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RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE 

INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE COMUNICAÇÃO VIA REDE 

CABEADA (FIBRA ÓPTICA FTTH GPON/EPON) REDUNDANTE (LINK 

BACKUP) COM ORIGEM/FORNECIMENTO DISTINTO AO JÁ CONTRATO 

EM VÁRIOS PONTOS NA CIDADE DE SANTA RITA DO ITUÊTO - MG.  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1 – OBJETO   

1.1. Contratação de empresa especializada em telecomunicações para o 

fornecimento de serviço de Internet Banda Larga por meio de 

comunicação via rede cabeada (fibra óptica FTTH GPON/EPON) 

REDUNDANTE (LINK BACKUP) com origem/fornecimento distinto ao já 

contrato em vários pontos na cidade de Santa Rita do Ituêto - MG. 

Conforme especificações contidas neste Termo de Referência.  

 

2 – DO FUNDAMENTO LEGAL  

2.1. A licitação na modalidade Pregão Presencial, encontra-se 

fundamento, na Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei Federal nº. 

10.520/2002 e suas alterações posteriores.  

 

3 – FORMAÇÃO DE PREÇOS  

3.1. Fica definido a quantidade/velocidade da banda e local de 

instalação, conforme tabela de especificações de banda/velocidade 

abaixo:  

 

LOTE 01  

 

Serviço de Fornecimento de Internet Banda Larga Via Fibra óptica FTTH 

GPON/EPONredundante (link backup), compartilhado, sem franquia, ilimitado, 

24 horas por dia, 07 dias por semana, sem oscilações de forma ininterrupta.   

 

 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

ITEM  LOCAL  UND/QUANT  
VELOCIDADE 

MÍNIMA  

VALOR 

MENSAL  

VALOR 

ANUAL  

01  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. Avenida Antônio 

Berçan, 39, Centro, Santa 

Rita do Ituêto, Minas 

Gerais. 

 

Mensal/12 

 

50 Mbps 

ilimitado 
  

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

02 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. Rua Maria Inês, 175, 

Centro, Santa Rita do 

Ituêto, Minas Gerais  

Mensal/12 
150 Mbps 

ilimitado 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 

 

03 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO. Avenida 

Antônio Berçan, 39, Centro, 

Santa Rita do Ituêto, Minas 

Gerais. 

Mensal/12 
150Mbps 

ilimitado 
  

 

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

 

04 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS. Rua Maria Inês, SN, 

Centro, Santa Rita do 

Ituêto, Minas Gerais. 

Mensal/12 
20 Mbps 

ilimitado 
  

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

05 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS. Rua Maria Inês, SN, 

Centro, Santa Rita do 

Ituêto, Minas Gerais. 

Mensal/12 
20 Mbps 

ilimitado 
  

 

  

PONTOS EXTRAS A SEREM DEFINIDOS  

 

 

06 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA 01 – 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO  

Mensal/12 
 100 Mbps 

ilimitado 
  

07 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA02– 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Mensal/12 
50 Mbps 

Ilimitado 
  

08 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA03 – 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Mensal/12 
 20 Mbps 

ilimitado 
  

09 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA 03 – 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Mensal/12 
20 Mbps 

ilimitado 
  

 

3.2. Os locais de instalação/endereços poderão ser alterados pelo 

contratante. 
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3.3. Após instalados, caso a contratante desejar alterar o endereço 

do serviço poderá fazê-la sem nenhum custo adicional para o 

contratante. 

 

4 – JUSTIFICATIVA  

4.1. A contratação do serviço de internet, objeto deste termo de 

referência visa atender a demanda por serviços de disponibilização 

de sinal de internet banda larga, consistindo na implantação de 

infraestrutura de comunicação rápida na Administração Pública de 

Santa Rita do Ituêto, proporcionando agilidade na troca de 

informações, envio de documentos digitais, serviços online, 

solicitações, gerência dos sistemas de gestão, dentre outras 

facilidades que possibilitam um bom desempenho dos trabalhos 

administrativos em todos os setores como Saúde, Administração, 

Educação, Ação Social, dentre outros.  

