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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação emergencial de empresa na prestação de serviços no fornecimento e transporte de internet 

e gerenciamento de rede visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal Rondon do Pará. 
 

Lote Bem/Serviço 

 
1 

Os planos de link dedicado inclui: disponibilidade com a Internet de, no mínimo, 100 

Megas, Roteador WIFI AC 1200 em comodato, ONU em comodato, SLA de 24h.  

2 Disponibilidade de um técnico 24h por dia para a realização e manutenção de rede. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, quanto a 

responsabilidade de assegurar a sustentação do ambiente de TI da Prefeitura, a Coordenação de 

Informática pretende implantar uma solução de provimento de acesso à Internet através de conexões 

redundantes, por caminhos distintos, visando uma elevada taxa de disponibilidade. A conexão objeto 

desta contratação deverá suportar o tráfego total de 100 Mbps. 

2.2. A contratação de conexões à Internet tem por objetivo básico implantar e disponibilizar, 

para a Prefeitura Municipal o uso da solução de balanceamento de Link, a qual proporciona caminhos 

redundantes e balanceamento do acesso entre os links adquiridos, proporcionando melhor uso dos 

recursos e serviços contratados com a operadora no que diz respeito a disponibilidade, segurança e 

performance, permitindo a estruturação de um esquema tolerante a falhas, baseado em conexões 

redundantes, a serem fornecidas por 1 provedor. 

2.3. Objetivando garantir maior segurança e desempenho com alta disponibilidade. 

2.4. Visando também o atendimento dos principais requisitos de segurança, disponibilidade    ,    

desempenho de um sistema de comunicação, foram estabelecidos critérios, capazes de estabelecer 

níveis de serviços satisfatórios para o funcionamento da Internet, considerados essências para a 

Prefeitura Municipal. 

2.5. A contratação destes serviços visa a continuidade da disponibilização de acesso à rede 

mundial de computadores por meio da internet de forma initerrupta, pelo período de 90 dias. 
 

2.6. Resultados a Serem Alcançadas com a Contratação 

 

a) Atender os requisitos estabelecidos pela sustentação do ambiente de TI da Prefeitura; 

b) Comunicação e relacionamento da Prefeitura  com outras partes através da Internet; 

c) Manutenção no acesso aos serviços prestados pela Prefeitura Municipal, disponibilizados aos 

estabelecimentos públicos municipais, para acesso via Internet de forma initerrupta. 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉNICA 

3.1 Serviço de IP dedicado para conexão da Prefeitura à internet 

3.2 Fornecimento, em regime de locação mensal, de conexão da rede de computadores da 

Prefeitura aos backbones da rede mundial Internet, através de 01 (um) link dedicado de dados, 

de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, através de serviço de IP; 

3.3 Estabelecimento de circuito de acesso entre as dependências da Prefeitura e as dependências da 

Contratada (“last mile”), com taxa de transmissão efetiva de 100 Mbps (cem mega bits por 

segundo) referente ou mais por meio de enlace cabeado; 

3.4 A Contratada deverá interligar o ponto de acesso à rede da P r e f e i t u r a  p o r  meio de uma 

única interface; 



 
 

 
 

3.5 Especificações técnicas do serviço de monitoramento e gerência de rede 

3.5.1 A Solução de Monitoramento e Gerência da Rede: 

a) Poderá ser constituída de um ou mais softwares, integrados ou não; 

b) Não precisa estar instalado na Prefeitura, mas deve ser acessado e usado na Prefeitura; 

c) Deverá ser escalável, permitindo futuras ampliações no número de elementos de rede a 

serem gerenciados; 

d) Deverá permitir a definição de perfis de usuários e uso de senhas para controle do acesso; 
 

3.6 Suporte técnico 

3.7 - A Contratada responderá por todos os vícios e defeitos dos serviços durante o período de 

vigência do contrato; 

3.8 - O suporte técnico deverá ser prestado na Prefeitura e em seus estabelecimentos ou em local 

específico da Contratada que der causa a qualquer falha na prestação do serviço; 

3.9 - O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias por 

semana, durante a vigência do Contrato; 

3.10 - As paradas programadas deverão ser realizadas em horários sem expediente na Prefeitura, ou 

seja, das 19h00 às 6h00 de segunda a sexta e em qualquer horário aos sábados, 

domingos e feriados. 
 
