz/MA.
4.7. Em observação ao Princípio da Eficiência nos serviços públicos prestados à sociedade, será
firmado que os pontos localizados na zona urbana deverão ser interligados exclusivamente
por rede de fibra óptica. Enquanto que os pontos situados na zona rural poderão ser
atendidos mediante rede de fibra óptica ou vía rádio.

-

21

4.8. ÓRGÃos MUNrcrpArs coM AcESSo À rrute nruer
SECREÍARIA DE ADMTNTÍRAçÃo E

MoD

-SEAMO

ASCOM

Junta Militar
1

Rua Coriolano Milhomem, s/ne

PGM
SE

-

Estádio Municipal

DEL

SINE

CGM
2

Prefeitura Municipal

Rua Rui Barbosa, ne 201

-

Centro

SEGOV
3

4

SEAMO
SEAAP

Rua Simplício Moreira, ne 1478 - Centro
Rua Bom Futuro, ne 445 (Palácio do Comércio)

SEDEC

-

Centro

CPL

SEMMARH
5

SEPLU

SMPM

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, ne 600

-

Balrro São

Salvador

SUMPDEC
Rua Simplício Moreira, s/ne

6

FCI

7

OGM

I

SEFAZGO

9

SERF

-

Centro
Rua Godofredo Viana, ne 484 - Centro
Rua Godofredo Viana, ne 750 - Centro
Rua Godofredo Viana, ne 201-A - Centro

Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçara
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10

SETRAN

11

SINFRA

Av. Pedro Neiva de Santana, ns 2021
Rua Y, s/ne - Nova lmperatriz

SECRETARIA MUNIcIPAL DE DESENvoLVIMENTo SocIAL

-

Casa da Criança

Rua 15 de Novembro, ns 443

13

Casa de Passagem

Rua Alagoas, ne 20

!4

Casa

15

Casa dos Conselhos

1.6

Casa Lar

t7

Centro Pop

18

CIESE

79

Conselho Tutela r

1

20

Conselho Tutelar

2

22

|

do ldoso

-

-

-

Beira Rio

Juçara

Rua Rui Barbosa, ns 208

-

Centro

Rua Urbano Santos, ne 513 - Juçara

, Rua Pernambuco, ne 68 - Juçara
Rua Coronel Manoel Bandeira,

ne

1049

Centro

Centro de lntegração Social

Rua São Sebastião, s/ne - Vila Nova
Rua Godofredo Viana, ne 50 - Centro

Avenida Babaçulândia, ne 273 - Entroncamento
Rua Dom Pedro l, ne 1398 (próximo Cerâmica
São Pedro) - Bacuri
Universidade, s/ne(Conjunto
I Avenida da

CRAS- Bacuri

CRAS

Vila Redenção ll

SEDES

72

27

a1

e

Totâl: 547
Tabela 4.8.1

-

-

L50q

lHabitacional Dom Afonso Felipe Gregory)

Bom Jesus

-

Bom Jesus
23
24
25
26
27

28

- Cafeteira
CRAS - Coquelândia
cRAS - Recanto Universitário
CRAS - Santa Rita
CREAS - Centro de Referência
CRAS

Especializado de Assistência Social

-

CRPD

Centro de Referência

Pessoa com Deficiência

urante Popu la r

29

Resta

30

SEDES

da

- Vila prranga
Av. João XXlll, nq 377 - Povoado Coquelândia
Av. Liberdade, ne 46

I

Rua l-0, Quadra 25, s/ne - Recanto Universitário
Rua 16, n9 42

-

Parque São José

Rua Hermes da Fonseca, ns 1204 - Juçara

Rua Sergipe, ne 24

-

Três Poderes

- Centro
da Fonseca, ne 49 - Centro

Rua Simplício Moreira, n" 813
Rua Hermes

Total: lOiI Mbps lcento e três megobits por segundo)
Tabela 4.8.2

31

Biblioteca Municipal

32

Depósito SEMED

Rua São Domingos, s/ne - Centro (entre
ruas Teresa Cristina e Dom Pedro ll)
Rua José Bonifácio, s/ne (entre ruas
Dezessete de Abril e Carajás)

Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçara
CÊP: 65.900-505 - lmpeGtriz - MA
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33
34
35

36
37

Rua Ceará, ne 472

SEMED

Setor

de

lnclusão

e

Atenção

Caminho do Saber
Centro Educacional Maranhense

40
4L
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GiovanniZanni

39

Centro

Rua Dom Cesário, s/no

-

Maranhão Novo

Rua B, ne 06, Quadra 02 - Con unto Vitóría
Rua Tancredo Neves, ne 01
Rua Arapon as, ne 05

-

Rua Nilo Peçanha,5/ne

-

Conjunto Planalto
Jardim Morada do Sol

-

Parque das Mangueiras

Av. Paulo Afonso, ne 180 - Pa ue Santa Lúcia
Rua H, ne 04 - Santa Rita
Rua Rubi, Qd. 12 s/ne - Habitar Brasil
Rua São João, ns 88 - Jardím Tropical
Rua Álvares Pereira, ne 816 - Bom Sucesso
Rua Sousa Lima, ne 643 - Nova lmperatriz
Rua Coriolano Milhomem, ne 1419 - São Salvador

-

Nova lm eratriz
Rua João Pessoa, n9 731 - Bacuri
Rua Primavera, ns 10 - Pa ue Alvorada ll
as, ne 7244

Rua Ala

Rua Coriolano Milhomem, ne 2.200 - São José
E

ito

Gon

52
53

Guilherme Dourado

Rua 17,

Hebe Cortez

Rua São João, ne 584

54

lrmã Scheilla

55

João Silva

Rua

56

José de Alencar

Rua Ceará, ne 2490

57

Rua Santa Maria, ne 533

58

Jucimar Rodrigues
Lago do Cisne

59

Lauro Tupinambá Valente

60

Leôncio Pires Dourado
Lírio dos Vales

Rua Pernambuco, ns 63

63

Marcílio Dias
Marieta Albu uerque

64

Marly Sarney

65

Menino Jesus de Praga
Menino Jesus ll
Monte Horebe

Vilinha
Rua Antonio Miranda, nq 102 - Vila Reden o
Rua Raimundo de Moraes Barros, ne 377, Vila
Reden o
Rua Castro Alves s/ne - Vila Nova
Rua Bom Futuro, ne 636 - Vila Lobão
Av. Cai ra, ne 537 - Vila Redenção ll

62

66
67

Rua Ceará, ne 2126

-

51

61

lves Dias

n'

36

-

Bacuri

Par ue São José

-

JK

Rua Manoel Francisco de Almeida, s/ne - Vila

Esmeralda

Wl,

ne 557

-

Asa Norte

-

Bacuri

-

-

Vila Redenção
Rua Coriolano Milhomem, ns 940 - S. José do
E

ito

-

Ju ara

Rua 5ão Francisco, ns 1531- Nova Imperatriz
Rua Minas Gerais, ne 05

-

Rua urbano Santos, 1657- Bairro Juçara
55.900-505 - lmperatriz - MA
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Santa lnês

Rua Hermes da Fonseca, ne 100
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Rua Dom Pedro ll, s/ne - Praça União

Universidade Aberta do Brasil

Centro Educacional Morada do Sol
Centro Educacional Mundo do
Saber
Chapeuzinho Vermelho
Dom João Vl
Emanuel ll
Espaço lnf.Maranatha
Evan lica Bom Pastor
Evangélica Luís de França Moreira
Fratern idade
Frei Osvaldo Caronini
Frei Paulo de Gra moor
Fu ndação Pirangi

38

a

Diversidade

-
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68
69
70
7L
72
73
74

Moranguinho
Mutirão
Núcleo Santa Cruz
Pequeno Príncipe
Raimundo Aguiar
Samaritana

75

Santa Clara de Assis - JISCA
Santo lnácio de Loyola

76

Santos Dumont

77

São Francisco do Canindé

78

São Pedro

79

São Sebastião

80

São Vicente de Pau la

81

Sinopse

82

89

Solidariedade
Sucesso da Cria nça
Tia Emilia
T omázia Ca rva h o
Castro Alves I
Castro Alves ll
Domingos Moraes
Darcy Ribeiro

90

Edelvira Marques

91

Elisa Nunes

9Z

Frei Manoel Procópio

93

Frei Tadeu

94

Governador Jackson Lago
lpiranga
Ja ir Rosignoli

83
84
85
86
87
88

95

96
97

I

José de Ribamar Garros

103

Machado de Assis
Madalena de Canossa
Marechal Rondon
Maria Evangelista de Sousa
Maria das Neves
Maria José Silva Nunes

704

Mariana Luz

10s

Parsondas de Carvalho

106

Paulo Freire

707

Pedro Abreu

98
99
100
101

102

Rua Raimundo de Morais, ne 469

Rua Beta s/ne

-

Bacuri

Rua Guarani, s/ne Vila Redenção ll

-

Vila Lobão
Rua 10, s/ne Recanto Universitário
Rua 09, s/ne - Parque São José
Avenida lmperatriz,5/ne - Próximo à Polícia
Federal
Rua Bom iesus, s/ne - Santa Rita
Rua D. Pedro ll, nq 162-Centro
Rua Sete, s/ne - Vilinha
Rua Clemente de Moraes, s/ne - Alto Bonito
Rua 5, s/n.e - Vila lpiranga
Avenida Sabiá das Laranjeiras, s/ne Santa lnês
Rua Sete, s/ne - Bairro Vilinha
Rua Epitácio Pessoa, s/ne - Vila Nova
Av. Tapajós, s/n.e - Parque Senharol
Rua Paraíba, 1527 - Nova lmperatriz
Rua Principal, S/N - ltamar Guará
Rua Clemente de Moraes, s/ne - Alto Bonito
Rua Mamoré, s/ne - Parque Sanharol
Rua Sergipe, s/n.e - Santa Rita (Prédio em
reforma) - Avenida lndustrial, s/no - São José
Rua São José, ne 209

- Ouro Verde
s/ne - Parque

Rua Gumercindo Milhomem, s/ne

Av. Pedro Neiva de Santana,
Amazonas
Av. Cel Lisboa, s/ne - Vila Fi uene

CEP:

{

0t

Santa Rita

Avenida Newton Bello, s/ne - Santa lnês
Rua Frei Dário, ns 630 - Vila Lobão
Rua Estácio de Sá, ng 01 - Vila Fiquene
Av. Cacauzinho s/ne - Vila lndependente
Rua Santa lsabel, ns 143 - Santa Rita
Av. Newton Belo s/ne - Ouro Verde
Rua 07 de Setembro, ns 1515 - S. José do Egito
Rua Projeta C, nP !232 - Bacurí
Rua Paulo Rodrigues, ns 240 - Vila Cafeteira
Rua B, s/ne - Vila lpiranga
Rua 0 1, ne 05 - Caema
Rua Piauí, ne 1699 - Bacuri
Rua Dom Evaristo Arns, np 72O - Bom Sucesso
Av. J.K. ne 50 - 5 lrmãos
Rua Maranhão, ne 707 - Nova lmperatriz
Rua Álvaro Pereira, ne 638 - Vila Nova

Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçara
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Rua Fortunato Bandeira, s/ne

