
VPIA DE ANIARANTE 
oo  MARANHA  MA 
FL (S) tr 
Risbrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Excelentíssimo Senhor  
VAN  DERLY GOMES MIRANDA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Senhor Prefeito, 

Il
ll  -lo  pelo presente, na qualidade de Secretario Municipal de Administração do Município de Amarante do 

ranhão, solicitar a abertura de Processo Licitatário tendo por objeto Contratação de empresa para prestação 
de serviços de fornecimento de  Internet  e manutenção da rede para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração do K/lunicipio de Amarante do Maranhão/MA, conforme justificativa e especificações 
constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de abril 2021. 

Atenciosamente, 

Jose Ronald  
Secretario  Munici  

ais Franco  
al  de Administração 

PPE ,7 EITLIPA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TE:M;,,-, 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA 
FL (E) N° 
Rabrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE REFERENCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2. Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública 
deste Município e o fato de que a  Internet  exerce papel preponderante para que a Prefeitura 
consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços, 
dentre eles: Informações, Serviços  On Line,  Acesso a  Internet  em todas as Unidades 
Administrativas Municipais (Escolas, Unidades Básicas), Acesso a Emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica, Consulta de Processos, Emissão de IPTU, Alvarás, Licitações,  Area  de 
Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas e outros. 

2.1 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade continua 
de serviços de acesso a internet que será um importante elemento para a melhoria dos 
processos internos e para a otimização das atividades a serem desenvolvidas pelas áreas 
afins sendo reconhecido pelos munícipes através do portal da transparencia, otimizando a 
relação custo- beneficio pelos serviços públicos podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração até sessenta meses, na forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal n°. 
8.666/93. 

2.2 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37. inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e pela 
Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

2.3 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto Municipal 
n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns. 

2.4 Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão 
reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou: 

2.5 Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva 
de cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei Complementar 
n° 123/2006. 

3. OBJETO: 

2.1. contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e 
manutenção da rede para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Admnistração 

PREFEITURA DE 

AMARA 
UM NOVO TFMPO 
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riAl OE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  -JAA 
FL (S) le  00  
Rabrica:  

Descrição VELOCIDADE QUANTIMES V. Unitario V. Total 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE  
INTERNET  VIA FIBRA OPTICA PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, COM GARANTIA DE 
VELOCIDADE DE 90% EM 90% DAS 
HORAS 

100 MEGA  
DEDICADO  

(REAL) 
10 R$ 10.133,33 R$ 101.333,30 

VALOR TOTAL R$ 101.333,30 

Prefeitura Municipal de Amara nte do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000- CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
do Municipio de Amarante do Maranhão/MA 

4. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

ITEM 

1  

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

5.1 A empresa contratada deverá: 

5.2 Atender ao chamado da Secretaria no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da 
comunicação do defeito em condições normais e em até 24 (vinte e quatro) horas para 
atendimentos de emergência. 

5.3 Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da 
Secretaria. 

PEEEITUPA DE 
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rivai..ib AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA 
FL(S)N°  004  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

5.4 Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a possibilidade, deverá 
levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da empresa e entregá-lo no mesmo 
local de origem. 

5.5 As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas pela Secretaria de Educação e 
devidamente assinadas pela contratada; 

5.6 A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos equipamentos e por 
sua devolução. 

5.7 Fornecer e encaminhar á Secretaria, relação das peças necessárias á perfeita execução dos 
serviços, sempre que necessário. 

5.8 A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo 
deslocamento e alimentação. 

5.9 A contratada será responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e 
instrumentos necessários á manutenção. instalação e configuração de equipamentos. 

5.10 Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio 
eletrônico para abertura de chamados: 

5.11 Apresentação de relação de funcionários autorizados a prestar serviço nas dependências da 
contratante, informando, de imediato, substituições; 

5.12 A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso 
esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade técnica; 

5.13 Deverá ser fornecido, junto á nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou 
chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. 