4.2. A Internet exerce um papel preponderante para que a 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto consiga satisfazer, 

com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos 

serviços. Vários destes, além de críticos, necessitam de conexões 

que garantam a alta disponibilidade de acesso, pois devem estar em 

funcionamento permanentemente, durante as 24 (vinte e quatro) 

horas do dia, 7 (sete) dias da semana, uma vez que falhas em sua 

operação impactam diretamente no cumprimento da missão 

constitucional incumbida a essa instituição.  

4.3. Almejando fomentar o uso do E-SUS no município de Santa Rita 

do Ituêto foi escolhido o meio de transmissão de fibra óptica por 

ser mais estável e confiável. 

 

5. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:   

5.1. Os serviços serão recebidos pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado pela 

Contratada relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise 

e a conclusão acerca das ocorrências na execução dos serviços e o 

atendimento a cobertura mínima exigida, garantindo a eficácia dos 

mesmos pela emissão da fatura após seja aprovado;  

5.2. Administração da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

designara um servidor responsável que ficará a cargo de examinar o 

relatório dos serviços, tendo o prazo de até 05 (dias) dias para 

suposta aprovação onde emitirá o parecer de aceitação ou de recusa 

técnica para o serviço instalado e ativado.  

5.3. O fornecedor ficará responsável pelo planejamento e execução dos 

procedimentos e rotinas de configuração, customização e otimização 

dos equipamentos, incluído a atualização de software, quando 

necessário.  

5.4. No caso dos serviços de comunicação de dados via fibra óptica 

FTTH GPON/EPON, o fornecedor ficará responsável pelo planejamento e 
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execução dos procedimentos para sua implantação e ativação. E, após 

sua ativação, ficará responsável pelo planejamento e execução dos 

procedimentos e rotinas de configuração, customização e otimização 

de seus equipamentos ativos, incluído a atualização de software, 

quando necessário.  

5.5. Todos os procedimentos, seja de implantação, configuração, 

customização ou otimização, deverão ser previamente aprovados pela 

Secretaria (contratante).  

5.6. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o 

fornecimento foi executado com defeito, ou em desacordo com o 

pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a 

fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às 

suas expensas, o material recusado ou complementar o material 

faltante, no prazo que lhe for indicado;  

5.7. Se a contratada não substituir ou complementar o material ou 

serviço entregue em desconformidade com as condições editalícias, o 

fiscal do contrato fará relatório circunstanciado à unidade 

competente com vistas à glosa da nota fiscal, no valor do material 

recusado ou não entregue, e a enviará para pagamento, informando, 

ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à 

eventual aplicação de multa;  

5.8. Glosada a fatura/nota fiscal, deverá o fiscal do contrato 

providenciar, junto à Secretaria da Fazenda, a emissão de nota 

fiscal para acompanhamento do serviço a ser fornecido e/os materiais 

a serem devolvidos, notificando a Contratada para que proceda o 

reparo deste, às suas expensas, no prazo de 60 dias, contados do 

recebimento da notificação.  

5.9. A velocidade mínima aceitável será de 80% (oitenta porcento) da 

contratada. Mesmo que haja parecer favorável pela ANATEL em 

aceitação inferior a 80%, prevalecerá a aceitação mínima deste Termo 

de Referência: 

5.9.1 Velocidade do download: medição da velocidade de conexão em 

que os dados chegam até seu computador ou dispositivo, o valor deve 

ser de 80% do contratado que é aceitável. E 100% que é esperado; 

5.9.2 Velocidade do upload: é velocidade em que os dados do seu 

computador levam para chegar ao destino final, que solicita 50% da 

velocidade de Download ou seja, se contratualizado 100Mbps, a 

velocidade de Upload será 50Mbps; 

5.10. Caso a empresa não tenha cem por centro da rede em fibra óptica 

disponível no município, será permitido a entrega final, do roteador 

ao endereço de entrega definido neste termo de referência em fibra 

óptica. 

