PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/00001-17
FONE/ FAX : (18) 3281-9777 CAIXA POSTAL 127 - CEP: 19470-000
Site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2016
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 019/2016
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 052/2016
Pelo presente Instrumento Contratual de Prestação de Serviços de telefonia e internet,
de um lado a empresa, Telefônica Brasil S/A, inscrita no CNPJ n.º 02.558.157/0001-62,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, nº 1376, Bairro Cidade Moncoes, CEP 04571-936, Tel. (011) 3430-0000, e-mail:
telefonica@telefonica.com, representada neste ato por Fábio Marques de Souza
Levorin, maior, casado, administrador, portador da cédula de identidade registro geral
n.º
27.638.106-3,
inscrito
no
CPF
n.º
267.221.148-56,
e-mail:
fabio.levorin@telefonica.com, e, Carlos Eduardo Cipolotti Spedo, maior, brasileiro,
engenheiro, portador da cédula de identidade registro geral n.º 4.290.655-6, inscrito no
CPF n.º 856.234.748-53, e-mail: espedo@telefonica.com, neste ato denominada
simplesmente Contratada, e de outro lado, a Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Presidente Epitácio, localizada à Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19,
no município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo
Excelentíssimo Senhor Sidnei Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal, brasileiro,
maior, casado, professor, portador da cédula de identidade registro geral n.º 17.077.7339 - SSP/SP, inscrito no CPF n.º 069.599.658-4, residente e domiciliado à Rua
Professor Campos, n.º 5-11, Jardim Real, nesta cidade de Presidente Epitácio, Estado
de São Paulo, denominada simplesmente Contratante, têm entre si, justo e contratado
o mencionado nas seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
Constitui o objeto do referido contrato, a prestação de serviços de manutenção e
suporte técnico de telecomunicações, mas modalidades STFC, link de internet
banda larga e link de internet dedicado, conforme especificações constantes do
Anexo I (especificações técnicas), conforme Anexos e proposta da Contratada,
constantes no Processo de Licitação n.º 027/2016 – Pregão n.º 019/2016, Conforme
Anexo I – Termo de Referência, deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Forma de Execução
Os serviços de que trata a Cláusula anterior serão prestados em conformidade com os
Anexos constantes no Processo de Licitação n.º 027/2016 – Pregão n.º 019/2016, sendo
certo que serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante.
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CLÁUSULA TERCEIRA
Do Preço, Condições de Pagamento, Reavaliação de Preços e Atualização
Monetária
Pela aquisição do objeto deste contrato, a Contratante se compromete a pagar à
Contratada a importância anual de R$ 353.617,20 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil,
Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos) pagos em 12 (Doze) meses, até o 20.º
dia do mês seguinte a emissão da Nota Fiscal e/ou Nota de Empenho ou documento
equivalente conforme fatura de utilização;
Parágrafo Primeiro: Poderá haver revisão dos valores ajustados inicialmente, todavia,
tal evento, fica condicionado à Contratante ou Contratada, apresentar subsídios que
comprovem a perda do equilíbrio econômico-financeiro, conforme preceitua o Artigo 65,
Inciso II, Letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Parágrafo Segundo: Havendo atraso na efetivação do pagamento, será atualizado
através do índice da poupança relacionada com o período em atraso.
Parágrafo Terceiro: Após transcorridos 12(doze) meses, poderá haver o reajuste
adotando o índice do IGPM dos valores vigentes pactuados, desde que requerido pela
Contratada.
CLÁUSULA QUARTA
Da Vigência
A vigência do presente contrato terá início em 14 de junho de 2.016 e seu término em 14
de julho de 2.021 (60 Meses), NÃO podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA QUINTA
Da Dotação Orçamentária
As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
Secretaria
02.02 Secretaria de Administração
02.07 Secretaria de Agricultura
02.05 Secretaria de Assistência e
Des. Social

02.09 Secretaria de Educação e
Esportes

C. P.
37
86
78
56
198
143
155
299
290
376
384
397
364
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C. D.
5493
5498
5500
5496
1100
5508
5509
5533
5542
5544
5546
5547
5548
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02.12
Encargos
Município

