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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE -SEMUS

Contrataeao de empresa especializada na prestacao de servieos de link de internet com
instalaeao de pontos -fibra 6ptica.

fi

2.1. A presente contratagao visa garantir a continuidade dos servigos ptiblicos no ambito da
administragao municipal, uma vez que exerce papel importante para a execueao das atividades.

Dessa forma, a referida contratagao tern objetivo satisfazer, com efetividade, a missao
institucional, fomecendo diversos servieos.

• Secretaria Municipal de Sadde - SEMUS

ITEM

DESCRICAO
Servigo de Internet atrav6s de link dedicado via fibra 6tica, sem IP fixo,
com velocidade minima de 120 Mbps com simetria de 100% (FULL)

1

ft

para Upload e download. Suportando aplicae6es TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) tais como: HTTP, HTrps, FTP,

TELNET, SMTP, POP3, IMAP, LDAP, VPN e trafego de video e voz IP
(Volp)
4.1. Das Especifica€6es T6cnicas:
4.1.1. A prestagao do servico compreende a disponibilizagao, instalacao, ativagao e configurapao
dos equipamentos que comp6em o acesso, e outros que possibilitem a utilizagao do servieo objeto
da presente contratagao;

4.1.2. 0 acesso a Internet deve ser fomecido atrav6s de Link Dedicado via fibra-6tica, sem IP
fixo; salvo em casos especfficos e justificados;

4.1.3. 0 link deve fomecer pleno acesso a Internet, com todos os seus protocolos, e deve permitir

trafego de velocidade conforme a tabela acima (velocidade fixa, full duplex, sincrona, sim6trica e

permanente);
4.1.4. 0 servigo contratado devera suportar aplicag6es TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), tais como: HTTP, HTTPS, FTP (File Transfer Protocol), TELNET

(Terminal Network), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol version

Avenida 13, CSU, S/N, Conjunto Maiobao, Pago do Lumiar-MA

.r[drd=_iaan"canm ,

42

Folha no ,,I „

roc. no

ESTADO DO MARANH^O
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SEMUS

ervjdor

3), IMAP (Internet Message Access Protocol), LDAP qightweight Directory Access Protocol),
VPN e trffego de video e voz sobre IP (Volp);
4.1.5. A aferi€ao da velocidade contratada sera feita atrav6s da Entidade Aferidora da Qualidade
de Banda Larga -EAQ (www.brasilbandalarga.com.br);

5.1. A contratada obriga-se a corrigir os servigos que porventura nao atenda as especificag6es, sob
pena das sang6es cabiveis.

5.2. A contratada devera prestar os servigos para o Municipio de Pago do Lumiar - MA,
observadas as exigencias constantes das especificap6es e da proposta.
5.3. Os servigos deverao ser prestados sem Onus para a contratante.

EE

5.4. Locais em que os pontos serao instalados:

ITEM

LOCAL

QUANT. (Mbps)

1

SEMUS

120 Mbps

6.1. Sera designado pelo 6rgao contratante, participantes da referida contrata€ao, urn fiscavgestor

para os contratos que devefao acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagao dos
servigos, de acordo com as especificag6es e quantidades contidas neste Termo de Referencia, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de urn servidor designado, na
forma do art. 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/1993.

0 Prazo para o infcio da prestaeao do servigo sera de ate 03 (tr6s) dias dteis a contar da data do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Servigo.

8.1. A simples prestagao do(s) servigo(s) objeto(s) da autorizacao/solicitagao nao implica na sua
aceitagao definitiva, o que ocorrera ap6s a vistoria e comprovagao da conformidade pelo Corpo
T6cnico do contratante.

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;
b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou vistoria
que comprove a adequapao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
ei Federal n° 8.666/1993.
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8.2. 0 nao cumprimento do contrato no que se refere as conformidades com as especificag6es
constantes neste Termo, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os reparos
e/ou substituigao das partes defeituosas implementadas na prestagao de tal servigo, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificagao, ficando o
pagamento suspenso ate o efetivo e regular funcionamento dos links de internet.