 

6.  DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO   

6.1 Serviço de Fornecimento de Internet Banda Larga Via Fibra óptica FTTH 
GPON/EPON. 

6.1.2 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra especializada 

para entre outros procedimentos e sob demanda, executar os 
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procedimentos relativos à implantação de toda a infraestrutura de 

cabos, equipamentos e acessórios necessários à ativação e operação 

dos serviços de comunicação de dados, via regime comodato sem ônus 

adicional para a Contratante;  

6.1.3 Vistoriar a infraestrutura de cabos, equipamentos e acessórios 

necessários à ativação nas dependências das Unidades da Contratante 

quando houver interrupção ou lentidão no sinal de internet; 6.1.4 A 

contratante não se responsabiliza por danos causados nos 

equipamentos em regime de comodato por parte da contratada, por 

conta de riscos de danos por descargas atmosféricas e outras 

condições que possam prejudicar o correto funcionamento dos 

equipamentos de distribuição de internet;  

6.1.5 Instalar e testar os materiais e equipamentos por ela 

fornecidos, objeto desta licitação e do contrato a ser celebrado, 

nas dependências das Unidades da Contratante;  

6.1.6 Os equipamentos deverão ser fornecidos com cabeamento 

apropriado ao meio e que garantam o funcionamento da velocidade 

solicitada;  

6.1.7 Numa hipótese de que ocorram defeitos nos equipamentos 

fornecidos ocasionado por problemas originados na rede da operadora, 

obriga-se a Contratada a fornecer equipamento similar ou de 

configuração superior ao equipamento danificado, em até 3 (três) 

horas;  

6.1.8 Os serviços de instalação dos cabos (enlaces/circuitos), dos 

equipamentos e seus acessórios, necessários à sua ativação dos 

serviços de comunicação, deverão ser concluídos num prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Serviço 

de Instalação;  

6.1.9 Os serviços objetos desta licitação deverão estar disponíveis 

24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

inclusive nos feriados e finais de semana, na modalidade dedicada, 

digital, obedecendo à velocidade especificada na ordem de serviço de 

instalação, bem como sua disponibilidade mensal deverá ser superior 

a 99,86%;  

6.1.10 A Contratada deverá realizar todos os testes de qualidade dos 

circuitos de comunicação, em observância às normas técnicas 

vigentes.  

6.1.11 O circuito solicitado deverá ser entregue pela Contratada, 

para ativação, somente após ter sido realizado um pré-teste do 

mesmo, fim a fim, ou seja, envolvendo a ponta A e a ponta B 

indicados na solicitação do circuito.   

6.1.12 A data de ativação dos serviços será a data de sua aceitação 

técnica, a qual também será considerada a data de início da 

prestação do serviço de locação, para efeito de faturamento dos 

serviços prestados;  

6.1.13 Após a ativação técnica dos serviços, a Contratante emitirá o 

parecer de aceitação ou de recusa técnica para o serviço instalado e 

ativado;  
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6.1.14 Serviço de Fornecimento de Internet Banda Larga Via Fibra óptica 

FTTH GPON/EPON deverá atender todos os pontos especificados pelo 

contratante, conforme tabela do item 3.1. 

6.1.15 A contratada deverá disponibilizar para a Secretaria 

Municipal de Saúde um IP (Protocolo de Internet) fixo e válido. 

6.1.16 A contratada deverá fornecer todo o suporte, configurações e 

apoio incondicional para a disponibilização do E-SUS, que se 

encontra em servidor de dados da Secretaria Municipal de Saúde, no 

site oficial da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto. 

 

6.1.17 – A velocidade da banda contratada será distinta entre as 

Secretaria e Serviços Municipais, conforme tabela abaixo: 

 

 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

ITEM  LOCAL  UND/QUANT  
VELOCIDADE 

MÍNIMA  

VALOR 

MENSAL  

VALOR 

ANUAL  

01  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. Avenida Antônio 

Berçan, 39, Centro, Santa 

Rita do Ituêto, Minas 

Gerais. 

 

Mensal/12 

 

50 Mbps 

ilimitado 
  

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

02 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. Rua Maria Inês, 175, 

Centro, Santa Rita do 

Ituêto, Minas Gerais  

Mensal/12 
150 Mbps 

ilimitado 
  

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 

 

03  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO. Avenida 

Antônio Berçan, 39, Centro, 

Santa Rita do Ituêto, Minas 

Gerais. 