Gerais

do

7923
318
369
495

24
30
02.01 Gabinete do Prefeito
27
19
433
02.11 Secretaria de Obras
478
456
177
02.06 Secretaria de Planejamento
189
7944
02.08 Secretaria de Saúde
283
416
02.10 Secretaria de Turismo e
Cultura
406
Fonte de Recursos: 01 Tesouro

8688
5537
5543
5562
5491
5490
5492
5489
5559
5560
5557
5514
5517
8931
5529
5550
5551

CLÁUSULA SEXTA
Dos Direitos, Responsabilidades, Penalidades e Multas
Parágrafo Primeiro: São direitos da Contratante:
I – acompanhar a realização do objeto;
II – solicitar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato;
Parágrafo Segundo: São obrigações da Contratante:
I – efetuar o pagamento nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira;
II – fornecer todas as orientações e documentos, sanar as dúvidas relacionadas ao
objeto deste contrato.
Parágrafo Terceiro: São direitos da Contratada:
I – receber o pagamento nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira;
II – solicitar documentos, orientações etc., relacionados ao objeto deste contrato.
Parágrafo Quarto: São obrigações da Contratada:
I – executar o objeto deste contrato, em conformidade com o Edital e Anexos, bem como
a proposta por ela apresentada, principalmente no que se refere à qualidade dos
serviços;
II – prestar esclarecimentos e informações solicitadas pela Contratante;
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III – aceitar a alteração no objeto do contrato por parte da Contratante, desde que
dentro do limite legal, logicamente que se adequando os custos provenientes da dita
alteração.
Parágrafo Quinto: Mediante a inexecução total ou parcial do contrato, sem justificativa
procedente, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as
seguintes sanções:
I) – advertência;
II) – multa de até: 10% (dez por cento) para inexecução parcial, 20 (vinte por cento) para
inexecução total, ambas sobre o valor total do contrato e juro de 0,33% (trinta e três
centésimos) por dia de atraso na execução dos serviços, este último, sobre a parcela
devida;
III) – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quais atos
previstos no Artigo 7.º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
CLÁUSULA SÉTIMA
Dos Casos de Rescisão
Poderá haver rescisão contratual por ambas as partes, desde que ocorra uma ou mais
das seguintes situações:
I) – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II) – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III) – a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
IV) – o atraso injustificado no início do serviço;
V) – paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI) – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, sem o expresso conhecimento da outra parte;
VII) – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII) – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pela Contratante;
IX) – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X) – a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;
XI) – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruturação da empresa,
que prejudique a execução do contrato;

“Joia Ribeirinha”
“O pôr do sol mais bonito do Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/00001-17
FONE/ FAX : (18) 3281-9777 CAIXA POSTAL 127 - CEP: 19470-000
Site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações

XII) – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
XIII) – a supressão por parte da Contratante dos serviços, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite legal permitido, ou seja, 25% (vinte c cinco por
cento);
XIV) – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo;
XV) – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
XVI) – a não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para
execução do serviço;
XVII) – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XVIII) - descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA
Do Reconhecimento dos Direitos da Administração
Reconhece desde já a Contratada, os direitos da Contratante, nos casos de rescisão
administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
Do Recebimento do Objeto
O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
para verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de 30
(trinta dias) dias úteis, sem prejuízo da garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA
Da Vinculação
Este contrato está vinculado ao Processo de Licitação n.º 027/2016 – Pregão n.º
019/2016 e seus anexos.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
Das Legislações Aplicáveis
Será aplicada à execução deste contrato a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem
como legislações específicas aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA
Da Obrigação da Contratada (Compatibilidade, Habilitação e Qualificação)
Assume a Contratada, a responsabilidade de se manter, durante toda a vigência do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação n.º 027/2016 – Pregão
n.º 019/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA
Alteração Contratual
Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei n.º
8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs. 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite
indicado.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA
Fiscalização
A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para acompanhar a
execução/entrega do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em
todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação de todas as características,
para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO e DEFINITIVO, mantendo tudo devidamente anotado.
Parágrafo Primeiro: Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de
profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister.
Parágrafo Segundo: A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou
exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Presidente Epitácio, SP, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e uma só forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo
descritas.