-

Nova lm

CIl

ratriz

109

Presidente costa e Silva
Princesa lsabel I

110

Prof'. José Queiroz

777
113

Prof". Juracv Conceicão
Raimundo Correia
Renato Cortez Moreira

Entroncamento
Rua Professor José Queiroz, Quadra 73 - Vila
vitória
Rua Urbano Santos, s/n9 - Centro
Rua Marabazinho s/ne - Boca da Mata
Rua Sim lício Moreira, s/ne - Centro

774

Santa Laura

Rua Beta, ns 1529

115

Santa Maria
santa Rita

Rua Santo Cristo, no

116
777

Santa Tereza

Av. Tiradentes, ne 25 B- Pa

118
119

Santa Tereza D'Ávila
I
São Jor

Rua Tancredo Neves, s/ne

720

Sousa Lima

727

Professor Telasco Pereira Filho Bilin e

108

tt2

lves Santi

137

João Guimarães

138

João Lisboa

139

Josefa Pereira Fialho

140

J

-

Bacuri

811-

-

Nova lmperatriz
Boca da Mata

ue São José

-

Vila Cafeteira
Rua do Arame, s/ne - Vilinha
Rua do Arame ns 304 - Vilinha
Rua Henrique Dias, ns 957 - São José do Egito

Av.: Perimetral Castelo Branco, ne 1656 - Parque
Anhan era
Rua Sim lício Moreira, ns 1112 - Centro
Rua São Pedro s/ne - Nova lm eratriz
Rua Euclides da Cunha, s/ne
Rua do Campo, s/ne - Km L.700
Rua da Amizade, s/ne - Bom Jesus do Ana as
Km. 1.200 - Riacho do Meio
8Ê010, Km 020 - Fazenda Cha rral

723 Toca ntins
724 Wady Fiquene
725 Macchado de Assis ll
726 Afonso Pena
127 Amizade
728 Bernardo S ao
729 Ch aparral
130 Coelho Neto
131 Dom Marcelino
732 Dom Pedro I
133 Dom Pedro ll
734 Enock Alves Bezerra
135 Humberto de Campos
João G

-

Rua Bila Dutra, ne 617A

t22 Tiradentes ll

136

Rua Bahia, s/n.e

-

Mãozinha
Avenida Frei Osvaldo, s/ne - Co uelândia
Av. João XXlll, s/no - Co uelândia
Rua Principal, s/ne Açaizal Pernambucanos
Rua Princi l, s/ne - lmbiral
Br-010

Açaizal
o

Km 1.200

146

uscelino Kubitschek
Manoel Ribeiro
Marcionilia Gomes Soares
Moreira Neto
Nossa Srê da ConceiÇão
Nossa Srr de Nazaré
Raimundo Ribeiro

ua Boa
Rua São Pedro, s/ne - Cacauzinho
Rua Airton Senna, ne 30 - Vila Davi ll
Rua Bom Jesus, ne 159 - Petrolina
Rua Manoel Ribeiro, s/ne - Centro Novo
Rua São Raimundo, ns 400 - Cama 1
Rua Bernardo
o, s/ne - La a Verde
julho,
s/ne - Vila Concei o
Rua 25 de
Rua Castelo Branco, s/ne - Lagoa Verde
R. Bahia, s/ne - Mla Machado

L47

Santa Lúcia

Barra Grande

747

t42
143
744
145

Rua UÍbano Santos, 1657- Bairro.luçara
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148

Santo Amaro

Povoado São José da Matan

749
150
151
752

São Félix

Sumaré

153

Tomé de Sousa

L54
15s
156
757
158
159
160

Vital Brazil

Avenida João XXlll, ne 2.490 - São Félix
Rua Princi al ne 34 - Vila Chico do Rádio
Rua Principal, s/ne - Vila Conce
o ll
Rua P ro etada, s/ne - Área Verde
Av. São Raimundo, ne 453 - O. D'Água dos
Martins
Vila Davi ll
Rua Santa lsabel, ns 176 - Bom Sucesso
Rua 18, ne !22 - Vila Macedo
Rua Cel. Lisboa, 40 - Vila Fiquene
Av. 03, Qd. 10 - Conjunto Vitória
Rua Alto Bonito, s/ne a Verde
Rua Ba
a Júnior, s/ne - Centro Novo
Rua Sousa Lima, s/ne - Vilinha
Rua Antonio Maia, ns 09- Vila João Castelo
Rua Dom Pedro l, nP 01 - P . Buriti
Rua Cel. Manoel Bandeira, ne 1190 - Beira Rio
ntes
Rua 07, ns 27 - lmi
Rua 03 de un ho ns 436 - Vila Lobão
Rua Santa Clara, s/ne - Ouro Verde
Rua Coronel Manoel Bandeira,ne 2707 - Centro
Rua H, ne 41 - Novo Horizonte

São Francisco

Senhor Jesus

Aconch

163

Antonia Glaucimeire
Arco lris
Baby Júnior
Caminho Feliz
Cantinho da Ale ria
ria ll
Cantinho da
Cantinho do Saber
Casa de Dom Bosco

161

162
164

Cidade Esperança

165

Cirandínha

766

Criança Feliz

767

Dom Affonso
Ed ucandario do Saber

168
169

era n a

770

Gonçalves Dias

Rua Ceará, ne 2116 - Bacuri

t7t

Rua Mutirão, s/ne - P . Amazonas

772
773
774
775
776

lrmã Dulce
Lápis na Mão
Maranhão do Sul
Moran inho
Mundo lnfantil
Nossa Senhora de Fátima

777

Parque Anha

t78 Portal
779
180
181
L82
183
784
185

uera

da Amazônia

Prínci e da Paz
Raio de Sol
Risco e Rabisco

Santa Ma arida
Santa Terezinha

Vovó Gracinha
Vovó Suely

Rua São Francisco, ns 863 - Nova lm
Rua Machado de Assis, ne 08 -

ratriz
. Sanharol

Rua Aimoré, ne 30 - Parque das Estrelas
Rua Ser ipe, ne 115 - Ju
Rua Eldorado, ng 07 -

ra

Alvorada I
Rua do Alecrim, ns 599 Parque Anhan uera
Rua Piracicaba, ne 22 - Pa ue Alvorada ll
Rua Princi al, nP 2OI - Parque Alvorada li
Rua Pa ralelo ama, ne 14 - Alto Bonito
Rua Alagoas ns 1290 - Nova lm eratriz
Rua Frei Epfânio, ne 957 - Vila Nova
Rua 10, ne 34 - Vila I rra n
fl
Rua João Lisbo ne 01 - Vila Reden
Rua 01, ne 05 - Caema
P .

Tabela 4.8.3

Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçara

65.900.505 - lmperatriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br
CEP:

ü

4

q

É

PFEFEITURA OE

IMDERÂTRIZ

!§ts

q

26

ESTADO DO MAR,ÀNEÃO
PREFEITURA MT]NICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA Mr.rNrcIpAL DE ADMTMSTRAÇÃo r uo»rnmz,lçÃo

,15 t4

i:-

,à(

SEcREÍAnra

185 Atenção Básica de Saúde
187 CÁPS

-

-

Centro

Rua Sergipe, s/ne - Três Poderes

IJ

188 Centro de

Av. Getúlio Vargas, s/ne

Ha nsen íase

189 Centro de Saúde Cafeteira
190 Centro de Zoonoses

Rua Benjamin Constante, s/n-o

Centro

Av. Liberdade, ne 34 - Cafeteira
BR-010, s/no - Conjunto Nova Vitória (ao lado do Posto
Fiscal do estado do Maranhão)
Rua Maranhão, s/ne

191 CEREST

-

-

-

Mercadinho

Próximo ao

SESI

Rua Projetada B, nq 03 - Parque Anhanguera
192 Complexo de Saúde Anhanguera
Rua Leôncio Pires Dourado, ne 967 - Bacuri
193 Complexo de Saúde Milton Lopes
t94 Complexo de Saúde Nova lmperatriz Rua Souza Lima, s/ne - Nova lmperatriz

19s Complexo de Saúde Santa Rita

Rua Miguel Bauri, s/ne - Santa Rita

196 Complexo de Saúde São José

Rua São Domingos, n" 213 - São José

797 Complexo de Saúde Três Poderes

Rua ltamar Guará, s/ne

198 Complexo de Saúde Vila Lobão

Rua Antônio de Miranda, s/no
da Escola Jonas Riberio)

799 CSF Santa lnês

Rua das Sombras, ne 483

-

Três Poderes

-

-

Vila Redenção (ao lado

Santa lnês

Parque de Exposição Agropecuária Lourenço Vieira da

200 Equoterapia

Silva

207 HMr/ Hil

Rua Benedito Leite, s/ne

202 Médicos Cubanos

Rua Y, s/ne - Centro

203 Posto Bom

204 Posto Demanda Ouro Verde

- Bom Jesus
Rua Delta, ne 15 - Qd. 22 - Ouro Verde

20s Posto ltamar Guará

Rua Principal, s/ne - ltamar Guará 2

206 Posto Ouro Verde

Rua lzabel, s/ne - Ouro Verde

207 SAMU

Rua Bernardo Sayão, s/ne - Centro

208 Secretaria Municipal de Saúde

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, ne 47

209 UBS Airton Sena

Av. ltaipu, ns 09

210 UBS Bacu ri

Rua Castelo Branco, n9 1228 - Bacurí

2lL

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, ns 33

-

Centro

Rua da Amizade, s/no 30

Jesu s

UBS Beira Rio

212 UBS Boca da Mata

RUA C, ne 01

-

-

-

Centro.

-

Beira Rio

Vila Airton Sena

Esquina C/W3

-

Boca da Mata

-

214 UBS CAEMA

RUA D, ne 581
Bom Sucesso (entre ruas Portela e
Quintino Bocaiúva)
Rua Henrique Dias, ne 1363 - Bacuri

275 UBS Camaçari

Rua São Domingos, s/ne - Camaçari

276 UBS Centro Novo
217 UBS Conjunto Vitória

Rua Bayma Júnior, s/ne - Centro Novo

218 UBS Coquelândia

Av. João Xlll, s/ne - Petrolina

273 UBS Bom Sucesso

RUA A, Qd. 02, Casa 02, - Conjunto

Rua Urbano Santos, 1657- Bairro Juçara
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279 UBS Maria AraSão
220 UBS Olho D'água
221 UBS Parque Amazonas
222 UBS Parq ue Anhanguera
223 UBS Parque Buriti
224 UBS Petrolina

22s
226

-

Rua Colinas, s/ne

Vilínha

Av. João Xlll, s/ne - Petrolina

-

Rua do Sol, ne 09

Parque das Palmeiras

Rua Projetada B, ne 03 - Parque Anhanguera
Rua 13, ne 02

-

Parque Buriti (Lateral da CAEMA)

Av. s/na - Petrolina

ne 01 - Planalto

UBS Planalto

Rua Ulisses Guimarães,

UBS Sanharol

Rua Humberto de Campos, ne 09

-

Santa Lúcia

227 UBS Vila Fiquene

Rua Beta, s/ne - Recanto UniveÍsitário

228 UBS Vila Macêdo
229 UBS Vila Redenção

RUA 17, Casa 2L

230 Unidade Mista Vila Nova
23L UPA São losé

Rua São Sebastião, s/ne - Vila Nova

232 Vigilância Sanitária

Rua Ceará, ne 580

-Yila Macêdo

RUA Sâlvio Dino, ne 617

-

Vila Redenção

I

Rua São Domingos s/ne - São José

Centro (Próximo às Quatro Bocas)

-

Tabela 4.8.4

4.9.