Mensal/12 
150 Mbps 

ilimitado 
  

 

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

 

04 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS. Rua Maria Inês, SN, 

Centro, Santa Rita do 

Mensal/12 
20 Mbps 

ilimitado 
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Ituêto, Minas Gerais. 

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

05 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS. Rua Maria Inês, SN, 

Centro, Santa Rita do 

Ituêto, Minas Gerais. 

Mensal/12 
20 Mbps 

ilimitado 
  

 

  

PONTOS EXTRAS A SEREM DEFINIDOS  

 

 

06 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA 01 – 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO  

Mensal/12 
 100 Mbps 

ilimitado 
  

07 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA02– 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Mensal/12 
50 Mbps 

Ilimitado 
  

08 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA 03 – 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Mensal/12 
 20 Mbps 

ilimitado 
  

09 

BANDA/ENDEREÇO EXTRA 03 – 

ENDEREÇO A SER DEFINIDOS NO 

ATO DA AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Mensal/12 
20 Mbps 

ilimitado 
  

 

6.1.18 Os link’s/pontos extras a serem definidos não serão contratados de 

imediatos, ou seja, caso houver necessidade que serão ativados. 

 

7. FORNECIMENTO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1 A Prestação de serviço deve ser feita conforme a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto/MG, devendo ser 

atendidas as especificações estabelecidas na cláusula 06 dos serviços 

deste termo.  

7.2. Fornecer quaisquer equipamentos para o bom e perfeito 

funcionamento do serviço em regime de comodato. 

7.2.1 Caso ocorra algum defeito nos equipamentos fornecidos 

ocasionado por problemas originados na rede da operadora, obriga-se 

a Contratada a fornecer equipamento similar ou de configuração 

superior ao equipamento danificado, em até 3 (três) horas sem ônus 

adicional para a contratante.  

7.3 Os serviços de instalação dos cabos (enlaces/circuitos) dos 

equipamentos e seus acessórios, necessários à sua ativação dos 

serviços de comunicação, deverão ser concluídos num prazo máximo de 
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10 (dez) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Serviço 

de Instalação.  

7.4 Os serviços objetos desta licitação deverão estar disponíveis 24 

(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana de forma 

ininterrupta sem a necessidade de dedicação de mão de obra 

exclusiva, inclusive nos feriados e finais de semana;  

7.5 A eventual manutenção e/ou paralisação nos serviços, quando 

absolutamente necessária, deverá ser programada na Administração 

Municipal com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, exceto 

quando se tratar de emergência. Neste último caso, a Administração 

Municipal deverá ser informada da necessidade emergencial tão logo a 

mesma seja identificada por meio de e-mail ou WhatsApp;  

7.6 O endereço para entrega dos relatórios técnicos será na Avenida 

Antônio Berçan, nº 59, Centro, Santa Rita do Ituêto, Minas Gerais, 

Cep: 35.225-000.  

7.7 A contratada deverá disponibilizar para a Secretaria Municipal 

de Saúde um IP (Protocolo de Internet) fixo e válido. 

7.8 A contratada deverá fornecer todo o suporte, configurações e 

apoio incondicional para a disponibilização do E-SUS, que se 

encontra em servidor de dados da Secretaria Municipal de Saúde, no 

site oficial da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto. 

7.9 Caso a empresa ganhadora não tenha infraestrutura distribuída na 

cidade de Santa Rita do Ituêto, a mesma terá o prazo máximo de 15 

dias utais para realizar a distribuição a contar da data da 

assinatura do contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

8.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 

são obrigações da  

CONTRATADA:  

8.1.1 Prover o serviço de interconexão contínuo, nos moldes 

estipulados no contrato.  

8.1.2 Atender às solicitações da Contratante de forma imediata, 

com canal ininterrupto de acesso. Caso a solicitação seja a respeito 

de eventual falha na prestação do serviço, que seja solucionada de 

forma imediata, ou em prazo razoável a ser estipulado entre as 

partes, de modo que não haja prejuízo no andamento dos serviços 

públicos.  