Presidente Epitácio, 14 de junho de 2.016.

TELEFONICA BRASIL S/A
FÁBIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN
Procurador
Contratada

TELEFONICA BRASIL S/A
CARLOS EDUARDO CIPOLOTTI SPEDO
Procurador
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
SIDNEI CAIO DA SILVA JUNQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

VANDERLEI ARAUJO DA SILVA
RG: 30.771.621-1- SSP/SP
CPF: 289.095.498-66
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição dos Serviços Contratação de empresa especializada para prestação de
Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado),
Link Internet banda larga, Link Internet Dedicado em conformidade com as
especificações constantes deste Anexo e nos termos das concessões outorgadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações –ANATEL.
Descrição dos Serviços Contratação de empresa especializada para prestação de
Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado),
Link Internet banda larga, Link Internet Dedicado em conformidade com as
especificações constantes deste Anexo e nos termos das concessões outorgadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações –ANATEL.
1. DOS ACESSOS
1.1. Linhas telefônicas
1.1.1. Fornecer linhas telefônicas analógicas nas quantidades e endereços
estabelecidos no Anexo II – Tabela 1;
1.1.2. Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da
CONTRATANTE;
1.1.3. Desativar linhas telefônicas que estiverem em operação conforme
necessidade da CONTRATANTE;
1.1.4. Possibilidade de serviços adicionais como identificador de
chamadas, busca entre terminais, bloqueio de ligações a cobrar ou DDD, DDI e
celular conforme necessidade da CONTRATANTE.
1.1.5. Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de
10 dias;
1.1.6. Devem ser tele alimentadas, a fim de garantir a comunicação
mesmo na falta de energia elétrica.
1.1.7. Tecnologias alternativas como FWT (Fixed wireless Terminal) serão
permitidas somente para endereços onde não houver disponibilidade de par
metálico.
1.1.8. Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de um
número 0800;
1.1.9. A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente
utilizada (números de telefone) conforme critérios da Portabilidade
regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados no Anexo I, além de
outros que tiverem sua inclusão neste certame.
1.1.10. Nos casos onde não for possível a instalação por par metálico ou
FWT, que dependam de projeto de infraestrutura, deverá ser apresentado para a
CONTRATANTE que será responsável pelo custo do projeto.
1.2. Troncos Digitais E1
1.2.1. Fornecer troncos digitais E1 e faixas DDR nas quantidades
estabelecidas no Anexo II – Tabela 2;
1.2.2. Interface tipo G.703
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1.2.3. Sinalização de Linha tipo R2D
1.2.4. Sinalização de Registro tipo MFC 5C ou 5S
1.2.5. Ativar e desativar troncos conforme necessidade da
CONTRATANTE e segundo o limite estabelecido na lei 8.666;
1.2.6. Prazo de instalação de 90 dias;
1.2.7. Disponibilidade mensal (SLA - Service level agreement) de 99% ao
mês;
1.2.8. Início de atendimento em caso de defeito em até 4 horas
1.2.9. Meio de atendimento em par-metálico, fibra-óptica;
1.2.10. Em casos onde for constatada inviabilidade de instalação a
CONTRATADA deverá encaminhar as condições de atendimento (custo, prazo e
meio) para análise da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.
1.2.11. Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de
um número 0800;
1.2.12. Mudança de endereço de acessos instalados tem o mesmo prazo
de instalação de novos acessos;
1.2.13. A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente
utilizada (números de telefone) conforme critérios da Portabilidade
regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados no Anexo I, além de