8.3. Em caso de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do Contrato reduzira a
termo os fatos ocorridos e encaminhara a CONTRATANTE para aplicagao de penalidades.

8.4. Em caso de necessidade de providencias por parte da CONTRATADA, os prazos de
pagamento serao suspensos, e considerados em atraso caso nao seja cumprido os prazos previstos

a

para o restabelecimento do funcionamento efetivo e regular do servigo, sujeitando-se a aplicagao
de multa e, conforme o caso, a outras sane6es estabelecidas em lei e neste instrumento.

9.1. A Qualificapao T6cnica dos licitantes devera ser comprovada atrav6s de:

9.1.1. No minimo, 1 (urn) Atestado ou Declaragao de Capacidade T6cnica, fomecido por pessoa

jurfdica de direito ptiblico ou privado, comprovando que a licitante fomeceu ou esta fomecendo
produtos compativeis com o objeto desta licitagao. 0 atestado devera ser impresso em papel
timbrado do emitente, constando seu CNPJ e enderego completo, devendo ser assinado por seus
s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa
indicagao de seu none completo e cargo/fungao.

9.1.2. A empresa licitante devera apresentar ATO/OUTORGA da Agencia Nacional de
Telecomunicag6es (ANATEL), autorizando a exploragao do Servigo de Comunicagao Multimidia
(SCM), vigente.

ft

10.1. Sao obrigag6es da CONTRATANTE:
10.1.1. Prestar as informa€6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela

CONTRATADA;
10.1.2. Receber os servieos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condig6es
estabelecidas no Edital;

10.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos que a contratada entregar fora das
especificag6es do Edital;
10.1.4. Comunicar a contratada ap6s apresentagao da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsavel pelo recebimento dos servigos;
10.1.5. Fiscalizar a execugao do contrato, aplicando as sang6es cabiveis, quando for o caso;

10.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos,
inclusive, no contrato;
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10.1.7. Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorrencia de eventuais imperfeig5es no curso
de execugao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.

11.1 Sao obrigag6es da CONTRATADA:
11.1.1. Prestar adequadamente o servigo licitado, conforme especificag6es do Edital e em
consonancia com a proposta de pregos;
11.1.2. Manter, durante toda a execu€ao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es
assumidas, todas as condig6es de habilitaeao e qualificagao exigidas na licitagao;
11.1.3. Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas pelo

CONTRATANTE;
11.1.4. Arcar com eventuais prejufzos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,

u

provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida na execugao do contrato;

11.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agencia e o ntimero da conta
bancaria, para efeito de cr6dito de pagamento das obrigae6es;
11.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionarios venham a causar ao patrim6nio da contratante ou a terceiros quando da execugao do
contrato;

11.1.7. Substituir eventuais equipamentos/servigos que nao estejam em conformidade com o
termo de referencia e proposta de pregos, com as mesmas especificag6es.

11.1.8. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede
a data da prestapao do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;
11.1.9. Nao transferir a 'terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigag6es
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestag6es a que esta obrigada, exceto nas condig6es
autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato.
11.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacao de garantia e

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato.

12.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a

assinar o instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes chamadas na
ordem crescente de pregos para negociagao, sujeitando-se o proponente desistente as seguintes
penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o municfpio de Pago do Lumiar - MA, pelo prazo de ate
HEB cinco) anos;
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b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
12.2. 0 atraso injustificado na prestapao dos servigos ou entrega dos materiais sujeitara a

CONTRATADA a aplicagao das seguintes multas de mora:
a) multa morat6ria diaria de 0,02% (dois centesimos por cento) do valor da respectiva Nota de
Empenho, em caso de atraso na aquisigao do objeto licitado, a juizo da Administragao, ate o
limite de 10% (dez por cento);

12.3. A16m das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE podera aplicar as seguintes

sang6es a CONTRATADA, garantida a pr6via e ampla defesa, nas hip6teses de inexecugao total
ou parcial do Contrato:

a

a) advertencia escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensao temporaria de participagao em licitagao com a Administragao, pelo prazo de ate 02
(dois) anos

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Piiblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao e ate que seja promovida a reabilitaeao perante
a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragao pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo nao superior a 02

(dois) anos;
e) impedimento para participar de licitapao e assinar contratos com o Estado pelo prazo de ate 05

(cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitag6es e Contratos -SGC
por igual prazo.