ESPA

S PUBLICOS

28

233 Praça da Bíblia
234 Praça da Cultura

Rua Leôncio Pires Dourado

235 Praça da Feira do Bacuri
236 Praça da União

Rua Leôncio Pires Dourado

-

Bairro Bacuri

Rua Coronel Manoel Bandeira - Centro
Rua Dom Pedro

ll-

-

Bairro Bacuri

Bairro União

-

Parque Anhanguera

237

Praça da Viola

Rua Rafael de Almeida

238

Praça de Fátima

Rua Símplício Moreira - Centro

239

Praça Mané Garrincha

Rua Y, ne 110

240 Praça Mary de Pinho
247 Praça Pedro Américo

-

Centro (Estádio Municipal Frei Epifânio)

Avenida santa Tereza - Centro
Avenida Santa Tereza

-

Três Poderes

242 Rotatória de acesso à FACIMP Avenida Pedro Neiva de Santana

-

Res. Cinco Estrelas

Tabela 4.9.1
Í)€

R

-

Setor Rodoviária
Rua Luís Domingues - Centro
Rodovia BR-010

243 Antiga Rodoviária
244 Mercadinho

Avenida Liberdade

lz+s Cafeteira
246 Cemitério Campo da Saudade

65.900-505 - lmpentriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br
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Avenida Pedro Neiva de Santana

247 Colégio Paulo Freire

-

Avenida Bernardo Sayão - Centro
Rua Principal

-

Bairro Nova Vitória

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa - Centro

Agência Central

251 DeVry FACIMP
252 Escola Santa Terezinha

Avenida Prudente de Morais

253 Hospital Socorrinho

Rua Luís Domingues - Centro

254 lmperial Shopping

Rodovia BR-010

255

-

Parque Sanharol
Rua Coronel Manoel Bandeira - Centro

lnstituto Federal de Educação, Ciência

-

Jardim São Luís

e Avenida Newton Belo

-

Parque da

Tecnologia do Maranhão - IFMA
2s6 Posto Eco Drive

lndependência
Rodovia BR-010 - Bacuri

257 Praça Brasil

Avenida Getúlio Vargas - Centro

258 Praça da Voz

Avenida Principal- Parque Alvorada ll

2s9 Praça Ferro de Engomar

Rua Euclides da Cunha

260 Teatro Ferreira Gullar

Rua Luís Domingues - Centro

267

Terminal

de

Parque

Amazonas

248 Complexo Barjonas Lobão (Fiqueninho)
249 Conjunto Nova Vitória
250 Correios

-

lntegração

de

Transporte

-

Bairro Vila Nova

Rua Coriolano Milhomem - Centro

Coletivo Municipal

,o

Rua Ceará - Centro

262 UNIMED
Total:

ztO

Mbps lquarento megobits por segpndol

Tabela 4.9.2

5.

DOCUMENTAçÃOTÉCNrcA
A Contratada deverá elaborar e entregar à Contratante Documentação Técnica (DT) de
toda a solução a ser implementada no ambiente da Contratante, incluindo:
5.1. Plano de lmplantação:
1.1.1 Atividades a serem desenvolvidas e seus respectivos cronogramas;
1.1.2 Configuração dos elementos da solução;
1..1.3 Topologia lógicafísica para a solução;
1.1.4 lnstalaçõesefetuadas
5.2. Plano de Teste:
5.2.1. Documento onde estão descritos todos os testes a serem realizados a fim de verificar todas
as funcionalidades dos produtos oferecidos, descritas neste anexo;
5.2.2. O documento deve incluir os resultados esperados para cada teste realizado.
5.3. Manual de Operação:
5.3.1. Conjunto de procedimentos necessários para abertura de chamados.
5.3.2. Toda a Documentação Técnica deverá ser entregue em mídia digital, formato PDF, bem
como as topologias e os diagramas lógicos da solução;
5.3.3. Essa documentação fica sujeita
análise
aprov a o
equipe técnica do

à

e à

da

CONTRATANTE.

5.4. Observações:

Rua Urbano Santos , 1657- Baino Juçara
CEP:
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5.4.1. Toda a Documentação Técnica fornecida pelâ Contratada referente às ferramentas

e

(

solução implantadas no ambiente da Contratante é de propriedade da Contratante.
5.4.2. Toda a Documentação Técnica fornecida pela Contratada deverá estar em Português do
Brasil.

6.

DOCONTRÂTO DECOMODATO

6.1. Serão cedidos à Prefeitura Municipal de lmperatriz, através de COMODATO, pelo prazo
estabelecido nos termos deste contrato, os equipamentos e materiais que garantam a
disponibilidade do link solicitado, sem custos adicionais à Contratante.
6.2. A Contratada reserva para si a posse indireta e o domínio dos equipamentos, cedidos à
Contratante em caráter de COMODATO, submetendo-se aos dispositivos específicos da
legislação vigente para este regime.
6.3. A Contratante é responsável por danos causados aos equipamentos disponibilizados pela
Contratada, devendo ressarci-la por quaisquer prejuÍzos advindos de seu uso indevido, e
em desconformidade às especificações técnicas e às cláusulas do contrato.

7. REQUTSTTOS DO SERVTçO DE SUPORTE
7.1. O Suporte Técnico é a série de procedimentos executados para recolocar os produtos em seu
perfeito estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive suas funcionalidades,
realízando a substituição, a configuração e demais serviços necessários conforme cada caso.
e a Central de Atendimento devem estar à disposíção da Contratante para
recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 horas por dia, 7 dias
por semana, todos os dias do ano.
7.3. A Contratada deve fornecer número de protocolo após a abertura de chamado, considerando
quaisquer das modalidades de abertura.
7.4. Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas ao chamado
aberto, como tempo de início e fim de atendimento, identificação do elemento (equipamento,
enlace ou serviço) afetado, nome, telefone e e-mail do contato no CONTRATANTE que foi
posicionado acerca do reparo e restabelecimento do serviço, registro histórico durante a
execução dos procedimentos, descrição detalhada da resolução do chamado com um
código associado e responsabilidades.
7.5. Suporte Técnico deve iniciar-se após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
estendendo-se por todo o período de vigência do Contrato.
7.5. O Suporte Técnico Operativo é todo procedimento que envolve ação de instalação,
configuração e manutenção de recursos e serviços de telecomun icações necessários visando o
desempenho efetivo do serviço contratado.
7.7. O Suporte Técnico Preventivo é todo procedimento planejado cuja ação executada, seja qual
for, visa evitar que o serviço prestado venha a ficar inoperante ou apresentar baixo
desempenho.
7.8. O Suporte Técnico Corretivo é a série de procedimentos executados para recolocar o serviço
em seu perfeito estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive com a substituição
de componentes, partes, ajustes, reparos e demais serviços necessários de acordo com os
manuais de manutenção do fabricante e normas técnicas específicas para cada caso.
ratada a execução das rotinas
7.9. O Contratante poderá, a qualquer momento, determinar à

7.2. O Portal
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de Suporte Técnico Operativo, Preventivo e/ou Corretivo.
7.10. A Contratada deverá manter uma equipe especializada, com disponibilidade de24 (vinte e

q

quotrol horas por dia, 7 lsete) dias por semana, para realizar qualquer suporte técnico,
incluindo manutenção do circuito de acesso à lnternet e suporte on-site.
O serviço de suporte on-site consiste no envio de um técnico especializado, em caso de
problemas no funcionamento da solução, ao site (local onde o circuito de acesso ou última
milha é entregue) do Contratante.
7.L2. A realização de Suporte Técnico Preventivo, caso não seja solicitado pelo Contratante,
deverá ser comunicada a este com antecedência mínima de 2 (doisl dias úteis, devendo o
horário ser negociado de forma a não haver indisponibilidade ou perda de performance no
serviço prestado à Contratante.
7.13. A Contratada deverá apresentar soluções definitivas para os problemas relatados,
identificados pelo monitoramento proativo ou por solicitâção de suporte técnico pelo
Contratante, dentro dos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.
7.13.L.O prazo para restabelecimento dos serviços, incluindo recuperação ou solução de falhas na
prestação do serviço, é de no máximo 04 horas, contados após a abertura do chamado;
7.14. Todas as despesas decorrentes da necessidade de substltuição de equipamentos,
infraestrutura, transporte, deslocamento, embalagem, peças, partes, manuais do fabricante,
serão de inteira responsabilidade da Contratada, não devendo gerar qualquer ônus adiclonal
ao Contratante.
7.15. A Contratada responderá por quaisquer prejuízos que seus empregados causarem ao
patrimônio do Contratante ou a terceiros, por ocasião da prestação dos serviços, procedendo

7.1L.

imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
7.t6. A Contratada arcará com todos os encargos sociais, trabalhistas, tributos de qualquer
espécie que venham a ser devidos em decorrência da execução do serviço contratado, bem
como custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso exista.
7.17. A Contratada deverá manter preposto para representá-la durante o fornecimento dos
produtos e a execução dos serviços ora tratados, desde que aceitos pela Prefeitura Municipal
de lmperatriz.
7.L8. A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pelo Gestor do Contrato, o(s)
preposto(s), cuja qualificação, atuação, permanência ou comportamento forem julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do órgão ou ao interesse do serviço
público, decorrente da êxecução do serviço.
7.!9. A Contratada se compromete a utilizar as melhores práticas, capacidade técnica, materiais,
equipamentos, recursos humanos e supervisão técnica e administrativa, para garantir a
qualidade do serviço e o atendimento às especificações contidas no Contrato, no Termo de
Referência e demais anexos deste Termo de Referência.
7.20. A Contratada deverá indicar preposto na cidade de lmperatriz/MA para representá-la,
durante a vigência contratual, objetivando prestar esclarecimentos e informações pertinentes
ao contrato, receber e resolver reclamações, efetuar acordos a respeito do serviço, dentre
outras atribuições, apresentando nome, endereço de e-mail, telefone fixo e celular com
código de área 99, inclusive para os casos de urgência, em observância ao disposto no
art.68 da lei 8.666/93.
7.27. A Contratada deverá disponibilizar Portal de Atendimen em domÍnio público na lnternet
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como principal canal para abertura de chamado, por meio de interface web com campos para
preenchimento da designação do circuito, para informações adicionais (com intuito de
detalhar o problema enfrentado), para indicação de telefone de contato e campo para
preenchimento do endereço de e-mail do solicitante para recebimento do protocolo de
abertura do chamado.
7.22. A Contratada também deverá disponibilizar Central de Atendimento como canal
secundário para abertura de chamado, a ser acessada por número único nacional não tarifado
(08001 ou ligação local de lmperatriz/MA e deverá atender 95% das chamadas a elas
destinadas, limitando o redirecionamento da ligação para área de abertura de chamados
apenas 1 (umol vez por ligação. A Contratante não poderá esperar mais do que 60 segundos
em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira.
7.23. A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um serviço de atendimento telefônico
com discagem gratuita 0800 ou de custo local DDD 99 e, adicionalmente, outro meio de
comunicação de disponibilidade imediata, sítio Web ou e-mail, sem ônus adicional para a
Contratante, para abertura e acompanhamento de chamados. É imprescindível que os
funcionários de atendimento da CONTRATADA conheçam os serviços contratados e estejam
aptos a dar as informações básicas sobre o serviço.
7.24. Os serviços de atendimento e de suporte técnico deverão, ao serem acionados, registrar o
chamado, protocolar a data e hora da solicitação, nome do SOLICITANTE e descrição
detalhada da solicitação.
7.25. A Contratada encaminhará mensagem de e-mail para endereço a ser indicado pela
Contratante informando o número de protocolo do chamado técnico, data e hora de abertura
e sua descrição.
7.26. O atendimento e suporte técnico devem ser em língua portuguesa, incluindo o
atendimento telefônico, o e-mail e sítio Web.
7.27. Deverá haver encaminhamento de registro da Contratada à Contratante, imediatamente
após fechamento dos chamados, acerca das soluções aplicadas para definitivamente tornar o
serviço de acesso à lnternet em pleno estado de funcionamento. Esse registro deverá fornecer
em detalhes, por e-mail ou via sítio Web, a solução para o problema detectado. Deverá cobrir
todo e qualquer defeito apresentado no serviço, incluindo todos os componentes da solução,
equipamentos de comunicação, peças e esclarecimentos técnicos para ajustes, reparos,
instalações, configurações e correções necessárias.
7 .28. O envio da solução por e-mail ou via sítio Web não exime a Contratada do fornecimento do
relatório mensal de prestação de serviço com a consolidação dos chamados técnicos abertos
pela Contrâtante no período.
7.29. No caso de substituição temporária, o equipamento, peça e componente deverá possuir,
no mínimo, características técnicas e desempenho iguais ou superiores às substituídas com a
anuência da Contratante.
7.30. No caso de substituição definitiva, o equipamento, peça e componente deverá possuir, no
mínimo, características técnicas e desempenho iguais ou superiores às substituídas. serem
novas e de primeiro uso.
7.3L. A Contratada deve prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela equipe técnica da Contratante referente a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades das manutenções previstas.
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7.32. A Contratada deve comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato todas as
ocorrências anormais ou de comprometimento da execução do serviço contratado;
No caso de manutenções preventivas ou corretivas em que haja risco de indispon ibilidade
total ou parcial dos equipamentos, a Contratante deverá ser previamente notificado para
que se proceda a aprovação e o agendamento.
7.34. A Contratada deve assegurar a manutenção, suporte e assistência técnica necessários ao
perfeito funcionamento dos links de transmissão de dados e equipamentos ou à melhoria da
sua qualidade técnica, efetuando ajustes, reparos ou substituição parcial ou total dos
equipamentos, peças e partes sob sua propriedade e responsabilidade, sem ônus adicionais
para a Contratante.

