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ANEXO I  

TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. 

 

2. JUSTIFICATIVA:   

 

2.1 Justificando-se a contratação pela necessidade de atender a demanda da Prefeitura 

(gabinete/secretarias) e Fundos do Município de Santarém Novo/PA, pois é exigido 

da maioria dos Gestores o envio de informações ao órgãos de controle, prestação de 

contas de convênios, alimentação de sistemas internos e externos, dentre outros 

necessidades tais como envio e recebimento de e-mails e realização de pesquisas, 

sendo de suma importância termos acesso a esse meio de comunicação tão usado e 

necessário nas demandas administrativas. 

 

3. LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS: 

 

3.1 Prefeitura Municipal de Santarém Novo – PA, onde funciona a Secretaria de Administração, 

Orçamento e Finanças e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a qual possui 

os locais abaixo descriminados: 

3.1.1 Prédio da Prefeitura; 

3.1.2 Prédio do Complexo Administrativo. 

3.2 Secretaria Municipal de Educação, a qual possui os locais abaixo descriminados: 

3.2.1 Prédio da secretaria de educação; 

3.2.2 Escolas Municipais: 

E.M.E.F. “Professora Conceição Pimentel” - Bairro: Cidade Velha 

E.M.E.I.F. “Solidariedade” - Bairro: Cidade Velha 

E.M.E.I. “Tenente Justino Montalvão” - Bairro: Liberdade 

E.M.I.F. “Kimie Ohaze” - Bairro: Liberdade 

E.M.E.I.F. “Santa Lucia” - Vila: Pedrinhas 

E.M.E.I.F. “Magalhães Barata” - Vila: Peri-Meri 

E.M.E.I.F. “São José” - Vila: Fortaleza 

E.M.E.I.F. “Francisco Pedro Pimentel” - Vila: Brasileiro 

E.M.E.I. “Darcy do Amaral Aleixo” - Vila: Peri-Meri 

E.M.E.I.F. “Marcelino Santos” - Vila: Clemente 

E.M.E.I.F. “Olímpio Carmo de Araújo” - Vila: Jutaizinho 

E.M.E.I.F. “Liberato Pereira da Costa” - Vila: Jutaizinho 

E.M.E.I.F. “Mercedes Costa de Loureiro” - Vila: Santa Terezinha 

E.M.E.I.F. “Emilio Garrastazu Médici” - Vila: Iraquara 

E.M.E.I.F. “Santa Angélica” - Vila: Santo Antônio de Trombetas 

E.M.E.I.F. “Santa Fé” - Vila: Trombetas 

E.M.E.I.F. “Ezequiel Araújo Braga” - Vila: Pau Amarelo 

3.3 Secretaria Municipal de Saúde, a qual possui os locais abaixo descriminados: 

3.3.1 Prédio da Secretaria de Saúde e demais setores vinculados; 

3.3.2 UBS - Unidade Básica de Saúde de Santarém Novo; 

3.3.3 ESF - Estratégia Saúde da Família Santo Antônio de Trombetas – Zona 

Rural 
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3.3.4 ESF - Estratégia Saúde da Família Peri-Meri – Zona Rural 

3.3.5 ESF - Estratégia Saúde da Família Jutaizinho – Zona Rural 

3.4 Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual possui os locais abaixo 

descriminados: 

3.4.1 Prédio da Secretaria de Assistência social; 

3.4.2 Prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 

3.5 Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 

quais compartilham o mesmo Prédio, possuem o local abaixo descriminado: 

3.5.1 Prédio da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente. 

 

4. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET:  

 

4.1 - DOS SERVIÇOS: Os serviços deverão ser prestados conforme solicitado pelo órgão 

contratante de acordo com as especificações descritas neste termo de referência em 

conformidade com as obrigações constates no instrumento convocatório e contratual. 