outros que tiverem sua inclusão neste certame.
2. DO TRÁFEGO TELEFÔNICO
2.1. Método
2.1.1. Conforme especificações mínimas estabelecidas pelo órgão
regulador;
2.1.2. Informar os custos de assinatura individuais das linhas telefônicas,
troncos digitais, faixas DDR;
2.1.3. A tarifação das chamadas deverá ser realizada em minutos;
2.1.4. As tarifas utilizadas deverão ter como base aqueles constantes do
Plano básico de serviços ou do Plano alternativo de serviços, regulamentado
para o setor de telecomunicação e informado através do preenchimento da
Proposta Comercial, Anexo IV, com todos os impostos regulamentados e
descontos concedidos a critério da Licitante;
2.1.5. As mensalidades para as linhas analógicas deverão contemplar os
custos de 150 (cento e cinquenta) minutos para ligação local fixo-fixo (inclusos
nesta cotação);
2.2. Perfil de tráfego
2.2.1. Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas no
Anexo III como referência orientativa para apresentação de proposta;
2.2.2. O Perfil de Tráfego e seus custos (Anexo III), compõe-se de uma
ESTIMATIVA, em minutos e em valores, baseadas nas faturas das contas
telefônicas da CONTRATANTE relativa às chamadas originadas em seu âmbito,
bem como outros serviços atualmente utilizados;
2.2.3. O Perfil de Tráfego do Anexo III, servirá tão somente de subsídio
para análise da proposta global mais vantajosa e portanto, não implicam em
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qualquer compromisso futuro ou restrição quantitativa de uso para a
CONTRATANTE.
2.3. DA FATURA
2.3.1. As fatura de cada serviço devem ser encaminhadas via papel,
individualizada por linha seja analógica ou digital, com valor total e o respectivo
descritivo com os valores das ligações;
2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Toda a infraestrutura civil, elétrica, ar condicionado, leitos de passagem de
cabos, rede interna (cabeamento horizontal) e serviços são de responsabilidade
da contratante, incluindo a adequação conforme as necessidades de implantação
do projeto. Da mesma forma, será de responsabilidade do CONTRATANTE
reparar ou refazer os acabamentos necessários para instalação do objeto pela
CONTRATADA.
2.4.1. Requisitos mínimos sugeridos.
2.4.1.1. Circuito Bifásico 220/110V (suportado por no-break, com
disjuntor de proteção 50 A).
2.4.1.2. Rede estabilizada, ininterrupta, suportada por gerador, para
garantir perfeito funcionamento dos equipamentos;
2.4.1.3. Infraestrutura para que o acessos digitais (E1) ou
analógicos (linhas telefônicas) cheguem até os equipamentos PABX;
2.4.1.4. Quadro de Força com circuitos independentes e exclusivos
para os equipamentos com disjuntores de 110 e 220V;
2.4.1.5. Cabeamento vertical e horizontal para a ativação dos
ramais;
2.4.1.6. Jumpeamento do Bloco PABX para rede cliente;
2.4.1.7. Disponibilizar local preparado para acomodar o PABX e
seus periféricos;
2.4.1.8. Aterramento < 10 ohms bitola 16 mm, conforme norma
NBR 5410 de 1997 da ABNT em ponto único para equalização de
potencial, conforme norma vigente - NBR5410/NB - 3 - 1997; 2.4.1.9. Piso
e paredes com acabamento final e vedação contra pó e umidade;
2.4.1.10. Extintor de incêndio obedecendo às normas do corpo de
bombeiros;
2.4.1.11. Ambiente com climatização adequada, boa iluminação e
acesso restrito;
2.4.2. Prazo e condições de instalação
2.4.2.1. O escopo de instalação está restrito a ativação e teste dos
equipamentos fornecidos, toda a infraestrutura necessária e quaisquer
programações diferenciadas para interligação de sistemas, são de
responsabilidade do CONTRATANTE;
2.4.2.2. O prazo de instalação é de 60 (sessenta) dias após
assinatura do contrato, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias;
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2.4.3. Condições de manutenção Os serviços especializados de operação,