5.14 Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

PPEFEITUPA DF 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANNA9 ,-, MA FL (8) w 
Rúbrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ. 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

5.150 serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de pagamento, 
por meio dos seguintes critérios: • Disponibilidade do  link  de comunicação de dados 
conforme critérios estabelecidos: • Latencia. Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de 
pacotes, de acordo com critérios estabelecidos. • Disponibilidade da Central de Atendimento 
conforme períodos e horários exigidos; • Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do 
suporte técnico; • Eficiência das soluções definitivas apresentadas; • Nenhuma penalidade 
aplicada à Contratada no periodo; • Atendimento às demais exigências contratuais 

5.16 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES Em caso 
de indisponibilidade dos serviços causada por defeitos na rede interna, rompimento, defeitos 
em de falta de internet ou outros problemas de natureza física, a empresa contratada devera 
prestar suporte para manutenção corretiva e preventiva em todos os computadores ligados a 
rede interna conforme a lista abaixo: 

PPEFEtTLIPA DE 

AMARAICE 
3,1 M N  
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA 
FL (8W°  00b  
Rública: 

I

_ 
DEMANDA PONTOS DE REDE  SEC  DE  ADM  

-PREFEITURA MUN  

SEC  INFRAEST  

SEC  CULTURA 

SEC  MEIO AMBIENTE  

SEC ESPORTE/LAZER 

SEC  AGRICULTURA  

SAAE  

DMTT 

QTD 

21 

01  

02 

02 

03 

06 

02 

02 

Prefeitura Municipal de Ama rante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PPEFEITURA DE 

AMAPAIM 
UM  NOVO  TEMP()  
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA 
FL (S)141° 00  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

6. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1 Esta administração nomeará comissão de Fiscalização e Acompanhamento, composta de 
no minimo 05 (cinco) membros, sendo que um presidente e quatro membros da comissão 
que atuam nas diversas áreas da gestão, para efetuarem a Fiscalização e o 
Acompanhamento da transição do Sistema de Informática, a fim de efetuarem a análise 
técnica dos participantes, análise da minuta de contrato baseado neste projeto básico e 
demais legislações em vigor e cumprimentos dos quesitos ou cláusulas previstas no 
edital de licitação. 

6.2 Independente da composição na comissão de Fiscalização e Acompanhamento, a 
assessoria jurídica desta administração sempre deverá ser consultada para elaboração 
de minuta de contrato, minuta de edital e demais pareceres pertinentes ao processo 
licitatório, a fim de cumprimento da legislação em vigor. 

6.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

6.4 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

PPEFEITURA DE  

AMARA 
UM ,T)t: 0  
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PM DE AMARAN1E 
DO MARANHÃO „- MA 
FL (8)W°  00`6,  
ROINica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP-  65923-000 - CNPJ: 06157846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 0 pagamento  sera  efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) primeiros 
dias úteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que comprove a 
entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da 
União), ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal. diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, para o que 
devera, na oportunidade. informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente 
onde devera ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 
partes interessadas. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 A CONTRATADA se obriga a: 

8.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

8.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir. as suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com 
apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega, 

8.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes. dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros; 

8.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 

8.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração; 

8.1.6 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanta ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

8.1.7 Relatará Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega 
dos produtos/serviços; 

PPEFEITURA DE 

AMARANTE 
ur. N..7.,v T  

Pagina 8 de 10 



PM DE AMAFtANTE 
DO MARANHAO,7,MA 
FL (8)14° oú 
Riabrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
8.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 A CONTRATANTE se obriga a: 

9.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

9.1.5 Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

9.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA as seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHAQ- MA 
FL (8)14° O U 
RirdNica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

11.2 Advertência 

11.3 Multa 

11.4 Suspensão temporaria de participação  ern  licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1 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, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

12.2 LICENÇA EXPEDIDA PELO ORGÃO COMPETENTE, AUTORIZANDO A EXERCER A 
ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13.1 Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de abril 2021. 