 

4.1 Nomear Fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

4.2 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Contrato; 

4.3 Comunicar tempestivamente à CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis 

irregularidades observadas no decorrer da prestação dos serviços para a imediata 

adoção das providências para sanar os problemas eventualmente ocorridos; 

4.4 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o 

que estabelecem no Contrato; 

4.5 Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues conforme 

estipulado  no contrato, verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas 

fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas, para pagamento; 

4.6 Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, dos 

serviços que estiverem de acordo com as especificações, comunicando à 

CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os 

pagamentos; 

4.7 Comunicar a CONTRATADA para que seja efetuada a substituição de empregado que, 

por qualquer motivo, não esteja correspondendo às expectativas; 

4.8 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e demais 

irregularidades constatadas na execução dos procedimentos previstos no presente 

Contrato, a fim de serem tomadas as providências cabíveis para correção do que for 

notificado; 

4.9 Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

4.10  Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que 

venham a ser solicitados pelo preposto da CONTRATADA; 

 
 

5.1 A Contratada deverá se comprometer a prestar o serviço de acordo com as especificações 

constantes deste Projeto Básico, durante todo o período de vigência do contrato; 

5.2 Encaminhar para a execução dos serviços, empregados devidamente registrados com comprovada 

idoneidade moral e profissional. 

5.3 Realizar a instalação e a ativação do serviço em horários e data a ser acertada com a Coordenação 

4. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 



 
 

de Informática, fora do horário de expediente que é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; 

5.4 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 Projeto Básico; 

5.5 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; 

 
 

6. Prazos 

6.1 O prazo de vigência deste contrato é de 90 (noventa) dias, contados da data de 

assinatura do Contrato. 
 

7. Pagamento 

7.1 A CONTRATADA emitirá mensalmente as notas fiscais dos enlaces ativos, somente 

após o aceite definitivo e autorização do Gestor do Contrato; 

7.2 As notas fiscais deverão ser entregues no protocolo da CONTRATANTE. 

7.3 O aceite mensal dos serviços será emitido pelo gestor do contrato após a análise e 

conferência dos relatórios apresentados. 

7.4 Caso os documentos de cobrança apresentem erro ou inconsistência em seu 

faturamento, cobrança indevida, ou se este estiver fora da especificação informada 

pela CONTRATANTE, o documento será devolvido, devendo a CONTRATADA 

encaminhar nova cobrança, nos termos do subitem anterior. 

7.5 O pagamento balizar-se-á pela avaliação quantitativa e qualitativa do fornecimento 

do objeto contratado. 

7.6 Os pagamentos serão efetuados, em moeda corrente, de acordo com prazo 

estabelecimento em norma interna da P r e f e i t u r a  a contar da data de atesto da 

Nota Fiscal /Fatura, com emissão de Ordem Bancária para crédito em conta corrente 

da CONTRATADA. 

 

8. Estimativa de preço 
 

Item Descrição Valor Mensal Valor 03 Meses 

 

 
01 

Os planos de link dedicado inclui: disponibilidade com a 
Internet de, no mínimo, 100 Megas, Roteador WIFI AC 1200 
em comodato, ONU em comodato, SLA de 24h. 

 

 
R$ 18.499,67 

 

 
R$ 55.499,00 

 

 
02 

Disponibilidade de um técnico 24h por dia para a realização e 
manutenção de rede. 

 

 
R$ 5.500,00 

 

 
R$ 16.500,00 

TOTAL 

 
 

O valor total estimado para contratação dos s e r v i ç o s  é de R$ 7 1 .999,00  

(setenta e um mil novecentos e noventa e nove reais) 

 
 

EMPREITADA:  (X) PREÇO GLOBAL  ( ) PREÇO UNITÁRIO 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( ) GLOBAL (X) POR ITEM 

 
9.1 Qualificação Técnica 

9.2 Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

declarando ter a empresa contratada prestado ou estar prestando serviços compativeis e 

pertinentes com o objeto descrito; 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 



 
 

9.3 Apresentar documentação que comprove a autorização e/ou concessão da Agência Reguladora dos 

Serviços de Telecomunicações – ANATEL para prestação dos serviços de conectividade à Internet 

Global; 

9.4 Conforme previsto na Lei 8.666/93, no art. 43 § 3°, os Atestados de Capacidade Técnica 

apresentados poderão, à critério da Prefeitura, serem objetos de diligência. 
 

9.5 Critérios de Seleção 

9.6 A licitação será realizada na modalidade de Dispensa de Licitação, com julgamento pelo critério de 

“Menor Preço Global”, atendidas as especificações e características descritas neste Termo de 

Referência; 

 

9.7 A contratação será baseada em conexões redundantes, a serem fornecidas pelo provedor de  

internet, sendo assim, o licitante poderá ofertar em ambos os i t e n s , e poderá ser vencedor total 

em todos os itens licitados;  