7.33.

7.35. A Contratante também promoverá

o

monitoramento dos roteadores, devendo

Contratada prestar suporte técnico quando solicitado.
7.36. A solução deverá ser gerenciada proativamente pela Contratada, o que consiste em:
7.36.1. Monitoramento contínuo do circuito de acesso.
7.36.2. Abertura de chamados técnicos, em caso de defeito, acionando a Contratante.
7.36.3. O chamado de descontinuidade de serviço deve ser aberto imediatamente
ocorrência, independente de contato por parte da Contratante.

à

a

sua

8.

MEDIçÃO DA QUATIDADE
8.1. Para a Medição da Qualidade do Serviço de Conectividade a CONTRAADA deverá dispor de
sistema de gerenciamento e acompanhamento dos serviços a fim de que seja gerâdo relatório

à

mensal fidedigno

conectividade efetiva

e

transmissão média mensal ofertada

à

CONTRATANTE. Por meio desse Controle, a CONTRATANTE estabelecerá padrões de qualidade

da internet, com o objetivo de melhorar progressivamente a experiência dos usuários tanto
no que se refere ao atendimento, quanto com relação às conexões.

8.2.

As metas de qualidade são exigídas da CONTRATADA para que seja possível acompanhar a

Taxa de Variação que pode ocorrer na velocidade do Tráfego. Com esses dados, a
CONTRATANTE pretende verificar se o serviço está sendo disponibilizado dentro dos
parâmetros propostos nesse Termo de Referência e promover a melhoria progressiva dos
serviços públicos.

9. VISTORIA TÉCNICÁ
9.1. Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de administração e Modernização de que a
empresa licitante visitou os locais dos serviços, ou declaração formal assinada pelo
responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem realizados, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

9.2,

A

Contratada deverá solicitar

o

agendamento

da vistoria técnica pelo e-moil

derekfisher @ msn.com, telefone (99) 98149-6888, com antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis da data de realização da sessão. As empresas Licitantes serão comunicadas por e-mail,
dos momentos e locais onde devem se apresentar para a vistoria e por quem será
acompanhada.
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9.3. As Licitantes poderão apresentar até 02 (dols) representantes para esta vistoria.
9.4. Ao final da vistoria a Prefeitura de lmperatriz emitirá Termo, assinado pelo fiscal do contrato,
em favor da Licitante, circunstanciando o atendimento desta exigência. Este Termo deve ser
apresentado para a habilitação da Licitante no certame no momento em que for exigido. Os
custos da vistoria são de responsabilidade da Licitante, incluindo seus deslocamentos em
veículo próprio aos locais vistoriados.
9.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as Licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão.
9.6. As Licitantes se obrigam a não divulgar, publicar ou fazer uso das informações recebidas
durante a vistoria técnica. A simples participação na vistoria técnica caracteriza o
compromisso irretratável de guarda dos sigilos dos dados colhidos.

10.

DO PREçO

10.1. O preço unitário considerado para a prestação dos serviços será o preço ofertado na
proposta vencedora deste Pregão.
7O.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.
10.3. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
10.4. Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis durante
toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das
sítuações previstas na alínea "d" do inciso ll do art.65 da Lei ns 8.666/1993.

11.

DA GARANTTA DOS SERVTçOS

11.1. A Contratada deverá garantir a qualidade dos

serviços e arcar com qualquer prejuízo à

Contratante decorrente de sua utilização.
!!.2. FicaÉ sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade mínima dos
serviços prestados, sob pena das sanções cabíveis.

L2.

-

CONSUMO E CUSTO ESTTMADO ANUAT
L2.7. O valor estimado para prestação anual dos serviços, bem como o valor total estimado para
a sua execução apresenta-se previsto conforme Planilha de Composição de Preços - Anexo ll a este
DO ORçAMENTO ESTTMATTVO

Termo de Referência.
L2.2. O quantitativo definido para esta licitação baseou-se na prestação dos serviços do ano de
2016 visando suprir a demanda para os próximos 12 meses.
72.3. O orçamento pâra essa despesa foi obtido a partir de pesquisa de preços no mercado.
12.4. A Licitante deverá apresentar o Menor Preço Global, para o período do contrato.
12.5. No Anexo ll são demonstrados os quantitativos estimados, com base nas demandas
conhecidas, assim como os valores unitários e globais para a mensuração do valor do contrato. Os
trabalhos constantes do Anexo ll são meramente estimativos e exemplificativos, servindo apenas
para a orientação das Licitantes e para a quantificação do valor estimado da contratação, não
obrigando a Contratada a demandar os serviços tais como constam nesta planilha.
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l/:

i,a

Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores não constituem, em hipótese alguma,

compromissos futuros para a Administração, razão pela qual não poderão ser exigidos nem
considerados como quantídades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de
acordo com as necessidades da Administração, sem que isso justifique qualquer indenização à
Contratada.
12.7. Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores não constituem, em hipótese alguma,
compromissos futuros para a Administração, razão pela qual não poderão ser exigidos nem
considerados como quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de
acordo com as necessidades da Administração, sem que isso justifique qualquer indenização à
Contratada.

13.

MINUTA DE ACORDO DE CONFIDENCIATIDADE DE INFORMAçÃO

A PRFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, com sede na Rua Rui Barbosa, ne 207 - Centro, nesta
cidade de lmperatriz, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF 06.158.455/0001-15, doravante
denominada CONTRATANTE, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E MODERNIZAçÃO,
neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. José Antônio Silva Pereira, CPF ne (xxx.xxx.xxxxx) , no uso das atribuições que lhe são conferidas e, (Nome da Licitante) inscrita no
cNPJ/MF ne (xx.xxx.xxx/xxxx-xx), com endereço na (xxxxx), doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio, Sr. (nome completo), (nacionalidade) , CPF
ne ()oü.xxx.Du-xx), residente e domiciliado na, firmam o presente ACORDO DE
CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAçÃO, decorrente da realização do Contrato ne Vxxl20t7 SEAMO), que entra em vigor neste (dia) de (mês) de (ano) e é regido mediante as cláusulas e
condições seguintes:

tz.L

DA TNFORMAçÃO CONFTDENCTAT

Para fins do presente Acordo, são consideradas INFORMAçÕES SIGILOSAS, os documentos e
informações transmitidos pela CONTRATANTE e recebidos pela CONTRATADA através de seus
serviço, prepostos,
diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores
subcontratados ou quaisquer representantes. Tais documentos e informações não se limitam,
mas poderão constar de dados digitais, desenhos, relatórios, estudos, materiais, produtos,
tecnologia, programas de computador, especificações, manuais, planos de negócios, informações
financeiras e outras informações submetidas oralmente, por escrito ou qualquer outro tipo de
mídia. Adicionalmente, a expressão INFORMAçÔES SIGILOSAS inclui toda informação que a
CONTRATADA possa obter através da simples visita as instalações do CONTRATANTE.

de

t2.2.

DOS UMTTES DA CONFTDENCTAUDADE DAS INFORMAçÕES

Para fins do presente Acordo não serão consideradas INFORMAçÕES SIGILOSAS as que:
12.2.7.5ão ou tornaram-se públicas sem ter havido a violação deste Acordo pela CONTRATADA;
72.2.2.*am conhecidas pela CONTRATADA, comprovadas por registros escritos em posse da
mesma, antes do recebimento delas pela CONTRATANTE;
uso de quaisquer INFORMAçÕES
12.2.3. Foram desenvolvidas pela CONTRATADA sem

o

SIGILOSAS;

12.2.4.Venham a ser reveladas pela CONTRATADA q uando obri gada por qualquer entidade
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governamental jurisdicionalmente competente;

72.2.4.L.

Tão logo inquirida a revelar as informações, a CONTRATADA deverá informar
imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, para que este requeira medida cautelar
ou outro recurso legal apropriado;
72.2.4.2. A CONTRATADA deverá revelar tão somente as informações que forem legalmente
exigidas.

12.3.

DASOBRTGAçÕES DACONTRATADA

Consiste nas obrigações da CONTRATADA:
12.3.1. Garantir que as lnformações Confidenciais serão utilizadas apenas para os propósitos do
Contrato ne (x;x/xxxx - SEAMO), e que serão divulgadas apenas para seus diretores, sócios,
ad

ministradores, empregados, prestadores

de

serviço, prepostos

ou

quaisquer

representantes, respeitando o princípio do privilégio mínimo;
12.3.2. Não divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORMAçÃO SIGILOSA
recebida através da CONTRATANTE para qualquer pessoa física ou jurídica, de direi to
público ou privado, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
12.3.3. Garantir que qualquer INFORMAçÃO SIGILOSA fornecida por meio tangível não deve ser
duplicada pela CONTRATADA exceto para os propósitos descritos neste acordo;
12.3.4. A pedido da CONTRATANTE, retornar a ele todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS recebidas de
forma escrita ou tangível, incluindo cópias, reproduções ou outra mídia contendo tais
informações, dentro de um período máximo de 10 (dez) dias após o pedido;

t2.3.4.7.