Atenciosamente, 

Jose Ronaldq Morais Franco 
Secretario Munici  al  de Administração 
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PM DE AMARANTE 
DO IIAAFtANHAO -MA 
FL (84p1°  all   
Rfibrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Excelentissimo Senhor  
VAN  DERLY GOMES MIRANDA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Senhor Prefeito, 

eienho pelo presente, na qualidade de Secretario Municipal de Desenvolvimento Social do Município de 
Amarante do Maranhão, solicitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objeto Contratação de 
empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e manutenção da rede para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Municipio de Amarante do 
Maranhão/MA. conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Amarante do Maranhao - MA, 12 de  abril  2021.  

Atenciosamente, 

sL 
Feliciana da Silva Machado 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

PPEFEITLIPA DE 

AMARANTE 
UM Nnvo  
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PM DE AMARANTE 
DO IAA 
FL (2)140  
Rabrica:  

Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2. Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração 
Pública deste Município e o fato de que a  Internet  exerce papel preponderante para que a 
Prefeitura consiga satisfazer,  corn  efetividade, sua missão institucional fornecendo 
diversos serviços, dentre eles: Informações, Serviços  On Line,  Acesso a  Internet  em todas 
as Unidades Administrativas Municipais (Escolas, Unidades Básicas), Acesso a Emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica, Consulta de Processos, Emissão de IPTU, Alvarás, Licitações,  

Area  de Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas e outros. 

2.1 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade 
continua de serviços de acesso a internet que  sera  um importante elemento para a 
melhoria dos processos internos e para a otimização das atividades a serem 
desenvolvidas pelas áreas afins sendo reconhecido pelos munícipes através do portal 
da transparencia, otimizando a relação custo- beneficio pelos serviços públicos 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a Administração até sessenta meses, na 
forma do artigo 57, inciso H da Lei Federal n°. 8.666/93. 

2.2 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela 
Constituição Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 
8.666/93 e pela Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

2.3 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto 
Municipal n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de 
licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 

2.4 Nos termos do artigo 47 e 48, Ill, da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão 
reservados para participação exclusiva de micioempresas ou empresas de pequeno 
porte, ou; 

2.5 Por se tratar de licitação  corn  participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a 
reserva de cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

3. OBJETO: 

2.1. contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHA  - MA FL ON pr 
Rabrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
manutenção da rede para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social do Municipio de Amarante do Maranhão/MA. 

4. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

Descrição I VELOCIDADE QUANT/MÊS 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE  
INTERNET  VIA FIBRA OPTICA PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM 
GARANTIA DE VELOCIDADE DE 90% 
EM 90% DAS HORAS 

VALOR TOTAL 

ITEM  

1  
50 MEGA  

DEDICADO  
(REAL) 

10 

V. Unitario V. Total 

R$ 40.533,30 

R$ 40.533,30 

R$ 4.053,33 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

5.1 A empresa contratada deverá 

5.2 Atender ao chamado da Secretaria no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas da comunicação do defeito em condições normais e em até 24 (vinte e 
quatro) horas para atendimentos de emergência. 

5.3 Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da 
Secretaria. 

5.4 Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a possibilidade, 
deverá levar o equipamento ate o laboratório próprio na sede da empresa e entregá-lo 
no mesmo local de origem. 

5.5 As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas pela Secretaria de 
Educação e devidamente assinadas pela contratada; 

5.6 A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos 
equipamentos e por sua devolução. 

5.7 Fornecer e encaminhar à Secretaria, relação das peças necessárias à perfeita 
execução dos serviços, sempre que necessário. 

v.,  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

5.8 A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo 
deslocamento e alimentação. 

5.9 A contratada  sera  responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e 
instrumentos necessários à manutenção, instalação e configuração de equipamentos. 

5.10 Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio 
eletrônico para abertura de chamados; 

5.11 Apresentação de relação de funcionários autorizados a prestar serviço nas dependências da 
contratante, informando, de imediato, substituições; 

5.12 A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso 
esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade técnica; 

5.13 Devera ser fornecido, junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou 
chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. 