manutenção, configuração e ampliação dos equipamentos são de
responsabilidade do CONTRATANTE;
3. LINK INTERNET BANDA LARGA ACESSO INTERNET BANDA LARGA NAS
VELOCIDADES INFORMADAS NO ANEXO II – TABELA 4 COM ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS DESTE ITEM E SEUS SUBITENS.
3.1. Acesso
3.1.1. Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido com par-metálico;
3.1.2. Acesso bidirecional;
3.1.3. Acesso simétrico ou assimétrico;
3.1.4. Velocidade mínima de 10% da velocidade nominal;
3.1.5. A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a
quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
3.1.6. Fornecimento mínimo de 1 endereços IP (V4) fixo ou variável por
acesso;
3.1.7. Vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2,4 Ghz e
5,8 Ghz, devido a poluição do espectro de frequência e interferência.
3.1.8. A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a
prestação de Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
3.1.9. Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de
um número 0800;
3.1.10. Prazo médio de indisponibilidade dos circuitos de 72 horas;
3.1.11. Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por acesso;
3.1.12. A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade do
Contratante;
3.2. ROTEADOR
3.2.1. O modem ou roteador será fornecido pela CONTRATADA com
suporte para instalação e configuração;
3.2.2. A configuração será executada para que a rede de computadores
da CONTRATANTE possua acesso à internet.
3.2.3. Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a
velocidade e funcionalidades deste item, em conformidade com as
recomendações do fabricante;
3.2.4. Possuir 1 (um) porta de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível
com o padrão IEEE 802.3; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45;
3.2.5. Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL;
3.3. INSTALAÇÃO
3.3.1. A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para
instalação do(s) equipamento(s) a infraestrutura:
3.3.1.1. Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220V;
3.3.1.2. Tubulação (dutos) desobstruída com fio guia;
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3.3.2. Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e
equipamentos (Cabos, equipamentos, conectores, etc.) do acesso à Internet
banda larga não deverá possuir qualquer ônus para a CONTRATANTE.
3.3.3. Atendimento dentro da área de cobertura da proponente; 3.3.4.
Prazo de instalação é de 30 dias.
3.3.5. Entende-se por área de cobertura a disponibilidade de atendimento
do circuito no prazo de instalação de até 30 dias corridos, mediante prévia
solicitação de análise de disponibilidade que deverá ser respondida em até 7 dias
corridos. A análise de disponibilidade será feita mediante a solicitação do serviço.
3.3.6. É prerrogativa da contratada a possibilidade de não disponibilizar o
serviço em razão da negativa técnica de atendimento referenciando endereços
pontuais, respeitando o que reza o item 4.3.5 acima.
4. LINK INTERNET DEDICADO ACESSO INTERNET DEDICADO NA
VELOCIDADE INFORMADA NO ANEXO II – TABELA 3 COM
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESTE ITEM E SEUS SUBITENS.
4.1. Acesso:
4.1.1. O acesso deverá ser fornecido obrigatoriamente através de
fibra óptica ou par metálico, não sendo aceito, em nenhuma hipótese,
outro meio de transporte de dados;
4.1.2. Deverá ser bidirecional e simétrico na velocidade mínima de
04 Mbps com especificações mínimas conforme segue abaixo:
4.1.3. O uso da Fibra Óptica como meio de transporte dos dados
deverá ser utilizado em todos os enlaces (trajeto) desde o backbone da
operadora de Telecomunicações, até o Modem instalado dentro do
datacenter da Prefeitura;
4.1.4. Não serão aceitos soluções que contemplem sub locação de