Como opção para CONTRATADA, em comum acordo com a CONTRATANTE,
quaisquer documentos ou outras mídias possuídas pela CONTRATADA contendo
INFORMAçÔES SIGILOSAS podem ser destruídas por ela;

A

CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE certificado com respeito à
destruição, confirmando quais as informações que foram destruídas e os métodos
utilizados, dentro de um prazo máximo de 10 (dez) dias;
12.3.5.A CONTRATADA deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados,
prestadores de serviço, prepostos, subcontratados ou quaisquer representantes que
participarão da execução dos serviços objetos do contrato e, será responsável
solidariamente por eventuais descumprimentos das cláusulas aqui descritas.
72.3.4.7.1.

12.4,

DA PROPRIEDADE DAS INFORMAçÕES SIGILOSAS

A CONTRATADA concorda:
12.4.1. Que todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS permanecem como propriedade do CONTRATANTE
e que este pode utilizá-las para qualquer propósito sem nenhuma obrigação com ela.
72.4.2.Íer ciência de que este acordo ou quaisquer INFORMAçÕES SIGILOSAS entregues pela

interpretado como concessão a qualquer direito ou
propriedade intelectual (marcas, patentes, copyrights e segredos

CONTRATANTE a ela, não poderá ser

licença relativa

à

profissionais) a CONTRATADA;

12.4.3.Que todos os resultados dos trabalhos prestados pela CONTRATADA, inclusive os
decorrentes de especificações técnicas, desenhos, criações ou aspectos particulares dos
serviços prestados, são reconhecidos, irrestritamente, neste ato, como de exclusiva
propriedade da CONTRATANTE, não podendo a CONT
DA reivindicar qualquer direito
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inerente a propriedade intelectual.

12.5. Dos

PRoGEDIMENToS DE SEGURANçA DA INFoRMAçÃo DA CoNTRATANTE
12.5.1.A CONTRATADA declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de
segurança da informação definidos e/ou seguidos pela CONTRATANTE.

12.6.

DO PRAZODEVATIDADE DOACORDO

12.6.1.4s obrigações tratadas neste acordo subsistirão permanentemente, mesmo após a
conclusão dos serviços ou até que a CONTRATANTE comunique expressa e
inequivocamente, por escrito, à CONTRATADA, que as informações já não são mais
sigilosas.

12.7.

DAS PENATIDADES

12.7.1. Qualquer divulgação de dados, materiais, desenhos ou informações, obtidos em razão dos
serviços prestados pela CONTRATADA, ou prepostos e subcontratados seus, sem a

respectiva autorização prévia, expressa e escrita da CONTRATANTE, implicará na
obrigatoriedade de a CONTRATADA ressarcir as perdas e danos experimentados pelo
CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades civis e criminais previstas em lei.

12.8.

DO FORO

foro da Comarca de lmperatriz/MA para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
decorrentes do presente Acordo. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o

12.8.1. Fica eleita

presente instrumento contratual para que se produzam os necessários efeitos legais.

lmperatriz-MA,

_

de

de

(Nome Completo)
Secretário Municipal

?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PREGÃo PRESENcIAL N" 077/2018-cPL

ANEXO

II

(MODELO)

(Papel tiirbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperaÍiz

(MA),

de

de 20í 8.

A(o)
PREGOETRO(A) MUNtctPAL
REF. PREGÃo PRESENcIAL N" 077/20í8-cPL.

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o no
pela
presente informar a Vs. Sas.
vem
,
que o
e do CPF no
, portador do RG
para
representar
nossa empresa na LicitaÇão acima
, é designado
referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações,
receber notificação, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar documentos das
demais licitantes, recorrer, desistir da interposiÇão de recursos, acordar, formular lances
verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Sr.

, com sede na

rua

no

t

Atenciosamente

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

c

firma reconhecida em

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara, tmperatriz/MA
CEP: 65.e00-505
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ANEXO m
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N"

/2018 - SEAtvlO
e

coNTRATAÇÃo

DE

EMPRESA

DA ÁReR

DE
DE

TELEcoMUNIcAÇÃo PARA PRESTAR SERVIÇoS
FoRNECTMENTo, rÍvrpLEMENTnçÃo e MANUTENÇÃo
DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL)
DED|CADO, NA VELOCTDADE DE í,4 GBPS (UM G|GAB|T
E QUATROCENTOS MEGABITS POR SEGUNDO), FULL
DUPLEX, COM TAXAS DE DOWNLOAD E UPLOAD COM
vARrAÇÃo uÁxrrun DE 5% (crNco poR cENro) Do
VALOR CONTRATADO, COM ENDEREÇOS rp (TNTERNET
PROTOCOL) FIXOS, OUE INTERLIGUE A INTRANET
ENTRE ToDoS
oRGÃoS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, DESTINANDO-SE A
ATENDER AS NECESSIDADES DA nOutt{tStRRçÃO
MUNICIPAL, ASSIM COMO ATENDER EVENTOS
EXTERNOS E DISPONIBILIZAR O ACESSO A INTERNET,
VIA WI-FI, DE FORMA GRATUITA A SOCIEDADE EM
ALGUNS ESpAÇos púelrcos, TAts coMo eRAÇAS E
PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO,
DURANTE
PERíoDo DE 12 (DoZq MESES
CONSECUTIVOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR
eneço uurrÁRro, oBJETo Do pREGÃo eRESENcTAL

oS

o

No 077t201a-cpt. CELEBRAM

o

MuNtcipto
,

IMPERATRIZEAEMPRESA

DE
NA

FORMA ABAIXO

do ano de 2018, de um lado, o MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06 158 455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal de Administração e Modernização,
, brasilerro(a), agente polÍtico, portador do RG no
SSP/MA e do CPF/tt/F no
doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
, CNPJ/t\ilF n.o
pelo,
estabelecida
na
neste
representada
ato,
,
,
portador do RG no _
Sr
e do CPF/NIIF no
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Ao(s)

_

Processo

dias do mês de

_

no

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, ImperatÍi/MA
CEP: 65.900-505
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proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, que
independentemente de transcriçáo na parte em que com este não conflitar, resolvem, de
SEAMO

comum ecordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de

2í

de junho

de 1993, e suas alteraçóes, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste a Contratação de empresa da área de telecomunicação para
prestar serviços de fornecimento, implementaÇão e manutenção de conectividade lP (lnternet
Protocol) Dedicado, na velocidade de 1 ,4 Gbps (um gigabit e cluatrocentos megahits por
segundo), FULL DUPLEX, com taxas de DOWNLOAD E UPLOAD com variação máxima de
5% (cinco por cento) do valor contratado, com endereços IP (lnternet Protocol) fixos, que
interligue a intranet entre todos os órgãos da Prefeitura Municipal de lmperatriz, destinandose a atender as necessidades da Administração Municipal, assim como atender eventos
externos e disponibilizar o acesso à internet, via Wi-Fi, de forma gratuita à sociedade em
alguns espaços públicos, tais como praÇes e pontos de parada de transporte coletivo, durante
o período de 12 (doze) meses consecutivos, em regime de empreitada por preÇo unitário, em
conformidade com o Pregão Presencial no 07712018-CPL e seus anexos, que independente
de transcriÇão integram este instrumênto para todos os fins e efeitos legais. O presente
contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei no. 8.666,
de 21 de lunho de 1993 e suas alteraçôes.
CLÁUSULA SEGUNDA . DAS oBRIGAÇÔes on coTTRATADA

21 Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo

o
que
empenho e a dedícaÇão necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
2.2lniciar a execução dos serviços em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da
Ordem de Serviços, emitida pela Contratante, com termo final em 12 (doze) meses ou ao
término do contrato, o que ocorrer primeiro
2.3 A CONTRATADA deverá ter capacidade técnica e infraestrutura para, em caso de
necessidade, promover a distribuição do Objeto deste Edital em outros endereÇos a serem
informados, sem haver acréscimo na velocidade da conectividade.
2.4 Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Edital
e na proposta da CONTRATADA.
2.5 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a prestar os serviços,
conforme item 19 do Edital.
2.6 Comunicar à fiscalizaçáo da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execuÇão do objeto.
2.7 Facllit à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.8 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Rua UÍbano Santos, 1657-Bairro iuçara, Imperatriz/MA
CEP; 65.900-505
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2.9 ltlanter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manulenção desses
condições.
2.10 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificaçáo da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art. 8'í na Lei 8.666/93.
A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujertando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
2.12 Aceitar, nas mesmas condiçõês contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a prestação dos serviços, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666/93.
2.13 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.14 Indicar em até 05 (clnco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conformê elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração,
que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execuÇáo do objeto.
2.15 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, incorreçóes ou defeitos decorrentes da
prestação dos serviços ou de materiars empregados.
Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente,
às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (crnco) dias, quaisquer vícios,
defeitos, incorreçôes, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa
fornecedora no ato da execução do objeto.
2.17 Responsabílizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabílidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatáveis
nos prazos da garantra, mesmo expirado o prazo.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciars
resultantes da execução do contrato.
2.20 inadimplência da Contratada, com reÍerência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a tercerros a
responsabilidade por seu pagamento
2.21 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