5.14 Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

5.15 0 serviço prestado devera ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de pagamento, 
por meio dos seguintes critérios: • Disponibilidade do  link  de comunicação de dados conforme 
critérios estabelecidos; • Latência. Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de 
acordo com critérios estabelecidos. • Disponibilidade da Central de Atendimento conforme 
períodos e horários exigidos, • Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte 
técnico; • Eficiência das soluções definitivas apresentadas; • Nenhuma penalidade aplicada a 
Contratada no período; • Atendimento as demais exigências contratuais 

5.16 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES Em caso 
de indisponibilidade dos serviços causada por defeitos na rede interna, rompimento, defeitos 
em de falta de internet ou outros problemas de natureza física, a empresa contratada devera 
prestar suporte para manutenção corretiva e preventiva em todos os computadores ligados a 
rede interna conforme a lista abaixo: 
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DEMANDA PONTOS DE REDE  SEC  DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANT 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12 

CONSELHO TUTELAR 06  

CRASS  04  

CRASS  (MUNDO NOVO) 03 

SERVIÇO DE CONVI VENCIA 08 

CASA DE PASSAGEM 02 

TOTAL 35 

6. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1 Esta administração nomeará comissão de Fiscalização e Acompanhamento, composta de 
no minimo 05 (cinco) membros, sendo que um presidente e quatro membros da comissão 
que atuam nas diversas  Areas  da gestão, para efetuarem a Fiscalização e o 
Acompanhamento da transição do Sistema de Informática, a fim de efetuarem a análise 
técnica dos participantes, análise da minuta de contrato baseado neste projeto básico e 
demais legislações em vigor e cumprimentos dos quesitos ou cláusulas previstas no 
edital de licitação. 

6.2 Independente da composição na comissão de Fiscalização e Acompanhamento, a 
assessoria jurídica desta administração sempre deverá ser consultada para elaboração de 
minuta de contrato, minuta de edital e demais pareceres pertinentes ao processo licitatório, a 
fim de cumprimento da legislação em vigor. 

6.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
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6.4 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia. Ines e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 0 pagamento será efetuado peia CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) primeiros 
dias úteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que comprove a 
entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União), ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal. diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, desde que não haja iator impeditivo provocado pela CONTRATADA, para o que 
deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente 
onde devera ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 
partes interessadas, 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 A CONTRATADA se obriga a: 

8.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta.  
corn  os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

8.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com 
apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega; 

8.1.3 Arcar  corn  a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes. dolosa ou culposamente, á administração ou a terceiros; 

8.1.4 Apresentará Contratante, quando for o caso. a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá, 

8.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociaistdgrevidenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuj 
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transfere responsabilidade 6 Administração: 

8.1.6 Instruir seus empregados quanto 6 necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

8.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega 
dos produtos/serviços; 

8.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 A CONTRATANTE se obriga a: 

9.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta: 

9.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

9.1.4 Pagar 6 Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

9.1.5 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

9.2 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
6 continuidade do contrato. 
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10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA as seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

10.2 Advertência. 

10.3 Multa. 

10.4 Suspensão temporaria de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.1 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, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

11.2 LICENÇA EXPEDIDA PELO ORGA0 COMPETENTE, AUTORIZANDO A EXERCER A 
ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

12.1 Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Pregos de Mercado 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de abril 2021. 

Atenciosamente, 

j-11914;41,A..--0.-dit), 64) LA.o. aur.tmj-fg. 

Feliciana da Silva Machado 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Excelentíssimo Senhor  
VAN  DERLY GOMES MIRANDA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Senhor Prefeito, 

110.nho pelo presente, na qualidade de Secretario Municipal de Educação do Município de Amarante do 
Maranhão, solicitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objeto Contratação de empresa para 
prestação de serviços de fornecimento de internet e manutenção da rede para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Amarante do Maranhão/MA, conforme justificativa e 
especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Arnarante do Maranhão MA, 12 de abril 2021 

Atenciosamente, 

• Geane a ilva a o 
Secretaria u lie4ducação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2. Considerando a necessidade  ern  dar continuidade na organização na Administração 
Pública deste Município e o fato de que a  Internet  exerce papel preponderante para que a 
Prefeitura consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo 
diversos serviços, dentre eles: Informações, Serviços  On Line,  Acesso a  Internet  em todas 
as Unidades Administrativas Municipais (Escolas, Unidades Básicas), Acesso a Emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica, Consulta de Processos, Emissão de IPTU, Alvarás, Licitações,  
Area  de Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas e outros. 