meio físico e dos links que compõem o backbone da CONTRATADA,
devendo a contratada prover o serviço por meios próprios;
4.1.5. As empresas participantes do processo licitatório deverão
apresentar juntamente com a proposta, declaração de que dispõe de Rede
de Transmissão em Fibra Óptica instalada no município de Presidente
Epitácio.
4.1.6. Acesso simétrico (Mesma velocidade nominal nos dois
sentidos);
4.1.7. Velocidade mínima de 100% da velocidade nominal;
4.1.8. Disponibilidade real mínima de 99,2% (SLA);
4.1.9. A contratante não terá qualquer tipo de limitação quanto a
quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
4.1.10. Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual a 2%;
4.1.11. Latência média: menor ou igual a 75 ms;
4.1.12. Vedada a utilização de Rádio como meio físico
4.1.13. Fornecimento mínimo de 6 endereços IP fixos (válidos
roteáveis na internet);
4.1.14. A contratada deverá possuir Termo de Autorização para a
prestação de Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela
ANATEL;
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4.1.15. A contratada deverá possuir central de atendimento 24
horas por dia, 365 dias por ano, através de um número 0800;
4.1.16. Em caso de defeito, o início do atendimento deverá ser de
no máximo 4 horas;
4.1.17. O acesso deve ser realizado sem necessidade de provedor.
5. ROTEADOR.
5.1. O roteador será fornecido pela contratada com instalação,
configuração e gerência;
5.2. A configuração será executada para que a rede de computadores da
contratante possua acesso à internet;
5.3. Possuir quantidade mínima necessária de memória que atenda a
velocidade e funcionalidades deste item, em conformidade com as
recomendações do fabricante;
5.4. Possuir protocolo de gerenciamento SNMP;
5.5. Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego
com banda completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e
memória;
5.6. Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL;
6. INSTALAÇÃO
6.1. Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e
equipamentos (Cabos, equipamentos, conectores, etc.) do acesso à Internet
dedicado não deverá possuir qualquer ônus para a contratante.
6.2. O prazo máximo de instalação é de até 90 dias a partir da assinatura
do contrato, prorrogáveis por mais 30 dias.
6.3. Gerenciamento da solução.
6.4. A contratada deverá fornecer a contratante acesso a portal WEB com
no mínimo as seguintes informações:
6.5. Identificação do ponto de acesso e respectivo número de acesso;
6.6. Velocidade de acesso;
6.7. Informações do tráfego de entrada e saída;
6.8. Taxa média de ocupação do link (throughput);
6.9. Visualização de gráfico detalhando a utilização de banda; - A solução
de gerência da rede da contratada deverá atuar de forma proativa, de acordo
com o Nível de Serviço (SLA), realizando o acompanhamento dos defeitos e
desempenho do serviço;
6.10. Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes
operacionais, estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos
serviços de telecomunicações contratados;
6.11. Quando solicitada, a contratada deverá demonstrar para análise as
configurações dos roteadores e ou outros equipamentos que se fizerem
necessários para a interligação objeto deste edital, instalados no ambiente da
contratante;
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6.12. Quando solicitada, a contratada deverá configurar, em conjunto com
técnicos da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos
que se fizerem necessários para a interligação objeto deste edital
7. BACKBONE
7.1. - Possuir ao menos uma saída para backbone internacional própria;
7.2. - Saída internacional agregada maior ou igual a 5 Gbps;
7.3. - Perda de pacotes: menor ou igual a 1 %;
7.4. - Disponibilidade mensal: maior ou igual a 99,2%;