2.11
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2.22

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
2.23 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, máode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
2.24 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execuçáo do objeto sem a prévía e
expressa anuência da Contratante.
2.25 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
nâo eximirá a Contrâtada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigaÇões pactuadas entre as partes.
2.26 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta íinal
ajustada ao último lance ofertacio pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assrnatura
do contrato.
Manter inalterados os preÇos e condiçôes da proposta.
2.28 Lançar na nota fiscal as especiíicaÇóes dos serviÇos, de modo idêntico àqueles
constantes do anexo ll - do Termo de Referência.
2.29 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
2.30 Prover seus funcionárros com equipamentos de proteção adequados à execução dos
serviços objeto da contrataÇão, e responder por quaisquer acidentes de que possam ser
vítimas quando em serviço
2
A Contratada deverá manter sigilo em relação aos dados, informações ou documentos
que tomar conhecimento em decorrência da prestação dos serviços objeto desta
contratação, bem como se submeter às orientaçóes e normas internas de segurança da
informação vigentes, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos nesse sentido,
sob pena de responsabilidade clvil, penal e administrativa.
2.32 Parc Íotmalização da conÍidencialidade exigida, a Contratada deverá assinar
Contrato de ConÍidencialidade sobre Segurança da lnformação, comprometendo-se a
respeitar todas as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das
informações pertencentes à Contratante, mediante aÇões ou omissões, intencionais ou
acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruiÇão, inserção, cópia, acesso ou
alterações rndevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que
trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processadas.
2.33 O ConÍato mencionado no item 2.32 será assinado pelo representante da Contratada,
que deverá dar ciência aos profissionais envolvidos na prestação do serviço, sendo
entregue no ato da assinatura do contrato.
2.34 Manter durante a vigência do contrato um serviço de suporte técnico para serviços de
atendimento, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (seÍe) dias por semana.
2
Atender os chamados técnicos, de imediato, solucionando no pÍazo máximo de até 02
(duas) horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos
serviços contratados.
2.36 Realizar a instalação e a ativação do servrço em horários e data a ser acertada com a
Contratante, nos períodos de segunda à sexta-feira, das th às í4h, em dias úteis.
2.37 Efetuar a instalação e a configuraÇáo dos equipamentos de forma a atender
integralmente às características e às necessidades da Contratante, e responsabilizar-se
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por todas as conexões, materiaís, acessórios e mão-de-obra necessários, sem custo
adicional à Contratante.
Deverão ser disponibilizados, em regime de Comodato, todos os equipamentos
necessários para implementar os serviços de comunicaçâo de dados, incluindo roteadores
que suportem 1,4 Gbps (um gigabit e quatrocentos megabits por segundo), equipamentos
de conexão, cabos, conectores e etc. Os roteadores deverão ser novos, de primeiro uso
e em linha de produção, devidamente configurados e todas as senhas de acesso, com
perfil de administrador, de todos os roteadores ou equipamentos que permaneÇam nas
dependências da Contratante
A Contratada deverá em cada ponto instalar um equipamento de gerenciamento de
banda e controle de acesso, com tecnologia atestada e autorizada peia CONTRA-TANTE
2.4O A Contratada deverá operar e monitorar todos os serviços contratados Entende-se
por operação: lnstalar, configurar e manter os recursos e os serviÇos de telecomunicações
necessários, visando o desempenho eficiente e eÍicaz de toda a infra-estrutura da
Contratada. Entende-se por monitoraçâo: Atender a Contratante no que se refere ao
gerenciamento e íuncionamento no ambrente inslalado, executar atividades preventivas a
situações de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e
soluçóes junto a Contratante, garantindo o padrão de qualidade.
2.41 A Contratada deverá prestar os serviços de suporte tecnico e manutenção dos
equipamentos, a fim de garantir a alta disponibilidade e o bom funcionamento dos serviços
contratados, nos termos deste Edital.
2.42 A Contratada deverá fornecer um bloco de rede barra 26 (126), ou seja, com sistema
de monitoramento de consumo e acesso.
2.43 A Contratada compromete-se a garantir sigilo e inviolabilidade das informaÇões que
eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção
de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços.
2
A Contratada deverá efetuar testes de verificaçâo de qualidade da conexão, sempre
que houver solicitaÇâo da Contratante, sem a cobrança de oneração adicional.
Deverá ser disponibilizado serviço de Help Desk, do tipo 0800, para abertura de
chamados técnicos, com funcionamenlo 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (seÍe) dias
na semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
A Contratada deverá agendar a execuÇão dos serviços de Suporte Técnico Operativo,
Corretivo e Preventívo com a Contratante, com uma antecedência mínima de 02 (dors)
dias úteis.
2.47 Garantir que as lnformaÇões Confidenciais serão utilizadas apenas para os propósitos
do Contrato no (xxx/xxxx - SEAMO), e que serão divulgadas apenas para seus diretores,
sócros, adm inistradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos ou quaisquer
representantes, respeitando o princípio do privilégio mínímo;
2.48 Não divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORIVAÇÁO
SIGILOSA recebrda através da CONTRATANTE para qualquer pessoa fÍsica ou jurÍdica,
de direi to público ou privado. sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
2.49 Garantir que qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA fornecida por meio tangível não deve
ser duplicada pela CONTRATADA exceto para os propósitos descritos neste acordo;
2.50 A pedido da CONTRATANTE, retornar a ele todas as INFORMAÇÓES SIGILOSAS
2

38

2.39

44

2.45

2.46
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recebidas de forma escrita ou tangível, incluindo cópias, reproduções ou outra mídia
contendo tais informações, dentro de um período máximo de 10 (dez) dias após o pedido;
2.51 Como opção para CONTRATADA, em comum acordo com a CONTRATANTE,
quaisquer documentos ou outras mídias possuídas pela CONTRATADA contendo
INFORI\íAÇÕES SIGILOSAS podem ser dêstruídas por ela;
2.52 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE certificado com respeito à
destruição, confirmando quais as informaçôes que foram destruídas e os métodos
utilizados, dentro de um prazo máximo de 10 (dez) dias;
2.53 A CONTRATADA deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados,
prestadores de serviço, prepostos, subcontratados ou quaisquer representantes que
participarão da execução dos serviços objetos do contrato e, será responsável
solidariamente por eventuais descumprimentos das cláusulas aqui descritas.
2.54 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência, conforme Anexo l.
I

cLAUSULA TERCETRA - DAS OBR|GAçOES DA CONTRATANTE
3.1 Efetuar o pagamento na forma do item 15 do Edital, após o recebimento definitivo da
prestação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais,
ftscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.
3.2 Verilicar se a prestação dos serviços foi realizada com observaÇão às disposiçôes
pertinentes do Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento
do pagamento dos serviços prestados.
3.3 Designar um servidor público, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execuÇão do Contrato.
3.4 Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que
ocorra na execução do Contrato.
3.5 Promover o acompanhamento e a íiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
3.6 Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Anexo I - do Termo de Referência.
3.7 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias.
3.8 Aplicar à licitante vencedora as sançôes administrativas previstas na legislação
vigente, caso seja necessário.
3.9 Verificar a regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Contratada antes dos
atos relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, e juntado aos autos, com a instruÇão processual necessária.
Expedir as Autorizações de Serviços/Requisições e indicar os locais onde os
serviÇos serão executados.
3.1
Receber o objeto no local determinado na Requisição/Autorização de
Serviço.
3.12 Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução
do serviço referente ao objeto deste Contrato, quando necessário, desde que estejam

3.10
1
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devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a execuçâo dos serviços
3.13 Exigir o cumprimento das obrigações da Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta, inclusive quanto a não intenupção do serviço.
3.14 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
3 15 Notificar, por escrito, previamente a Contratada, quando da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA QUARTA. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

4.1 Afiscalizaçào e acompanhamento da prestaçáo dos serviços,

na forma integral, será feita
pelo servidor Sr. Derek Cunha Lima, matrícula no 5'í.29í-5, Superintendente, especialmente
designado, ou outro representante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma
do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 2í.06.93.
4.2 As declsóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração
434 íiscalizaÇão de que trata esta cláusula nâo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLAUSULA QUINTA

-

DO PRAZO E CONDIçOES DE EXECUçÃO DOS SERVIÇOS

5.1

A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços"
emitida pela Contratante, com termo final em 12 (doze) meses ou ao término do contrato, o
que ocorrer primeiro.

5.2

A execução dos serviços será realizada sob demanda, conforme a necessidade e de acordo

a

conveniência da Admrnistração, bem como da existência de disponibilidade
orçamentária, nas quantidades, locais e prazos determinados pela Contratante, por ocasião
da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus
com a execução do objeto.
Os serviÇos serão executados observado o disposto no Anexo I e demâis disposições
do Termo de Referência.
A solicitação formal da Contratante será emitida com antecedência mínima de 03 (Írês)
dias da realízação do evento.
A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviÇos em desacordo com as
especificações e condiÇões do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

com

5.3
5.4

5.5

5.6 A

execução dos serviços será gerenciada pela Contratada, que fará

o

acompanhamento da qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com vistas a efetuar
eventuais ajustes
Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviÇos ou
o alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser imediatamente comunicados a
Contratante, que colaborará com a Contratada na busca da melhor soluçâo para o problema.

5.7

Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatri/MA
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CLAUSULA SEXTA. OO RECEBIMENTO
61
Os serviços serão recebidos após sua execução nos locais indicados pela
Contratante, mediante aprovação do Gestor do Contrato, que deverá confirmar se os serviços
foram realizados, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência e
da proposta vencedora.
CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7 1 O futuro contrato, o qual será fruto do Termo de Referência, vigorará por 12 (doze) meses
a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através
de termos aditivos, até o limite de 50 (sessenÍa) meses, após a verificação da real
necessidade e com vantagens à Administração, conforme disposições do Art. 57 da Lei no
8.666/93 e suas alterações posteriores, com redaÇão dada pela Lei n" 9.648/98.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor do presente contrato é de

R$........

(

CLÁUSULA NONA. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.

1 As despesas decorrentes desta licitação correrão

à conta das seguintes dotaçôes

orçamentárias:

í3.00í - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
31.00í. í 0.302.0090.2627 - Manutênção do Serviço de Atendimento de Urgência UPA/Sáo
José
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1330 Fonte: 86
31.001.10.302.0090.2282 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha 1221 Fonte: 86
31 .00í .10.302.0125.2274 - ManutenÇão das Atívidades e Projetos do HMl, Hl de lmperatriz
Natureza: 3.3.90.39,99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 0995 Fonte: 86
31.001.10.301.0086.2263 - Promovendo a Saúde na Atenção Básica
Natureza. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte: 86
31 .001 .10.305.0094.2603 - Vigilância Epidemiológica em Saúde
Natureza. 3.3.90 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1070 Fonte: 86
31 .001 . 1 0.304.0094.25'15 - Vigilância Sanitária e Ambiental
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha.2970 Fonte.86

1í03
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31.001.10.302.0127.2614 - Programa de QualificaÇão do CAPS (Saúde Mental)
Natureza: 3.3.90 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fiche: 1
Fonte: 86
31 .00'1 .10 302.0127 2620 - Assistência Hospitalar / Dermatológico e CEtVll
Natureza: 3.3.90.39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. 1280 Fonte: 86
31.001.10 305.0094.2514 - Centro de ConÍole de Zoonoses
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 2961 Fonte: 86
31.001.í0.302.0127 2271- ManutenÇão do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
- CEREST
Natureza: 3.3 90 39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:2944 Fonte: 86
3í .001 .10.305 0094.2330 - Laboratório t\/unicipal de Endemias / HANSENÍASE
Natureza: 3.3.90.39 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte: 86
14.OO1 - Secretaria Municipal de Administração e Modêrnizâção - SEAMO
14.001.04.122.0029.2.077 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha.330 Fonte: 001
20.00í - Secretarie Municipal de Educação - SEMED
20.001.12.361.0043 2.437 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades e Projetos
Pedagógico SEMED
Natureza: 3.3.90 39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha.2772 Fonte. 001
30.00í - Secreteria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES
30.001.08.244 0154.2641 - indice de Gestão do SUAS - Operacionalizaçâo (lGD SUAS)
Natureza: 3.3.90.39 00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1507 Fonte: 095
30.001.08 244.0154.2643
Manutenção e Funcionamento Pleno do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS
Natureza: 3.3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:
Fonte.095
30.001 .08.122.0155.2655
Manutenção de Serviços de Proteção e Atendimento lntegral à
Família (PAIF) no âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
Natureza: 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceii'os - Pessoa Jurídica
Ficha.
Fonte.095
30.001 08.243.0159.2674
ManutenÇão de Serviços de Acolhimento lnstitucional para
Crianças e Adolescentes (Casa da CrianÇa, Casa de Passagem e Casa Lao
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1630 Fonte: 095
30.001.08.122.0157.2654 - Manutenção das Atividades e Projetos do Restaurante Popular
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros ServiÇos de Tercerros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1551 Fonte: 001

a
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Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica para
Pessoas com Deficiência no Centro de Referência - CRPD
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: í809 Fonte.095
30.001 .08.334.0155.2666
ManutenÇão do Centro de lnclusão Econômica e Social de
lmperatrlz - CIESI
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:1751 Fonte: 095
30.001 08.244.0158.2677
Atendimento
Manutenção dos Serviços de Proteção
Especializado a Famílias e lndivíduos no âmbito do Centro de Reíerência Especializado de
Assistência Social - CREAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha:1641 Fonte: 095
30.001 .08.244.0í 58 2675 - Manutenção do ServiÇo Especializado paÍa Pessoas em Situação
de Rua no âmbito do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua
- CENTRO POP
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Ficha: 1636 Fonte: 095
30.001.08.241 ,0155.2657 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo para ldosos
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1790 Fonte: 095
30.001.08.244.0154.2642 - Índice de Gestão do Programa Bolsa Família - Manutenção e
Operacionalização do Programa Bolsa Família (SEDES)
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1523 Fonte: 095
1 6.001.08.244.0032.2648 - Manutenção do Conselho Tutelar
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 1508 Fonte: 01
30.001 .08.242.0155.266í