8.1.3 Fornecer e substituir, em caso de necessidade, equipamentos 

e peças de sua propriedade e efetuar os necessários ajustes, sem ônus 

para a Contratante, desde que os ônus não sejam de responsabilidade 

desta.  

8.1.4 Comunicar à Contratante, com antecedência mínima de 24 

horas, a necessidade de promover modificações nos equipamentos de sua 

propriedade, e desde que não haja interrupção no serviço prestado.  

8.1.5 Garantia de alocação da Velocidade Garantida em todos os 

horários de utilização do serviço de acesso à rede mundial. 
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8.1.6 Providenciar junto a órgãos competentes os registros e 

licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de que 

tratará o Contrato;  

8.1.7 Informar à Contratante sobre toda e qualquer alteração nas 

condições de prestação dos serviços, inclusive referente à mudança de 

tecnologia que enseje modificação dos termos do Contrato;  

8.1.8 Executar fielmente o objeto do Contrato, comunicando 

imediatamente e com antecedência o representante legal da 

Contratante, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de 

seu cumprimento, como, por exemplo, a interrupção do serviço por 

razão de ordem técnica ou por atraso no pagamento, devendo o 

comunicado neste último caso, ser efetuado no prazo mínimo de 72 

horas;  

8.1.9 Disponibilizar consultoria especializada, para atendimento 

diferenciado às solicitações relativas a esta contratação, bem como, 

uma Central de Atendimento disponível 24 (vinte e quatro) horas nos 7 

(sete) dias da semana, sem nenhum ônus adicional;  

8.1.10 Apresentar notas fiscais/faturas discriminadas de acordo a 

secretaria\unidade solicitante, indicadas pelo Gestor de Contrato, 

com um prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis antecedentes à data 

do vencimento;  

8.1.11 Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade 

nos serviços e prestar informações julgadas necessárias, em tempo 

hábil, principalmente quando solicitadas pela Contratante; 

8.1.12 Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se à mais 

ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 

solicitados e atendendo as reclamações formuladas;  

8.1.13 Colocar à disposição da Contratante, serviço de atendimento 

a clientes corporativos, indicando consultores e número de telefone 

diferenciado;  

8.1.14 Responder por danos causados diretamente à Contratante e/ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos 

serviços;  

8.1.15 Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos 

serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;  

8.1.16 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. A inadimplência da Contratada, referente a esses encargos, 

não transfere à Contratante responsabilidade por seu pagamento;  

8.1.17 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de 

omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 

redundem em aumento de despesas para a Contratante;  

8.1.18 Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e 

obrigações decorrentes do Contrato, ou títulos de créditos emitidos 

por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer 

de ônus, sem anuência prévia e expressa da Contratante, sob pena de 

rescisão unilateral do Contrato;  



 

 www.santaritadoitueto.mg.gov.br 11 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO 
 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Avenida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000 
 

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 
 

8.1.19 Manter durante toda a execução do Contrato a 

compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

8.1.20 A contratada deverá indicar formalmente preposto para 

funcionar como elo entre a empresa contratada e a Administração, 

informando todos os contatos necessários, tais como e-mail, 

telefones, fax, endereço, entre outros, de modo a garantir um serviço 

de qualidade;  

8.1.21 Atender às solicitações para sanar falhas ou interrupção na 

prestação dos serviços contratados, que porventura venham a ocorrer, 

devendo solucioná-las em até 24 (vinte e quatro) horas;  

8.1.22 Não poderá haver nenhum tipo de facilidade de acesso 

remoto, tão menos envio de forma automática ou controlada de 

informações (backdoor) originadas de software/hardware contratado ou 

adquirido sem o conhecimento e formal autorização da Contratante.  

8.1.23 Prestar assistência técnica corretiva, sem ônus para a 

Contratante, durante a vigência do contrato, incluindo visita 

técnica, substituição de peças em comodato, transporte, atualizações 

e outras providências pertinentes à continuidade da prestação do 

serviço. XXIV Garantir o funcionamento dos equipamentos contra 

possíveis defeitos de projeto, fabricação, instalação e materiais, 

durante a vigência do contrato.  