OBSERVAÇÕES:

TODOS OS SERVIÇOS DE VOZ ORA CONTRATADOS SERÃO ESTIMADOS PELO
CONSUMO MENSAL.

Tabela 1 – Linhas Telefônicas (LT)
3281-0796
3281-3064
3281-6569
3281-7401
3281-4608
3251-1792
3281-0793
3281-3177
3281-7000
3287-1223
3251-1612
3251-1768
3281-1046
3281-3264
3281-3669
3281-7367
3281-8328
3281-0898
3281-1900

3281-2765
3281-3490
3281-4703
3281-5933
3287-1179
3281-1866
3281-4585
3281-4567
3281-1833
3281-6272
3281-9081
3281-3274
3281-9075
3281-3378
3281-4660
3281-8433
3251-1160
3251-1435
3281-9233

3281-0907
3281-6653
3281-2267
3281-2979
3281-4020
3281-7073
3281-8002
3281-9100
3281-9047
3281-2588
3281-5288
3281-3723
3281-2208
3281-7600
3281-9014
3281-1032
3281-1326
3281-1500

3281-0734
3281-0834
3281-0857
3281-0858
3281-1567
3281-1811
3281-2211
3281-2723
3281-2815
3281-4607
3281-8464
3281-8881
3287-1250
3281-1552
3281-1242
3281-4656
3281-8882
3281-9230

A DEFINIR A DEFINIR
A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
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LOTE 01 – TELEFONIA E LINKS DE INTERNET (2.0Mbps-4.0Mbps)

Item

Qtdade
estimada

Descrição

1
2
3

Linhas telefônicas
Troncos Digitais 30 canais
Ramais DDR

VALOR TOTAL
(12 meses)

Valor Mensal

71
2
30

R$ 65,00
R$ 800,00
R$ 9,80

R$ 55.380,00
R$ 19.200,00
R$ 3.528,00

Local
Descrição
Minuto fixo – fixo (local) s/ conexão DDR
Minuto fixo – fixo (local) c/ conexão terminal
Minuto fixo – móvel local (VC1)
Longa Distância
Minuto fixo – fixo intra-regional
Minuto fixo – móvel intra-regional (VC2)
Minuto fixo – fixo intra-regional
Minuto fixo – móvel inter-regional (VC3)

Qtdade
estimada

Valor Unitário

VALOR TOTAL
(12 meses)

21.000
36.000
6.110

R$ 0,06
R$ 0,11
R$ 0,58

R$ 15.120
R$ 47.520,00
R$ 42.525,60

Quantidade
estimada

Valor Unitário
Após a
Negociação

VALOR
TOTAL (12
Meses)

4.020
320
700
130

R$ 0,32
R$ 0,59
R$ 0,32
R$ 0,59

R$ 15.436,80
R$ 2.265,60
R$ 2.688,00
R$ 920,40

LOTE 02 – LINKS DE INTERNET (2.0Mbps-4.0Mbps)

Item
1
2

Descrição
Banda Larga 2.0 Mbps
Banda Larga 4.0 Mbps

Item
1

Qtde.
Estimada
2
4

Valor Mensal

VALOR TOTAL (12
meses)

R$ 79,90
R$ 89,90

R$ 1.917,60
R$ 4.315,20

LOTE 03 – LINKS DE INTERNET DEDICADO 50 Mbps
Qtde.
Valor Mensal
Descrição
Estimada

IP DEDICADO 50 Mbps

01

R$ 11.900,00

VALOR TOTAL (12
meses)

R$ 142.800,00

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 353.617,20 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos

e Dezessete Reais e Vinte Centavos)

Presidente Epitácio, 14 de junho de 2.016.

TELEFONICA BRASIL S/A
FÁBIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN
Procurador
Contratada

TELEFONICA BRASIL S/A
CARLOS EDUARDO CIPOLOTTI SPEDO
Procurador
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
SIDNEI CAIO DA SILVA JUNQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

VANDERLEI ARAUJO DA SILVA
RG: 30.771.621-1- SSP/SP
CPF: 289.095.498-66
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A.
CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 052/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços,
manutenção e suporte técnico de telecomunicações nas modalidades stfc, cloud
comting, link de internet banda larga e link de internet dedicado.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o
mais que couber.
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de
14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Presidente Epitácio-SP, 14 de Junho 2016.
CONTRATANTE
Nome e Cargo: Sidnei Caio da Silva Junqueira – Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeito@presidenteepitacio.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Assinatura:___________________________
CONTRATADA
Nome e Cargo: Fábio Marques de Souza Levorin - Procurador
E-mail institucional: fabio.levorin@telefonica.com
E-mail pessoal: fabio.levorin@telefonica.com
Assinatura:___________________________
CONTRATADA
Nome e Cargo: Carlos Eduardo Cipolotti Spedo - Procurador
E-mail institucional: espedo@telefonica.com
E-mail pessoal: espedo@telefonica.com
Assinatura:___________________________
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