®

12.4. As sang6es previstas nas alineas "a", "c", ``d" e ``e" poderao ser aplicadas conjuntamente

com a prevista na alinea "b".

12.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicagao das
penalidades previstas, mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposigao.

12.6. A CONTRATADA estara sujeita a aplicacao de sang6es administrativas, dentre outras
hip6teses legais, quando:

a) prestar os servicos ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
c) descumprir os prazos e condig6es previstas neste Pregao.

12.7. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da
data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE.
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12.8. 0 valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.
12.9. A licitante que ensejar o retardamento da execueao do certame, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer declarapao falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pr6vio da citagao e da ampla defesa, ficara impedido

de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante
a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

13.1. 0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo nao superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestagao servigos, com aceitagao, mediante
apresentagao de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;

U

13.2. 0 Contratado devera manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigap6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na
licitagao, devendo demonstrar tal situagao em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da
seguinte documentagao:
a) Certidao Negativa de debito, divida ativa da Uniao e Previdenciaria;

b) Certidao Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhista - CNDT;
e) Outros que sejam necessarios para a realizagao do certame.

13.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado para retificagao e
reapresentaeao.

14.1. A CONTRATAINTE designara urn ou mais FISCAL (ais) DE CONTRATO, o qual
promovera o acompanhamento dos servigos e a fiscalizagao do contrato, sob os aspectos
qualitativos e quantitativos, anotando em registro pr6prio as falhas detectadas e comunicando a
CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas

por parte da mesma.
14.2. Todo e qualquer dano decorrente da inexecugao, parcial ou total, do contrato, ainda que
imposto a terceiros, sera de tinica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
14.3. A fiscalizaeao de que trata esta clausula nao exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecug6es ou desconformidades havidas na
execugao do ajuste, af inclufdas imperfeie6es de natureza t6cnica ou aqueles provenientes de vfcio
redibit6rio, como tal definido pela lei civil.

14.4. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o servigo ora
contratado, caso os mesmos afastem-se das especificag6es deste termo, seus anexos e da proposta

da CONTRATADA.
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15.1. Durante a vigencia do contrato, os pregos contratados serao fixos e irreajusfaveis, exceto nas
hip6teses, devidamente comprovadas na ocorrencia de situagao prevista na alinea ``d" do inciso 11
do art. 65 da Lei n°. 8.666/1993;

15.2. 0 prego contratado podera ser revisto em face de eventual redugao daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o Gusto da prestagao dos servigos, desde que devidamente
comprovados;

15.3. Quando o prego inicialmente contratado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao

a

prego praticado no mercado a CONTRATANTE convocara o CONTRATADO, visando a
negociagao para redugao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado.

17.1. 0 municipio de Pago do Lumiar -MA, pessoa juridica de direito ptiblico obriga-se a:
a) Emitir as respectivas Ordens de Servigos;
b) Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos;

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugao do objeto licitado,
podendo recusar aquelas que nao estejam de acordo com as especificag6es exigidas;

d) Notificar a contratada para refazer os servigos objeto do contrato reprovados no recebimento
provis6rio;

e) Notificar a contratada para refazer os servieos que apresentarem vfcios redibit6rios ap6s a
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

ft-) Efetuar os pagamentos a contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as
normas administrativas e financeiras em vigor;

g) Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrfencia relacionada com a execugao dos servigos objeto
do contrato;

h)Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
contratada;
i) Propor a aplicagao das sang6es administrativas e demais cominae6es legais pelo descumprimento
das obrigae6es assumidas pela contratada.