8.1.24 Responsabilizar-se pelo fornecimento de embalagens, 

transportes, instalações e segurança de todo o material empregado 

para a execução do objeto do contrato, não devendo incidir qualquer 

ônus para a Contratante.  

8.1.25 A contratada deverá apresentar documentação técnica 

referente à licença/concessão de serviços de telecomunicação da 

Agência reguladora prevista na resolução nº 614/2013 da ANATEL e 

Termo de autorização da ANATEL.  

8.1.25 A contratada deverá, em qualquer momento no decorrer do 

contrato, caso haja necessidade, realizar a alteração de endereço, 

acréscimo de mais um ponto de instalação de internet via fibra óptica 

FTTH GPON/EPON e/ou aumento do link de velocidade de qualquer ponto 

instalado e/ou novo.  

8.1.26 A contratada responsável pelo fornecimento de internet 

banda larga via Fibra óptica FTTH GPON/EPON será responsável pela 

instalação das mesmas.  

 

 9.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

9.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 

são obrigações da  

CONTRATANTE:  

9.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

assegurando-se do correto fornecimento dos serviços e a qualidade dos 

mesmos;  

9.1.2 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis 

com aqueles praticados no mercado;  

9.1.3 Realizar os devidos pagamentos;  
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9.1.4 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom 

andamento do presente contrato;  

9.1.5 Vetar o emprego de qualquer produto que considerar 

incompatível com as especificações apresentadas na proposta da 

CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens 

patrimoniais ou ser prejudicial à saúde. 

 

 10. OBRIGAÇÕES COMUNS AS PARTES   

10.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

8.666/93, são obrigações comuns às partes:  

10.1.1 Executar, em conjunto, testes de aceitação dos serviços, no 

momento da ativação dos serviços pela Contratada.  

10.1.2 Documentar as comunicações entre as partes sempre por 

escrito e quando verbais, por razões de ordem prática ou de caráter 

urgente, confirmar por escrito dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou por meio eletrônico eleito pelas partes.  

 

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

 

12 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO  

12.1. O MUNICÍPIO estabelecerá critério de fiscalização do 

cumprimento do instrumento de contrato, por intermédio dos 

servidores especialmente designado para esta finalidade. 

12.3. O Gestor do Contrato da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto 

atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos 

materiais e a prestação dos serviços nas condições especificadas, 

constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos 

à CONTRATADA.  

12.4. Constatadas irregularidades na execução contratual, o 

MUNICÍPIO solicitará a sua rescisão e indenização aos cofres 

públicos dos prejuízos causados. 

12.5.  A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o 

acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo MUNICÍPIO, bem 

como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo 

MUNICÍPIO.  

12.6.  O MUNICÍPIO não se responsabilizará por contatos realizados 

com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses 

previstas, expressamente, neste Contrato.  

12.7. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula 

não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo 

correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.  

12.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz 

a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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12.9. Quaisquer exigências de fiscalização por descumprimento das 

obrigações avençadas, deverão ser prontamente atendidas pela 

Licitante Vencedora convocada, sem ônus para o MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA DO ITUÊTO.  

 

13 – DA FORMA DE PAGAMENTO  

13.1. O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias 

mediante apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 

contratante e dos seguintes documentos em anexo, respeitado sua 

validade, 01 (uma) cópia de cada para cada nota fiscal emitida: 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Débitos 

relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros) em 

Conjunto/Unificada na forma da Portaria MF 358, de 05/09/2014.  

• Certificado de Regularidade Fiscal junto ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS);  

• Comprovante de Regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal; Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT).   

13.1.1. A falta desta documentação impossibilitará o pagamento da 

mesma.  

13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada e o prazo para pagamento será interrompido, 

reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização. 

13.3. O pagamento será feito através de depósito bancário em conta 

corrente em nome da Contratada, preferencialmente, no Banco do 

Brasil S.A. 

13.4. A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do Processo Licitatório, Pregão 

Presencial, a SECRETARIA MUNICPAL E SERVIÇO CUJO O SERVIÇO FOI 

PRESTADO, a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento.  