2.1 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade 
continua de serviços de acesso a internet que será um importante elemento para a 
melhoria dos processos internos e para a otimização das atividades a serem 
desenvolvidas pelas  areas  afins sendo reconhecido pelos munícipes através do portal 
da transparencia. otimizando a relação custo- beneficio pelos serviços públicos 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a Administração ate sessenta meses, na 
forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93. 

2.2 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela 
Constituição Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 
8.666/93 e pela Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

2.3 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto 
Municipal n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de 
licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 

2.4 Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% rios itens de natureza  divisive!,  serão 
reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, ou: 

2.5 Por se tratar de licitação  corn  participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a 
reserva de cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

3. OBJETO: 

2.1. contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e 

PPEFETUPA DE 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
manutenção da rede para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação do Municipio de Amarante do Maranhão/MA. 

4. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS: 

ITEM  Descrição  VELOCIDADE QUANT/MES V. Unitario  V. Total 

1  

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE  
INTERNET  VIA FIBRA OPTICA PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, COM GARANTIA DE 
VELOCIDADE DE 90% EM 90% DAS 
HORAS 

50 MEGA  
DEDICADO  

(REAL) 
10 R$ 4.053,33 R$ 40.533,30 

— VALOR TOTAL R$ 40.533,30 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

5.1 A empresa contratada deverá 

5.2 Atender ao chamado da Secretaria no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas da comunicação do defeito em condições normais e em até 24 (vinte e 
quatro) horas para atendimentos de emergência 

5.3 Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da 
Secretaria. 

PPEçtEITUP/-,,, DE 
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5.4 Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a possibilidade, deverá 
levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da empresa e entrega-lo no mesmo 
local de origem. 

5.5 As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas pela Secretaria de Educação e 
devidamente assinadas pela contratada; 

5.6 A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos equipamentos e por 
sua devolução. 

5.7 Fornecer e encaminhar a Secretaria, relação das peças necessárias à perfeita execução dos 
serviços sempre que necessário 

5.8 A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo 
deslocamento e alimentação. 

5.9 A contratada será responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e 
instrumentos necessários à manutenção, instalação e configuração de equipamentos. 

5.10 Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio 
eletrônico para abertura de chamados: 

5.11 Apresentação de relação de funcioná rios autorizados a prestar serviço nas dependências da 
contratante, informando. de imediato, substituições; 

5.12 A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso 
esses demonstrem conduta noc:iva ou incapacidade técnica; 

5.13 Deverá ser fornecido, Junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou 
chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. 

5.14 Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

5.150 serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmentpara fins de pagamento, 
por meio dos seguintes critérios: • Disponibilidade do  link  dê comunicação de dados 
conforme critérios estabelecidos; • Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de 
pacotes, de acordo com critérios estabelecidos. • Disponibilidade da Central de Atendimento 
conforme períodos e horários exigidos; • Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do 
suporte técnico; • Eficiência das soluções definitivas apresentadas; • Nenhuma penalidade 

aplicada à Contratada no período; • Atendimento às demais exigências contratuais 

5.16 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES Em caso 
de indisponibilidade dos serviços causada por defeitos na rede interna, rompimento, defeitos 
em de falta de internet ou outros problemas de natureza física, a empresa contratada devera 
prestar suporte para manutenção corretiva e preventiva em todos os computadores ligados a 
rede interna conforme a lista abaixo: 

6. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1 Esta administração nomeará comissão de Fiscalização e Acompanhamento, composta de 
no mínimo 05 (cinco) membros, sendo que um presidente e quatro membros da comissão 
que atuam nas diversas  areas  da gestão, para efetuarem a Fiscalização e o 
Acompanhamento da transição do Sistema de Informática, a fim de efetuarem a análise 
técnica dos participantes, análise da minuta de contrato baseado neste projeto básico e 
demais legislações em vigor e cumprimentos dos quesitos ou cláusulas previstas no 
edital de licitação. 