-

-

e

CLÁUSULA DÉcIMA - Do PAGAMENTo

í0.1

Caso a Contratante nâo demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização à Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93
10.2 A Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duas) vias, que
deveráo ser entregues na Administração Municipal, para fins de liquidação e pagamento.
Anexa à nota fiscal/fatura deverá estar o relatório mensal da medição da conectividade
ofertada e de acordo com a sua taxa de variação.
10.3 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
OrÇamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em ate 30 (fínÍa)
dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresenteção das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
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10.4

R P R
NAIS MEDIANTE A
O pag amento deverá ser efetuado em P
ExECUCÁO DOS SERVICOS , à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho.
10.5 Para fazerjus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentarjunto às
notas fiscais, comprovaÇão de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os
serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre ServiÇos de Qualquer Natureza
ISSQN.
10.6 Para íins de pagamento, a Contratanie responsabilizar-se-á apenas peios ser viçc.rs
devidamente autorizados
certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês,
pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.
10.7 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviÇo caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
10.8 A Contratante não fica obrigada a adquirir os serviços na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para contratação, realizando o pagamento de acordo com o
serviÇo efetivamente prestado.
10.9 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida pelo fiscal à EMPRESA e o pagamento ficará pendente
até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o ptazo paÍa
pagamento iniciar-se á após a regularização da situação ou reaprêsentação do
documento fiscal, com as devidas correções, náo acarretando qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
10.í0 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito ao reajustamento de
preços ou atualizaçáo monetária.
í0.'1 1 A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçôes do
contrato.
10.12 A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçôes do
contrato.
10.13 A Contratante, observados os princÍpios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir ou cautelar do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do contrato.
'10.í4 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (selspor cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros

-

e

simples.

10.í5 O valor dos encargos

será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
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pagamento e a do efetivo pagamento; l= Índice de compensação financeira =
0,000í6438; e VP = Valor da prêstação em atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do REAJUSTE DE PREçOS
11.
Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo
de um ano, contado da data limite para apresentaÇão da proposta ou nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido,
poderão sêr reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC, mantido pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado em 12
(doze) meses, com base na seguinte fórmula:

í

R= (r _to).

P

lo
Onde
a) para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
lo = índice relativo ao mês da data limitê para apresentação da proposta,
P = preço atual dos serviços;
para
b)
os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = Índice relatlvo ao mês cio novo reajuste;
lo = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preÇo dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado.

L
ll

Os reajustes deverão ser precedidos de so crtação da Contratada.
Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato
sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusâo do direito.
Caso o índice estabelêcido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substítuição o que vier a ser determinado
pela legislaçáo então em vigor
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente.

lll.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 Pela inexecuÇão total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanÇões, segundo a gravidade da falta cometida:
12.2 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
de descumprimento das obrigaÇões e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
12.3 lvlultas:

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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12.3.1 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução total.
12.3.2 0,06% (sels cenÍésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
12.3.3 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do fato ocorrido, pelo náo cumprimento de
quaisquer condiçóes de garantia estabelecido no contrato.
12.3 4 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
1 2.3.5 10 9/o (dez por cento) sobre o valor do conirato, na hipótese cie rescisão contratual poÍ
inexecução parcial do contrato.
12.3 6 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato. Rescrsão contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais ou atraso superior ao prazo limite de 30
(Ír/nÍa) dias, estabelecido no item V.
12.4 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incrsos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.
12.5 Rescisão amrgável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Adminrskação Pública.
12.6 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
12.7 Suspensão temporária de participar em licitação e impedlmento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dols) anos.
12.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitaçâo perante a própria autondade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o Wazo da sanção aplicada com base no inciso anteríor.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA

-

DA RESCISÃo Do coNTRATo

í

13 A inexecuÇão total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.
13.2 Constitur motivo para rescisáo do Contrato:
13.3 o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos;
í 3.4 o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
13.5 a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicaÇão à AdministraÇão;
13.6 o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
13.7 o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de í 993;
13.8 a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara, Imperatri/MA
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13.9 a dissoluÇão da sociedade ou o falecimento do contratado;
1 3. 10 a alteraçáo social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execuçáo do Contrato;
13.11 razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administraliva a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
13.12 a supressáo, por parte da Administraçáo, dos serviÇos, acarretando modificaçôes do
valor inicial do Contrato alem do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de junho de 1993,
13.1 3 a suspensão de sua execuçáo por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a 120 (cento e vrnte) dias, salvo em caso de caiamidade pública, grave perturbaçáo oa ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaÇões e mobílizaÇões e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o drreito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que sela norma zada a situação;
13.í4 o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaçâo da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situaÇão;
1 3.15 a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviÇo, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;

13.í6 a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato
1 3. 1 7 O descum primento do disposto no inciso V do art. 27 , sem prejuizo das sanções penais
cabíveis.
1 3. 1 I a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaÇão do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusáo, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do
contrato

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO
14.1 A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Secrêtaria Municipal, aceito pela
período de vigência
fiscalização, durante
contrato, pa? representá-la
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante
declaração de que deverá constar o nome completo, no do CPF e do documento de identidade,
além dos dados relacionados à sua qualificaÇão profissional.
14.2 O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela AdministraÇão, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 05 (clnco) dias úteis após a assinatura do
contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de
Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências
durante a execução do contrato.
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14.3

A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientaçóes
da AdministraÇão, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas, de Segurança e
Medicina do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DESCRIçÃO DOS SERVIÇOS
15.1 Os órgãos municipais contemplados através dêste contrato estão citados no item 15.8,
podendo haver alterações em endereços e/ou inserção de outros órgãos dessa
municipalidade.
15.2 Os espaços públicos, tais como praças e pontos de paradas de transporte coletivo
municipal, contemplados com o acesso à internet, via Wi-Fi, estão descritos no item 15.9,
podendo haver alterações em endereços eiou inserção de outros espaços públicos. O
objetivo é promover a inclusão djgital, democratizando o acesso à internet de forma rápida e
gratuita à sociedade imperatrizense. A internet funcionará 7 (seÍe) dias por semana ,24 (vinte
e quatro) horas por dia e a conexáo disponível é de 2 Mbps (dois megabits por segundo) de
download e upload êfetivos. São caracterísiticas intrínsecas ao serviço: a) qualidade,
estabilidade e garantra de banda que contemplem diversos usos da internet, inclusive
streaming, voz sobre IP e vídeo; b) infraestrutura que assegure o acesso à ínternet por meio
de dispositivos de diversos tipos, como smartphones, tablets, notebooks e netbooks; c)
sistema de gestão que permita detectar e evitar possíveis incidentes e cumprir determinações
legais e judiciais; d) a neutralidade não pode ser quebrada, sendo que o prestador de serviço
não está autorizado a filtrar o tráfego por lP de origem ou de destino, por aplicação ou por
conteúdo, exceto para cumprir legislação em vtgor.
15.3 Haverá também, mediante agendamento, a necessidade de atender eventos externos,
os quais poderão ocorrer em datas contínuas ou não, em horários diurnos e/ou noturnos, na
zona urbana ou rural, limitados até 07 (seÍe) eventos mensais, com conexão por fibra óptica
ou via rádio e com velocidade média de 1oMbps (dez megabits por segundo), com variação
máxima de 5o/o (cinco por cento).
15
A conexáo deverá ser direta e exclusiva à Rede Mundial de Computadores,
destinando-se a atender as necessidades da Administração Municipal, durante o período de
12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses,
conforme especificações presentes neste TERMO DE REFERÊNCIA, através do ANEXO
Especificação Técnica de lnstalaÇão, Configuração, lmplantação, Manutenção do Link,
Elaboração da Proposta e Contrato de Confidencialidade de lnformação e também mediante
o ANEXO ll- Planilha de Composição de Preços.
15.5 A alocaçáo dos serviços será em endereços distintos, ficando a cargo da Secretaria
de Administração e Modernizaçáo SEAMO a responsabilidade de indicar os locais à
Contratada, os quais são 232 (duzentos e trinta e dols) pontos interligados da Administração
Municipal e 30 (trinta) pontos em Espaços Públjcos, totalizando 262 (duzentos e sessenÍa e
dois) pontos. Prevalecendo a instalação, manutenção e disponibilização de equipamentos,
componentes e acessórios, em regime de Comodato. De todos os órgãos municipais e
espaços públicos que serão atendidos indicamos os presentes nos itens í5.8 e 15.9.
15.6 O ponto central para receber, concentrar e distriburr todos os serviços contratados
será a localização do Data Center da Superintendência de Tecnologia da lnformaÇão - STl,
a partir do qual serão distribuídos aos pontos de destino, os quais estarão no raio de 16km
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(dezesseis quilômetros) na área urbana e 40km (quarenta quilômetros) na zona rural de
lmperatriz/[\/4.
15.7 Em observação ao PrincÍpio da Eficiência nos serviços públicos prestados à
sociedade, será firmado que os pontos localizados na zona urbana deverão ser interligados
exclusivamente por rede de fibra óptica. Enquanto que os pontos situados na zona rural
poderão ser atendidos mediante rede de flbra óptica ou via rádio.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CONTRATO DE COMODATO
16.1 Serão cedidos à Prefeitura lVlunicipal de lmperatriz, através de COMODATO, pelo
prazo estabelecido nos termos deste contrato, os equipamentos e matêriais que garantam a
disponibilidade do link solicitado, sem custos adicionais à Contratanre.
16.2 A Contratada reserva para si a posse indireta e o domínio dos equipamêntos, cedidos
à Contratante em caráter de COMODATO, submetendo-se aos dispositivos específicos da
legislaçáo vigente para este regime.
16.3 A Contratante é responsável por danos causados aos equipamentos disponibilizados
pela Contratada, devendo ressarci-la por quaisquer prejuízos advindos de seu uso indevido,
e em desconformidade às especiÍÍcaÇões técnicas e às cláusulas do contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉflMA - REeursrros Do sERVrço DE supoRTE

17.1

O Suporte Técnico é a série de procedimentos executados para recolocar os produtos
em seu perfeito estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive suas funcionalidades,
realizando a substituição, a configuração e demais serviços necessários conforme cada caso
O Portal e a Central de Atendimento devem estar à disposição da Contratante para
recebimento de reclamaçôes e solicitações de serviços no período de 24 horas por dia, 7 dias
por semana, todos os dias do ano.
17
A Contratada deve fornecer número de protocolo após a abertura de chamado,
considerando quaisquer das modalidades de abertura.
Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas ao
chamado aberto, como tempo de início e fim de atendimento, identiÍicação do elemento
(equipamento, enlace ou serviço) afetado, nome, telefone
e-mail do contato no
CONTRATANTE que foi posicionado acerca do reparo e restabelecimento do serviÇo,

17.2

3

17.4

e

registro hlstórico durante a execuÇáo dos procedimentos, descrição detalhada da
resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

