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Anexo I Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Este Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada em
Fornecimento de Link Dedicado à Rede Mundial de Computadores - (INTERNET), para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, Secretarias e departamentos.

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO

A Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como
atribuição realizar os procedimentos licitatórios, visando a futura e eventual contratação de empresa
especializada em fornecimento de Link Dedicado à Rede Mundial de Computadores - (INTERNET), para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, Secretarias e departamento. Devido a
constante evolução nos processos de dados que envolvem as empresas públicas e a grande necessidade
de integrar e informar os dados gerados para o governo federal, governo estadual e tribunais de contas de
forma rápida e eficiente, resguardando a integridade e a segurança das informações, necessita de meio de
transmissão de dados que possam atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias e
Departamentos, como parte integrante da Administração Pública tendo em seus objetivos e desafio
acompanhar a tecnologia e modernização do Poder Executivo. Nesta linha, tem realizado investimentos na
área de TI, com o objetivo de proporcionar os meios necessários para consolidar as informações em um
ambiente corporativo de alta performance e disponibilidade, e em alguns casos de internalizar bases de
dados que contenham informações relevantes para esta Prefeitura.

A Prefeitura atualmente lida com uma grande diversidade de informações e processamento de dados
gerados pelas secretarias no exercício de suas atribuições. Sendo assim faz-se necessário a contratação
de fornecimento de link dados para acesso à internet (rede mundial de computadores). Com a qualidade,
vistas a dar continuidade aos serviços de acesso à internet atendendo as necessidades de comunicação e
acesso a novas tecnologias que possam atender as demandas desta prefeitura de forma mais eficiente e
menos onerosa.

qual serão bravamente velados caso não haja condições de abastecimento alavancando uma série
de problemas administrativos.

As devidas aquisições deverão ser conforme as condições previstas e especificações
constantes do Terno de Referência

3. O PRAZO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços poderão ser realizados durante o período 12 (doze) meses, contados da

data de assinatura da Ata de Registro de Preço.

Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
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recebimento da ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE. Os serviços serão

recebidos e fiscalizados por servidores designados pela CONTRATANTE.

O fornecimento será conforme especificado na ordem de fornecimento, de forma continuada,
4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

4.1 A quantidade ESTIMADA a ser adquirida, é fixada de acordo com este Termo

4.1 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da

quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste termo.

DESCRIÇÃO
DOS

PRODUTOS
DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE FORMA

ITEM ÓRGÃOS QUANT UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL
POR MÊS

1

PREFEITURA MUNICIPAL
4000 MEGABIT

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

2000 MEGABIT

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL

2000 MEGABIT

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

2000 MEGABIT

5. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.2 Os serviços serão realizados, em conformidade com as determinações expedidas

pela CONTRATANTE.

4.3 Os serviços serão rejeitados, sempre que estiverem em desacordos com as

condições estipuladas no instrumento convocatório e contratos.

4.4 Os serviços deverão ser de qualidade. Sendo a prestação dos referidos serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK
DEDICADO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - (INTERNET)COM
ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, TOTALIZANDO .000 MB FULL,
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serão supervisionados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA.

4.5 A CONTRATADA deverá, durante a prestação dos serviços, atender as

exigências das condições de segurança.

4.6 A licitante vencedora garantirá o comportamento moral e profissional de seus

empregados, cabendo-lhe responder integral e incondicionalmente por todos os

danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por

inobservância de ordens e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE

CURUÇÁ/PA-PA.

6 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A proponente deverá realizar os serviços no local indicado pelo PREFEITURA

MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA de acordo com a ordem de compra.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.2. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os

padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste

instrumento, em conformidade com o parágrafo único do Art. 1° da Lei

10.520/2002.

8. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

O prazo de entrega dos serviços objeto da licitação será de 05 (cinco) dias após a apresentação da
requisição de fornecimento.

8.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser

substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,

sem prejuízo da aplicação das penalidades

9. .DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

9.1. o recebimento do serviço deverá ser efetuado por servidor designado para

esse fim, representando a prefeitura municipal de Curuçá/PA.
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10 - FORMA DE PAGAMENTO

10.1. Pelo fornecimento dos produtos a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias

após o fornecimento do objeto acompanhados de Nota Fiscal.

10.2O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária

diretamente na conta da CONTRATADA, vedada transferências para outras contas.

10.3O pagamento será efetuado mediante:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do

prazo de validade expresso na própria certidão;

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a,

Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da

Constituição Federal), através da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito.

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11).

e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da

despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - Compete à Contratada:
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta

11.1.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por

todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente a Administração

em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
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edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.1.4. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante;

11.1.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe

o inciso XIII, do artigo 55, da Lei N° 8.666/93 e alterações;

11.1.6. Enviar juntamente com as notas fiscais e certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

11.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante

11.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos à execução do empreendimento.

11.1.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros.

11.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, equipamentos, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

11.1.12. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste termo de referência.

11.1.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência

estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.1.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

11.1.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666,

de 1993. 11.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,

as normas de segurança da Contratante;

11.1.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.1.19. Não será permitida a subcontratação do objeto.

11.2 - Compete à Contratante:

11.2.1. Efetuar o pagamento dos produtos no preço previsto, nos termos deste instrumento;

11.2.2. Definir o local para o fornecimento dos produtos;

11.2.3 Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 8°
do art.

11.2.3. 15 da Lei n° 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos

11.2.4. produtos fornecidos. Conferir o documento de cobrança mediante a ordem de compra;

11.2.5. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à contratada.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,

de 1993.

12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento

e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios

previstos neste Termo de Referência.

12.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°

8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada

dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 12.6. O

representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§

1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e

87 da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.

12.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto

12.7. ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
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realizada.

12.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

Curuçá-PA, 07 de março de 2022

Renzo Salvador dos Santos Monteiro
Chefe do Departamento de Informática e Sistemas

Port. N° 320/2021
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