6.2 Independente da composição na comissão de Fiscalização e Acompanhamento, a 
assessoria jurídica desta administração sempre deverá ser consultada para elaboração de 
minuta de contrato, minuta de edital e demais pareceres pertinentes ao processo licitatório, a 
fim de cumprimento da legislação em vigor. 

6.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

6.4 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 0 pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) primeiros 
dias úteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que comprove a 
entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União), ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, para o que 
deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente 
onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 
partes interessadas, 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 A CONTRATADA se obriga 

r  

PREFEITURA DE 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

8.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referencla-e-de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das clausdas contratuais; 

8.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com 
apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega, 

8.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros; 

8.1.4 Apresentará Contratante, quando for ocaso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o Órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 

8.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração; 

8.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

8.1.7 Relatar a Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega 
dos produtos/serviços; 

8.1.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/1990). 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9,1 A CONTRATANTE se obriga a: 

9 1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta: 

9.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

PPEFEITURA DE  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

- 

9.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

9.1.5 Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

9.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo á execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
á continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA às seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

11.2 Advertência. 

11.3 Multa. 

11.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1 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, quantidade e prazo com o objeto da licitação, 

12.2 LICENÇA EXPEDIDA PELO ORGA0 COMPETENTE AUTORIZANDO A EXERCER A 
ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

13.1 Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado 

Amarante do Maranhão - MA. 12 de abril 2021. 

Atenciosamente, 

Geane s.ia o 
Secretaria unicipal de Educação 

PPEFEITURA DE 

AMARANIE 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Excelentíssimo Senhor  
VAN  DERLY GOMES MIRANDA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Senhor Prefeito, 

fito pelo presente, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde do Município de Amarante do Maranhão, 
solicitar a abertura de Processo Licitatório tendo por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços 
de fornecimento de internet e manutenção da rede para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  
Jo  Municipio de Amarante do Maranhão/MA, conforme  justificative  e especificações constantes no Termo de 
Referencia, em Anexo. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de abril 2021. 

Atenciosamente,  

Wesley  Santos Garcia v'est2'  
Secretario Municipal de Saúde 

t,.,N v  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06,157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO LEGAL: 

2. Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública 
deste Município e o fato de que a  Internet  exerce papel preponderante para que a Prefeitura 
consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços, 
dentre eles: Informações, Serviços  On Line,  Acesso a  Internet  em todas as Unidades 
Administrativas Municipais (Escolas. Unidades Básicas), Acesso a Emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica, Consulta de Processos, Emissão de IPTU, Alvarás, Licitações,  Area  de 
Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas e outros. 

2.1 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade continua 
de serviços de acesso a internet que será um importante elemento para a melhoria dos 
processos internos e para a otimização das atividades a serem desenvolvidas pelas áreas 
afins sendo reconhecido pelos munícipes através do portal da transparencia, otimizando a 
relação custo- beneficio pelos serviços públicos podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração até sessenta meses, na forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal n°. 
8.666/93. 

2.2 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e pela 
Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

2.3 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto Municipal 
n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns. 

2.4 Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão 
reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou; 

2.5 Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva 
de cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei Complementar 
n° 123/2006. 

3. OBJETO: 

2.1. contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet e 
manutenção da rede para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 -  CNN:  06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Municipio de Amarante do Maranh5o/MA 

4. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS: 

Descrição VELOCIDADE QUANT/MES V. Unitario 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE  
INTERNET  VIA FIBRA OPTICA PARA 150 MEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
COM GARANTIA DE VELOCIDADE DE 

DEDICADO  
(REAL) 

10 R$ 12.160,00 

90% EM 90% DAS HORAS 

V. Total 

R$ 121.600,00 

VALOR TOTAL  R$ 121.600,00 

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

5.1 A empresa contratada devera: 

5.2 Atender ao chamado da Secretaria no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da 
comunicação do defeito em condições normais e em até 24 (vinte e quatro) horas para 
atendimentos de emergência. 

5.3 Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da 
Secretaria. 

