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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 056 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 022 / 2017 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 021 / 2017 

PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 012 / 2017 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 018 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 009 / 2017 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/TRIUNFO PREV Nº 004 / 2017 

PREGÃO PRESENCIAL/TRIUNFO PREV Nº 002 / 2017 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 31 de Maio de 2017 
HORÁRIO: 13:00 (treze horas)  
REPARTIÇÕES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Triunfo 

Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 
Fundo Municipal de Assistência Social 
TRIUNFOPREV 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote - Exclusivo para ME e EPP.  
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Triunfo, na Avenida José 
Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000. 
 
O MUNICÍPIO DE TRIUNFO, por meio de suo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 
nomeada pela Portaria nº 066, de 20 de janeiro de 2017, com sede na Avenida José 
Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, torna público que no dia 31 de Maio de 2017, às 
13:00 (treze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Triunfo, será 
realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço 
por Lote, Exclusivo para ME e EPP”, em vista de solicitações expedidas pelas 
repartições interessadas, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações e pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no endereço discorrido acima, na Sessão Pública de processamento deste Pregão 
Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, para 35 (Trinta e 
cinco) prédios públicos sob a administração e responsabilidade das repartições 
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interessadas, conforme velocidades, quantitativos e demais especificações técnicas 
contidas no Termo Referencial do Edital (ANEXO I - A, B, C, e D) 
 
1.2. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances dos lotes que 
cotar de acordo com as especificações mínimas deste Edital; 
 
1.3. Os elementos que compõem os Itens nos respectivos lotes deverão atender os 
padrões de qualidade reconhecidos no mercado e normas brasileiras vigentes. 
 
1.4. Deverá ser respeitada a numeração dos itens nos respectivos lotes e as 
velocidades, quantidades, unidades e especificações mínimas de seus elementos. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste certame apenas empresas pertencentes ao ramo 
de atividade pertinente ao objeto desta licitação, sendo, ME e EPP, de acordo 
com o elencado no art. 48, I, e seguintes, da Lei Complementar nº 147 de 07 de 
agosto de 2014, cujas contratações sejam de valores até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais). 
 
2.2. As empresas licitantes deverão participar de acordo com cada especificações 
contidas nos itens, por lote, que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislação vigente 
(Federal, Estadual e Municipal) que as regulamente, sendo concedido tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações contidas na Lei Complementar 
nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

 
2.3. Não serão admitidos à licitação, como proponentes, interessados reunidos em 
consórcio, empresas sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou que estejam 
suspensas de licitar e/ou declaradas inidôneas por Órgãos Públicos. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O credenciamento é um dos pré-requisitos de participação do certame, devendo 
a documentação estar fora dos envelopes. 
 
3.2. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 
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alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, conforme 
Anexo IX. 
  
3.2.1. Em se tratando do item b) acima, o procurador deverá apresentar cópia 
reprográfica legível ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, servindo apenas 
para efeito de verificação da Equipe de Apoio e do(a) Pregoeiro(a), sendo, para este 
ato, devolvida após a conferência. 

 
3.3. Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02, conforme Anexo VI. 
 
3.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 

 
3.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 

3.6. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 

envelopes de Habilitação e Propostas. 
 

3.7. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 

munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A 

ausência desta documentação, porém, implicará na impossibilidade da formulação 

de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor 

recurso das decisões do(a) Pregoeiro(a), ficando a licitante impedida de se 

manifestar durante os trabalhos. 
 
4 - DA  FORMA  DE  APRESENTAÇÃO DA  DECLARAÇÃO  DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme Anexo VI, deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e 2, 
devendo ser entregue concomitantemente ao credenciamento. 

 
4.2. Também deverá ser apresentada fora dos envelopes a comprovação de 
enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 
(para as licitantes que assim se enquadrarem). 
 
4.2.1. A Comprovação dar-se-á através da apresentação de Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissão não superior 
a 90 dias da data marcada para o certame, onde fique demonstrada a condição de 
enquadramento de ME ou EPP da licitante. 

 
4.2.2 A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, 
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital, 
podendo, inclusive, o(a) Pregoeiro(a) fazer diligências para constatar referida 
situação. 
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4.3. A não entrega dos documentos solicitados no subitem 4.2.1 para as 
Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP implicará na 
anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 
Complementar 123/06. 

 
4.4. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em 02 (dois) envelopes lacrados, constando em sua face frontal o 
nome empresarial, CNPJ e o endereço completo da licitante, além dos dizeres: 
 
NOME EMPRESARIAL: 
Nº CNPJ: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO – PE 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 056 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 022 / 2017 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 021 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 012 / 2017 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 018 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 009 / 2017 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/TRIUNFO PREV Nº 004 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/TRIUNFO PREV Nº 002 / 2017 
 
O primeiro envelope com o subtítulo ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA" 
 

O segundo envelope com o subtítulo ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO” 

 
4.5. A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da 
empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 
uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído, 
cujos requisitos já foram discorridos no subitem 3.2, letras “a” e “b”. 
 