18.1. Dentre outras atribuig6es, a contratada obriga-se a:

a) Executar os servigos licitados nas condig6es e nos prazos estabelecidos no Termo de Referencia,
contados a partir do recebimento da respectiva ordem de servigo expedida pelo
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conforme especificag6es t6cnicas estabelecidas no ato convocat6rio, no Termo de Referencia e
em sua proposta de pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b)Refazer os servigos prestados que forem reprovados no aceite provis6rio, por estarem em
desacordo com as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Referfencia ou com a Proposta de
Preeos, no prazo de ate 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da respectiva notificagao;
c) Refazer os servigos prestados em que se verificarem vicios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste

que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos
da constataeao do vfcio e as suas expensas, a crit6rio da CONTRATANTE;

d) Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do contrato;
e) Identificar seu pessoal mos atendimentos e na execucao do objeto licitado;

f) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos a execu€ao deste contrato, indicando
seus endereeos fisicos, eletr6nicos (e-mail), telefone, celular e fac-similes.

u

g) Comunicar imediatamente qualquer alterapao no seu estatuto social, razao social, CNPJ, dados
bancarios, enderegos, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
h)Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos executados, sob pena de responder pelos danos
causados a Administragao ou a terceiros.

i) Arcar com as despesas com o transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros,
contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdenciarios e quaisquer outras despesas
decorrentes da execugao dos servigos;
j) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serao
executados os servi€os objeto deste contrato;

k)Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do
trabalho;
I) Responder pela supervisao, diregao t6cnica e administrativa e mao de obra necessaria a perfeita
execugao deste contrato, como tinica e exclusiva empregadora;

in) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhe assegurem;
n) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administracao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugao dos servigos;

o) Manter, durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas,
todas as condi€6es de habilitagao e qualificapao exigidas.

19.1. Obriga-se a licitante vencedora a fomecer toda a infraestrutura necessaria a
operacionaliza€ao e execugao dos servieos ora licitados, sem qualquer Onus para a Prefeitura de
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Pago do Lumiar - MA, com instalapao e manutengao dos equipamentos utilizados e necessdrios a
perfeita execugao dos servigos.

19.2. Durante a execugao do contrato, os materiais e equipamentos poderao ser mantidos sob o
regime de comodato.
19.3. Ficara a cargo do municfpio, apenas, os equipamentos, instalagao e manutengao referente as
redes intemas.

19.4. A licitante vencedora do certame, devera disponibilizar para a Prefeitura, toda a tecnologia
utilizada na instalagao, bern como no funcionamento dos equipamentos, que tiver por objetivo a
execugao dos servieos, objeto desta licitagao, especificando e fomecendo-lhe detalhes sobre a
operacionalizacao para melhor gerenciamento dos servigos por parte do Municipio.

®

19.5. A tecnologia de acesso a ser implantada no projeto devera utilizar materiais nao susceptiveis
a propagagao de fogo, sobretudo aqueles para uso intemo.

19.6. A implantagao dos servigos contratados em cada urn dos pontos somente podera ser iniciada
ap6s a comprovapao, por parte da equipe t6cnica da Prefeitura, de que as solug6es tecnol6gicas da
CONTRATADA atendem aos requisitos tecnicos destas especificag6es basicas;

19.7. Nenhum cabo devera passar junto a cabos de energia, devendo haver separaeao fisica entre
eles.

19.8. A instalapao dos equipamentos e componentes da solugao devera levar em considera€ao o
ambiente e instalag6es existentes (espago fisico, sistema de refrigerapao e de fomecimento de
energia el6trica, dutos, eletro-calhas, entre outros elementos).