PREFEITLIPA DE 

AMARANTE 
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Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

5.4 Realizar as manutenções preferencialmente no local e. não havendo a possibilidade, deverá 
levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da empresa e entregado no mesmo 
local de origem. 

5.5 As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas pela Secretaria de Educação e 
devidamente assinadas pela contratada; 

5.6 A contratada se responsabilizara pelo deslocamento e recuperação dos equipamentos e por 
sua devolução 

5.7 Fornecer e encaminhar à Secretaria, relação das peças necessárias a perfeita execução dos 
serviços, sempre que necessário. 

5.8 A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo 
deslocamento e alimentação. 

5.9 A contratada  sera  responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e 
instrumentos necessários à manutenção. instalação e configuração de equipamentos. 

5.10 Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio 
eletrônico para abertura de chamados; 

5.11 Apresentação de relação de funcionários autorizados a prestar serviço nas dependências da 
contratante. informando, de imediato, substituições, 

5.12 A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso 
esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade técnica; 

5.13 Deverá ser fornecido, junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou 
chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. 

5.14 Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

PPEPEITUPA DE  

AMARA 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ -  06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

5.15 0 serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de pagamento. 
por meio dos seguintes critérios: • Disponibilidade do  link  de comunicação de dados 
conforme critérios estabelecidos; • Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de 
pacotes, de acordo  corn  critérios estabelecidos. • Disponibilidade da Central de Atendimento 
conforme períodos e horários exigidos; • Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do 
suporte técnico; • Eficiência das soluções definitivas apresentadas; • Nenhuma penalidade 
aplicada à Contratada no  period();  • Atendimento às demais exigências contratuais 

5.16 DOS SERVIÇOS DE MANU FENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES Em caso 
de indisponibilidade dos serviços causada por defeitos na rede interna, rompimento, defeitos 
em de falta de internet ou outros problemas de natureza fisica, a empresa contratada devera 
prestar suporte para manutenção corretiva e preventiva em todos os computadores ligados a 
rede interna conforme a lista abaixo. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

6. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1 Esta administração nomeará comissão de Fiscalização e Acompanhamento, composta de 
no minimo 05 (cinco) membros, sendo que um presidente e quatro membros da comissão 
que atuam nas diversas áreas da gestão, para efetuarem a Fiscalização e o 
Acompanhamento da transição do Sistema de Informática, a fim de efetuarem a análise 
técnica dos participantes, análise da minuta de contrato baseado neste projeto básico e 
demais legislagóes em vigor e cumprimentos dos quesitos ou cláusulas previstas no 
edital de licitação. 

6.2 Independente da composição na comissão de Fiscalização e Acompanhamento, a 
assessoria jurídica desta administração sempre deverá ser consultada para elaboração 
de minuta de contrato, minuta de edital e demais pareceres pertinentes ao processo 
licitatário, a fim de cumprimento da legislação em vigor. 

6.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e. na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

6.4 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

PPEEITLMA DE 
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CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 0 pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) primeiros 
dias úteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que comprove a 
entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União), ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal. diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, para o que 
deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente 
onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 
partes interessadas: 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 A CONTRATADA se obriga a: 

8.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

81.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com 
apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega; 

8.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros; 

8.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o Órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 

8 1 5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração; 

8.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

8.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega 
dos produtos/serviços, 
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Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

8.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 A CONTRATANTE se obriga a: 

9.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

9.1.5 Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

9.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA às seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

PREFEITUPA DE 

AMARANTE 

Página 8 de 10 



PM DE AMARANTE 
DO MA RAN 
FL (S) 
Fttibrica: 

PPEFEITUPA DE 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

11.2 Advertência.  

11.3 Multa 

11.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. por até 5 (cinco) anos. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1 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, quantidade e prazo com o objeto da licitação, 

12.2 LICENÇA EXPEDIDA PELO ORGA0 COMPETENTE, AUTORIZANDO A EXERCER A 
ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13 1 Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de abril 2021. 

Atenciosamente, 

,s30" 

Yc' t  

Wesley  Santos Garcia 
Secretario Municipal de Saúde 
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