17.5

Suporte Técnico deve iniciar-se após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
estendendo-se por todo o período de vigência do Contrato.
O Suporte Técnico Operativo é todo procedimento que envolve ação de instalação,
configuração e manutenÇão de recursos e serviços de telecomunicações necessários visando
o desempenho efetivo do serviço contÍatado.
O Suporte Técnico Preventivo é todo procedimento planejado cuja aÇão executada,
seja qual for, visa evitar que o serviço prestado venha a ficar inoperante ou apresentar baixo
desempenho.
O Suporte Técnico Corretivo é a série de procedimentos executados para recolocar
o serviço em seu perferto estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive com a
substrtuição de componentes, partes, ajustes, reparos e demais serviços necessários de

17.6

17.7
17.8
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acordo com os manuais de manutençáo do fabricante e normas técnicas específicas para
cada caso.
17.9 O Contratante poderá, a qualquer momento, determinar à Contratada a execução das
rotinas de Suporte Técnico Operativo, Preventivo e/ou Corretivo.
17.1O A Contratada deverá manter uma equipe especializada, com disponibilidade de 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (seÍe) dias por semana, para tealizar qualquer suporte
técnico, incluindo manutenção do circuito de acesso à lnternet e suporte on-site.
17.11 O serviço de suporte on-site consiste no envio de um técnico especializado, em caso
de problemas no funcionamento da solução, ao site (local onde o circuito de acesso ou
última milha é entregue) do Contratante.
17.12 A reaiização de Suporte Técnico Preveniivo, caso não se.ia solicitacio pelo Contratante,
deverá ser comunicada a este com antecedêncra mÍnima de 2 (dols) dias úteis, devendo
o horário ser negociado de forma a não haver indisponibilidade ou perda de performance
no serviço prestado à Contratante.
17.13 A Contratada deverá apresentar soluções deflnitivas para os problemas relatados,
ídentificados pelo monitoramento proativo ou por solicitação de suporte técnico pelo
Contratante, dentro dos prazos e condiÇões estabelecidos neste Termo de Referência.
17.13.1 O prazo para restabelecimento dos serviços, incluindo recuperaÇão ou soluçáo
de falhas na prestação do serviço, é de no máximo 04 horas, contados após a
abertura do chamado;
í7.14 Todas as despesas decorrentes da necessidade de substituiÇáo de equipamentos,
infraestrutura, transporte, deslocamento, embalagem, peças, partes, manuais do
fabricante, serão de inteira responsabilidade da Contratada, não devendo gerar qualquer
ônus adicional ao Contratante.
17.'15 A Contratada responderá por quaisquer prejuizos que seus empregados causarem ao
patrimônio do Contratante ou a terceiros, por ocasião da prestaÇão dos serviÇos,
procedendo imediatamente os reparos ou indenrzaÇóes cabíveis e assumindo o ônus
decorrente.
17.16 A Contratada arcará com todos os encargos sociaís, trabalhistas, tributos de qualquer
espécte que venham a ser devidos em decorrência da execução do serviço contratado,
bem como custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso exista.
17.17 A Contratada deverá manter preposto para representá-la durante o fornecimento dos
produtos e a execução dos serviços ora tratados, desde que aceitos pela Prefeitura
Municipal de lmperatriz.
17.18 A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pelo Gestor do Contrato, o(s)
preposto(s), cuja qualificação, atuação, permanência ou comportamento forem julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do órgão ou ao interesse do
serviço público, decorrente da execuÇão do serviço.
17.19 A Contratada se compromete a utilizar as melhores práticas, capacidade técnica,
materiais, equipamentos, recursos humanos e supervisão técnica e administrativa, para
garantir a qualidade do serviço e o atendimento às especificações contidas no Contrato,
no Termo de Referência e demais anexos do Termo dê Referência.
17.2O A Contratada deverá indicar preposto na cidade de lmperatriz/ltilA para representá-la,
durante a vigência contratual, objetivando prestar esclarecimentos e informações
Rua Urbano Santos, 1657-Baino Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505
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pertinentes ao contrato, receber e resolver reclamações, efetuar acordos a respeito do
serviÇo, dentre outras atribuições, apresentando nome, endereço de e-meil, telefone Íixo

e celular com código

de área 99,

ínclusive para

os casos de

urgência, em

observância ao disposto no art. 68 da lei 8.666/93.
17.21 A Contretada deverá disponibilizar Portal de Atendimento em domínio público

na
lnternet como principal canal para abertura de chamado, por meio de interface web com
campos para preenchimento da designação do circuito, para informaçôes adicionais (com
intuito de detalhar o problema enfrentado), para indicação de teleÍone de contato e campo

para preenchimento do endereço de e-mail do solicitante para recebimento do protocolo
de abertura do chamado.
17.22 A Contratada também deverá disponibilizar Central de Âtendimento como canal
secundário para abertura de chamado, a ser acessada por número único nacional não
tarifado (0800) ou ligaçáo local de lmperatriz/MA e deverá atender 950/o das chamadas a
elas destinadas, limitando o redirecronamento da ligação para área de abertura de
chamados apenas 1 (uma) vez por ligaçáo. A Contratante não poderá esperar mais do
que 60 segundos em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira.
17.23 AConlratada deverá disponibilizar à Contratante um serviço de atendimento telefônico
com discagem gratuita 0800 ou de custo local DDD 99 e, adicionalmente, outro meio de
comunicaçáo de drsponibilidade imediata, sítio Web ou e-mail, sem ônus adicional para a
Contratante, para abertura e acompanhamento de chamados. E imprescindível que os
funcionários de atendimento da CONTRATADA conheçam os serviÇos contratados e
estêjam aptos a dar as informaçóes básicas sobre o serviço.
17.24 Os serviÇos de atendimento e de suporte técnico deverão, ao serem acionados,
registrar o chamado, protocolar a data e hora da solicitação, nome do SOLICITANTE e
descrição detalhada da solicitaçâo.
17.25 A Contratada encamtnhará mensagem de e-mail para endereço a ser indicado pela
Contratante informando o número de protocolo do chamado técnico, data e hora de
abertura e sua descrição.
17.26 O atendimento e suporte técnico devem ser em língua portuguesa, incluindo o
atendimento têlefônico, o e-mail e sítio Web.
17.27 Deverá haver encaminhamento de registro da Contratada
Contratante,
imediatamente após Íechamento dos chamados, acerca das soluções aplicadas para
definitivamente tornar o serviço de acesso à lnternet em pleno estado de íuncionamento.
Esse registro deverá fornecer em detalhes, por e-mail ou via sítío Web, a solução para o
problema detectado. Deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado no serviço,
incluindo todos os componentes da solução, equipamentos de comunicação, peças e
esclarecimentos técnicos para ajustes, reparos, instalaÇões, configurações e correÇões
necessárias.
17.28 O envio da solução por e-mail ou via sítro Web nâo exime a Contratada do
fornecimento do relatório mensal de prestação de serviço com a consolidaÇão dos
chamados técnicos abertos pela Contratante no período.
17.29 No caso de substiturção temporária, o equipamento, peça e componente deverá
possuir, no mínimo, características técnicas e desempenho iguais ou superiores às
substituídas com a anuência da Contratante.
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No caso dê substituição definitiva, o equipamento, peça e componente deverá possuir,

no mínimo, características técnicas e desempenho iguais ou superiores às substituídas,
serem novas e de primeiro uso
17.31 A Contratada deve prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela equipe técnica da Conlratante referente a qualquer problema detectado
ou ao andamento de atividades das manutençôes previstas.
17.32 A Contratada deve comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato todas as
ocorrências anormais ou de comprometimento da execução do servrÇo contratado;
17.33 No caso de manutençôes preventivas ou corretivas em que haja risco de
indisponibilidade total ou parcial dos equipamentos,
Contratante deverá ser
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17.34 A Contratada deve assegurar a manutençáo, suporte e assistência técnica
necessários ao perfeito funcionamento dos links de transmissão de dados e
equipamentos ou à melhoria da sua qualidade técnica, efetuando ajustes, reparos ou
substituição parcial ou total dos equipamentos, peças e partes sob sua pÍopriedade e
responsabilidade, sem ônus adicionais para a Contratante.
17.35 A Contratante também promoverá o monitoramento dos roteadores, devendo a
Contratada prestar suporte técnico quando solicitado.
17.36 A solução deverá ser gerenciada proativamente pela Contratada, o que consiste em:
í 7.36.1 Monitoramento contínuo do circuito de acesso.
17.36.2 Abertura de chamados técnicos, em caso de defeito, acionando a Contratante.
O chamado de descontinuidade de serviço deve ser aberto imediatamente à sua ocorrência,
independente de contato por parte da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIÍúA OITAVA - MEDIÇÃO DE QUALIDADE
18.
Para a Medição da Qualidade do Serviço de Conectividade a CONTRATADA deverá
dispor de sistema de gerenciamento e acompanhamento dos serviÇos a fim de que seja
gerado relatório mensal fidedigno à conectividade efetiva e transmissão média mensal
ofertada à CONTRATANTE. Por meio desse Controle, a CONTRATANTE estabelecerá
padróes de qualidade da internet, com o objetivo de melhorar progressivamente a experiência
dos usuários tanto no que se refere ao atendimento, quanto com relação às conexões.

1

18.2 As metas de qualidade são exigidas da CONTRATADA para que seja possível
acompanhar a Taxa de Variação que pode ocorrer na velocidade do Tráfego. Com esses
dados, a CONTRATANTE pretende verificar se o serviço está sendo disponibilizado dentro
dos parâmetros propostos nesse Termo de Referência e promover a melhoria progressiva dos
serviços públicos.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATAOA
19.1 A CONTRATADA responderá por perdas ê danos que vier a sofrer a CONTRATANTE,
ou terceiros em rczáo de ação ou omissâo dolosa ou culposa cia CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS
20.1 Dos atos de aplicação de penaiidade prevista no Termo de Referência, ou de rescisâo
contratual, praticados pela Contratante, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato.
20.2 Da decisão do Secretário l\/unicipal de Administração que rescindir o Contrato antes de
seu prazo final cabe, inÍcialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da intimação do ato.
20.3 Em qualquer hipótese é assegurado à Contratada amplo direito de defesa, nos termos
das normas gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz (MA), com renúncra expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução
deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz (tVA),

_

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal de Administração e Modernização

CONTRATADO
Representante Legal

p
t:

TESTEMUNHAS:

CPF/IVIF

CPF/MF
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO tNC. V DO ART. 27 DALET
8.666/93

I

DECLARAÇAO

(Nome

da

Empresa)

,

inscrito no CNPJ/MF sob no
representante legal
o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentidade no
edo
CPF no
, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do aÍl.27 da Lei no
junho
8.666, de 21 de
de 1993, acrescido pela Lei n0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

por intermédjo do seu

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva. emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz

(

)

(Data)

(Representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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pREGÃo pRESENctAL N. o7zl2018-cpL

ANEXO V

MoDELo DE DECLARAÇÃo oe ctÊrucla E cuMpRtMENTo Dos REeutstros DE
HABILITAÇÃO

Ç
Declaramos, para efeito de participaçáo no processo iicitatório Pregão
Presencial n' 07712018-CPL, realizado pela Prefeitura Municjpal de lmperatriz, e conforme
exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaraÇão e feita sob as penas da Lei

lmperatriz([/A),

_

de

de 2018.

Representante Legal da Empresa

i&.--

<-_)
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