19.9. Os componentes fomecidos (equipamentos e acess6rios) deverao proporcionar condie6es
ideais de funcionamento no que diz respeito a disposigao fisica, evitando problemas de
refrigeragao e tamb6m de acesso fisico aos equipamentos.

a

20.1. A CONTRATADA devera manter urn Centro de Atendimento para resolugao de problemas
t6cnicos relacionados ao uso integral do link, inclusive problemas de acesso a internet, com
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e que possa ser
contactado atrav6s de telefone informado pela CONTRATADA.
20.2. No registro do problema devera ser atribufdo urn ntimero de ocorrencia, que servira como
referencia para o acompanhamento do tratamento do problema;
20.3. Atender as reclamap6es sobre falhas ou interrupg6es no servigo, concedendo desconto mos
casos discriminados neste Termo de Referencia;

20.4. Fazer diagn6stico das falhas no servigo relatadas pela CONTRATANTE, eliminando os
defeitos nos componentes sob sua responsabilidade;
20.5. Atender a reclamag6es ou pedidos de esclarecimentos sobre a cobranga dos servicos
contratados;

20.6. Sempre que houver necessidade de intervencao programada por parte da CONTRATADA,
para manutencao preventiva e/ou substituicao dos equipamentos e meios utilizados no provimento
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dos acessos objeto do contrato, que possa causar interferencia no desempenho do servigo, a
CONTRATANTE devera ser previamente informada pela CONTRATADA, no prazo maximo de
5 (cinco) dias uteis da execugao do servigo;
20.7. Ap6s abertura de chamado t6cnico, feito atrav6s de telefone de contato disponibilizado pela
CONTRATADA, o prazo de solugao sera de, no maximo, de 03 (tr6s) horas;

20.7.1. Os t6cnicos da empresa CONTRATADA deverao estar no local ou entrar em contato com
a Prefeitura para fins de analise e diagn6stico do problema em no maximo 60 (sessenta) minutos;
20.8. Os indicadores de desempenho deverao ser pautados na garantia de uso de 100% (cem por
cento) da banda disponibilizada para trafego de dados em todos os circuitos previstos. A
constatagao da garantia de servigo sera evidenciada pela analise dos relat6rios emitidos no

gerenciamento da rede;

20.9. Devera ser provida a gerencia dos equipamentos via protocolo de gerenciamento SNMP
visando acompanhamento e fiscalizagao do circuito por parte a CONTRATANTE;

u

20.10. Disponibilizar urn enderego eletr6nico (pagina web), bern como identificagao do usuario e
a senha correspondente, onde estarao disponiveis as estatfsticas diarias de uso dos enlaces
contratados. Deverao estar disponiveis, as estatfsticas dos tiltimos 30 (trinta) dias consecutivos
corridos e o acesso devefa ser controlado, sendo permitido apenas para os enderegos ou usuarios

que a CONTRATANTE informar. 0 relat6rio devera mostrar atrav6s de grfficos a taxa media de
utilizagao do link, em Kbytes/s, atrav6s de m6dias de perfodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora,
24 horas, semanal e mensal, sendo:

• Utilizagao geral m6dii e maxima, por porta, em Kbps, do trafego de saida, medida ao longo do
mss;

• Utilizagao Diaria das portas - inbound;

• Utilizagao media e mfxima, por porta, em Jbps, do trafego entrante, medida ao longo dos dias;
• Utilizagao Diaria das portas - outbound;
• Utilizapao media e maxima, por porta, em Kbps, do trafego de safda, medida ao longo dos dias.

20.11. 0 servigo devera ser instalado, configurado, ativado e entregue em pleno funcionamento

pela CONTRATADA;
20.12. Os servicos deverao ser disponibilizados com fomecimento, instala€ao e manutengao de
circuitos locais, bern como dos equipamentos de roteamento e transmissao de dados (roteadores e
modems), de propriedade da CONTRATADA, com configuragao minima para suportar

plenamente os servigos descritos nestas especificag6es.

21.1. A CONTRATADA devera fomecer todos os equipamentos e acess6rios necessarios para o
perfeito e total funcionamento dos servigos acima, assim como as caracteristicas do circuito;
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21.2. Toda manutengao, reparo e substituigao dos equipamentos e acess6rios estafao a cargo da
CONTRATADA sem Onus para a CONTRATANTE;

21.3. Os nobreaks entregues em comodato, urn para cada local, deverao ter autonomia para
atender o switch e o equipamento de conectividade por fibra 6ptica ou radio pelo menos duas
horas;