4.1.1 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS: 

4.1.1.1 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana; 

4.1.1.2 Garantia total da banda contratada com redundância; 

4.1.1.3 Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload; 

4.1.1.4 IP fixo; 

4.1.1.5 Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 

300Mbps; 

4.1.1.6 Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de 

expediente da Prefeitura (Manhã: 8h às 12h – Tarde: 14h às 18hs) 

com prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após 

a abertura do chamado técnico; 

4.1.1.7 Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local 

ou entrar em contato com a Prefeitura/secretaria para fins de 

análise do problema em no máximo 45 minutos; 

4.1.1.8 A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na 

totalidade do fluxo contratado;  

4.1.1.9 A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e 

exclusiva, desde as dependências da Prefeitura/Secretaria até a 

conexão à infraestrutura de comunicação da Contratada, 

obedecendo às recomendações elaboradas pela pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de 

serviços de acesso à internet (Internet Service Providers) e 

demais normas, quando couber; 

4.1.1.10  A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação 

dos materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço; 

4.1.1.11  Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada 

e alteração de características físicas já existentes, incluindo as 

configurações em equipamentos de comunicação de dados 

decorrentes dessas mudanças, dar-se-ão através de solicitações 

formais por parte do Contratante, sendo que estas solicitações 

deverão ser executadas pela Contratada em, no máximo, 15 

(quinze)dias; 

4.1.1.12  Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer 

demandas de configuração em equipamento de comunicação de 

dados, não decorrentes de solicitações descritas no subitem 
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anterior, deverão ser realizadas pela Contratada em, no máximo, 

24 (vinte e quatro) horas; 

4.1.1.13  A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas 

instalações físicas nas dependências do contratante, assim como 

a infraestrutura externa, para a implantação dos serviços 

contratados. 

4.2 - DA INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET: As instalações deverão ser 

realizadas nos locais descritos na ordem de serviço emitida pelo órgão contratante 

e/ou setor competente, no prazo de 20 (vinte) dias: 

4.2.1 O Link Dedicado deverá ser instalado e configurado no órgão 

contratante, de modo que, todos os computadores das Redes deverão 

acessar integralmente todos os serviços da Internet (Navegação, envio e 

recebimento de E-mails e todos os demais serviços) sem qualquer 

restrição ou distinção. Tudo deve ser providenciado antecipadamente e 

de forma programada para que os Servidores possam ser devidamente 

configurados com os novos endereços IP e possam se manter em pleno 

funcionamento, sem quaisquer transtornos, tornando o processo de 

instalação o mais transparente possível; 

4.2.2 Os equipamentos necessários para a interligação (modems, roteadores, 

rádios, etc..) deverão ser fornecidos pela Contratada. 

 

5. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, 

tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 

3.555/00, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93 e suas 

alterações. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  Será exigido para comprovação de qualificação técnica as seguintes 

documentações: 

 

6.1 - Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e prazo com o objeto da licitação; 

6.2 - Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum 

outro que não tenha originado de contratação; 

6.3 - Certidão de registro da empresa no CREA ou visto no CREA; 

6.4 - Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar 

os Serviços SCM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL. 

 

7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

 

7.1 Contratada 

7.1.1 Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso 

neste Termo de Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente 

as normas constantes neste instrumento e no edital; 

7.1.2 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos 

federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

deste Termo; 

7.1.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas; 

7.1.4  Os serviços deverão ser prestados mediante apresentação autorização emitida 

pelo órgão contratante e/ou setor competente; 
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7.1.5 As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, número do 

contrato e da Ordem de Serviço; 

7.1.6 Os serviços deverão ser prestados no município de Santarém Novo, de acordo 

com o órgão solicitante; 

7.1.7 Prestar toda assistência necessária a boa execução dos serviços contratados; 

7.1.8 Obedecer às normas da ABNT e do INMETRO. 

 

7.2 Contratante 

7.2.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações; 

7.2.2  Rejeitar os serviços que não atenda às especificações deste Termo de Referência; 

7.2.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada, 

observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação; 

7.2.4 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

detectadas no referido serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

7.2.5 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem 

solicitados pelos técnicos da contratada; 

7.2.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir da data 

final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços 

efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas 

pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou 

recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada e da Ordem de Serviço emitida. 

 

 

8.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: 

8.1 A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade 

da empresa contratada; 

8.2 Os serviços solicitados serão avaliados por um servidor municipal designado como 

fiscal para conferência do serviço; 

 

 

 

 

 

ELABORADA POR:                                               AURTORIZADO POR: 
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