 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. Acertificação de dotação orçamentária no processo será 

inserida na faze licitatória. 

14.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, 

devendo constar na mesma o número do processo licitatório ou número 

do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de 

licitação. 

14.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da 

nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de 

despesa. 

 

15 – DA REPACTUAÇÃO, ADITIVOS E DO REAJUSTE DOS PREÇOS  

15.1. Ocorrendo a prorrogação prevista neste edital, visando a 

adequação aos novos preços de mercado, o preço consignado no 

consequente Contrato poderá ser repactuado, cabendo a Licitante 
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Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a 

variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas 

apropriadas para análise e posterior aprovação do Município, na 

formaprevista na legislação e de acordo com o item 16 do Edital. 

15.2 Em caso de prestação de serviço continuado, o qual é este 

objeto, o contrato poderá ser aditivado por até 48 meses, desde que 

haja interesse público e qualidade na prestação de serviço. 

 

16 – SANÇÕES  

16.1. Aplicam-se às partes contratantes as sanções e penalidades 

previstas nos artigos 81 a 99 da Lei  

8.666/93.  

 

17 – DAS PENALIDADES  

17.1. A recusa pelo licitante em efetuar a entrega dos itens 

adjudicados, acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da proposta.  

17.2.  O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos 

materiais, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por 

cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.  

17.3. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o 

licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, 

poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar 

e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:  

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;  

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a 

adjudicação;  

e) comportamento inidôneo;  

f) cometimento de fraude fiscal;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) falhar na execução do contrato.  

17.4. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município 

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, 

bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 

termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.  

17.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, 

quando for o caso.  

17.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
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18 – CONDIÇÕES GERAIS  

18.1. O Município e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso 

II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de 

cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos 

custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos 

e formação de preços e tendo como limite a média dos preços 

encontrados no mercado em geral.  

18.2. O Município reserva para si o direito de alterar 

quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços ofertados, 

obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  

18.3. O  Município reserva  para  si  o  direito  de  não  aceitar  

ou  receber  qualquer  produto  ou  serviço em  desacordo  com  o 

previsto neste  Termo de  Referência,  ou em  desconformidade com  

as normas  legais  ou  técnicas  pertinentes  ao  seu  objeto,  

podendo  rescindi-los  nos  termos  do previsto nos  artigos 77 e 

seguintes  da Lei nº  8.666/93,  assim  como aplicar  o disposto no 

inciso  XI  do  artigo  24  da  referida  norma,  sem  prejuízo  das  

sanções  previstas  neste instrumento.  

18.4. Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao 

cumprimento das obrigações ora assumidas pela contratada, na 

importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 

transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas 

deste Contrato e podendo o Município exigir o seu cumprimento a qual 

quer tempo.  

18.5. A contratação dos serviços não estabelece qualquer vínculo de 

natureza  empregatícia ou de responsabilidade  entre  o  Município  

e  os  agentes, prepostos,  empregados  ou  demais  pessoas da  

contratada  designadas  para  a  execução  do  objeto,  sendo  a  

contratada  a  única responsável por  todas  as  obrigações  e  

encargos decorrentes  das  relações  de trabalho entre ela  e  seus  

profissionais  ou  contratados,  previstos  na  legislação  pátria  

vigente,  seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter 

securitário ou qual quer outra.  

18.6. A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qual quer 

encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou 

prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao Município, seus 

servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do 

objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao 

Município o direito de regresso na hipótese de ser compelido a 

responder por tais danos ou prejuízos.  

18.7. A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo 

sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo Município ou 

obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda 

e qual quer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Termo de 

Referência e mesmo após o seu término.  

18.8. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer 

outros documentos obtidos ou elaborados pela contratada serão de 

exclusiva propriedade do Município, não podendo ser utilizados, 
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divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qual quer fim, senão 

com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de 

responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da 

legislação pátria vigente. 

 

Prefeitura de Santa Rita do Ituêto – MG, 25 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE DELANO REPOSSI SOARES 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 