22.1. A CONTRATANTE entende por parametros de desempenho e qualidade dos servieos
prestados, os itens abaixo:

a

: E::::ndfeb]:i::::s:o circuito;
• Latencia no acesso.
22.2. Os niveis minimos de servigos seguem na tabela abaixo:
A

Multa: 5% (cinco por cento)
do valor mensal do enlace por
dia
de
ocorrenc ia
de

Consiste no tempo de transito (ida

e volta - roundtrip time) de urn
pacote de 64 bytes entre dois

Latencia
(milissegundos)

pontos do Backbone no perfodo de
30 (trinta) dias consecutivos. i
usada

a m6dia`a partir do
equipamento
de
roteamento
instalado na CONTRATANTE ateoCentrodeGerenciamentodaRededaCONTRATADA.

Consiste

na

taxa

de

falha

inconformidade.
150ms

Perdas de
Pacotes (%)

Disponibilidade
(%)

pontos

do

Backbone

ocorrfencia de inconformidade,
enlace.

Multa: 3% (tr6s por cento)
sobre o valor mensal da fatura

na
no

perfodo
de
30
(trinta)
dias
consecutivos. i usada a media do

Desconto relativo aos dias de
aplicado ao valor mensal do

transmissao de pacotes IP entre
dois

Glo sa :

2%

pela perda de pacotes igual ao
limite de 2% (dois por cento)

(Mensal)

com aciescimo de mais 3% por

Backbone considerando o Centro

cada 1% adicional de perda de

de Gerenciamento da Rede e cada
urn dos Centros de Roteamento

pacotes. Exl : media de perda de

pacote mensal de 4%, descontode9%dovalormensaldafatura.

Consiste no percentual de tempo no

95%

qual a rede esta operacional no
de
30` (trinta)
dias

(Mensal)

perfodo

Multa: 3% (tr6s por cento)
sobre o valor mensal da fatura
por cada 0,5% (meio por cento)
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consecutivos. i considerado o
ROTEADOR DE ACESSO (do
Backbone) no qual esta instalada a
Porta de Conectividade IP do

de disponibilidade abaixo do
1imite

de

95%.

Exl :

` disponibilidade mensal de 94%,

cliente.

desconto

de

6%

do

valor

mensal da fatura.

23.1. 0 contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e findara no prazo de 8 (oito) meses,
condicionada sua eficacia a publicagao no Diario Oficial do Municfpio.

24.1. Garantia de conexao 24 horas por dia e 7 dias por semana.

U

24.2. Garantia total da banda contratada.
24.3. Link sim6trico, mesma velocidade de download e upload;

24.4. A taxa de transmissao devera sempre estar disponfvel na totalidade do fluxo contratado e
nao deve incluir a taxa de overhead de protocolos ate a camada de 2 do modelo OSI;
24.5. A interligagao deve ser em conexao permanente, dedicada e exclusiva, desde as

dependencias da Prefeitura ate a conexao a infraestrutura de comunicaeao da CONTRATADA,
obedecendo as recomendap6es elaboradas pela Electronic Industries AllianceITelecomunications
Industry Association EIA/TIA e pela Associa€ao Brasileira de Normas T6cnicas (ABNT) para
provimento de servigos de acesso a internet (Internet Service Providers) e demais normas, quando
couber;
24.6. Ser provido com base em uma infraestrutura de fibra-6ptica, como meio de acesso, vedada a
utilizagao de qualquer outra tecnologia de acesso;

24.7. A CONTRATADA se responsabilizara por eventuais adaptag6es nas instalag6es fisicas nas

dependencias do contratante, assim como a infraestrutura extema, para a implantaeao dos
servieos contratados (passagem de cabos, langamento de fibras 6pticas, adaptagao de tomadas,
etc.).

25.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrao por conta dos recursos especificos

consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, devidamente a serem
classificadas no contrato a ser celebrado com a empresa contratada ou outros instrumentos habeis.
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26.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Luis, Termo de Papo do Lumiar, Estado do Maranhao,
com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
dtividas oriundas do presente instrumento.

Responsavel t6cnico pela elaboragao do presente Termo de Referfencia:
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