4.6. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à habilitação 
deverão ser apresentados uma única via original, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
podendo ainda, ser apresentados por cópia para serem autenticados pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio em até um dia útil 
antes da abertura do certame, desde que venham acompanhados de seus 
respectivos originais, vedada sua apresentação através de cópia que não esteja 
legível. Os documentos que forem emitidos via Internet terão sua autenticidade 
verificada nos respectivos sites, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. 
Caso a validade não conste nas certidões, estas serão consideradas válidas 
por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 
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5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados: 
  
a) denominação Social, endereço, CNPJ, nº de inscrição estadual e/ou municipal da 

proponente;  
b) número dos Processos e dos Pregões;  
c) descrição, de forma clara e completa do(s) item(s) constante(s) no(s) lote(s) do 

objeto desta licitação, no(s) qual(is) a licitante participar, em conformidade com as 
especificações mínimas deste Edital;  

d) definição do(s) item(s) constante(s) no(s) lote(s), e suas especificações, 
constando também: tipo, qualidade, quantidade e unidade;  

e) preço(s) unitário(s) e valor(es) total(is) do somatório dos itens, por lote, (em 
algarismos) e do valor total do Lote (em algarismos e por extenso) em moeda 
corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 
transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, 
garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem 
transcritos, serão considerados como já constantes;   

f) condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota de 
fiscal; 

g) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.  
h) o prazo para a instalação, programação, configuração, testes e início para a 

utilização dos serviços contratados, que não poderá ser superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos após a assinatura do contrato.  

i) os preços dos serviços de instalação, programação e configuração deverão estar 
inclusos nos valores totais.  

j) obrigatoriamente, sob pena de desclassificação da proposta, deverá constar o 
detalhamento do valor proposto individual por Entidade/Prédio Público ( 35 ao 
todo ).  

j) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 
propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no 
neste Edital. 

 

5.2 Na falta de quaisquer dos dados elencados constantes da proposta presumir-se-
á aceitação conforme os termos do Edital. 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, os quais dizem respeito a: 
 
6.1.1 – Habilitação Jurídica: 
 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.2 - Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda CNPJ; 
II - Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta 
negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional); Podendo ser emitida pelo site www.receita.fazenda.gov.br , com 
validade de 180 (Cento e oitenta) dias a contar da sua emissão 
III - Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida 
pela Secretaria da Fazenda do estado do licitante;  
IV - Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida 
pelo setor competente da administração municipal da sede do licitante; 
V - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(Certificado de Regularidade do FGTS-CRF), fornecido pela Caixa Econômica 
Federal, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, c/c artigo 29, 
inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; ou por meio eletrônico no site da 
Caixa: www.caixa.com.br. Ambas terão prazo de validade de 30 (trinta) dias da data 
de sua emissão; 
VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº .452, de 1o de 
maio de 1943." (NR), LEI Nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

 

6.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
  
I - Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da 
sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da 
sessão. 

 

6.1.4. Qualificação Técnica: 
 
I - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto, mediante cópia da autorização da Anatel para o serviço 
SCM – Serviço de Comunicação Multimídia ou cópia do extrato de publicação 
do Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização publicado no Diário 
Oficial. 
II - No mínimo um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível 
com o objeto da licitação, conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.com.br/
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
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6.1.5. Outras Comprovações 
 
I - Declaração de que a empresa proponente, elaborada em papel timbrado e 
subscrita por seu representante legal, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, 
do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, 
do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de 
empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, 
perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer 
tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, Conforme 
Anexo IV. 
II - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, Conforme Anexo IV. 
 
6.1.6. Disposições Gerais da Habilitação 

 
a) Os documentos exigidos nos subitens anteriores deste Edital, somente serão 
aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada 
para entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o 
respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no 
prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, 
salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior.  
b) Os documentos apresentados em cópia reprográfica dispensam autenticação, 
desde que apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério do(a) 
Pregoeiro(a) a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam 
dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste subitem.  
c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados, 
numerados e precedidos de índice que os identifique claramente, na ordem 
elencada nos subitens do item 6. 
d) Os documentos já apresentados no credenciamento ficam dispensados da 
habilitação. 
 
6.1.7. Da Habilitação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
  
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, caso em que será 
assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou de algum lote 
do mesmo, prorrogáveis por igual período, a critério das repartições interessadas, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
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7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de 
processamento deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos. 

 
7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão o(a) Pregoeiro(a) a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no 
Anexo VI, bem como a declaração de enquadramento de micro empresa ou empresa 
de pequeno porte, e em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 
 
7.3. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas, por 
itens, as propostas: 
 
a) que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange 

à descrição do item e de seus elementos, fixados neste Edital;  
b) cujo serviço não for de boa qualidade ou não for condizente com os Itens 

constantes nos lotes, objeto desta licitação;  
c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 
d) cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro 

gráfico; 
e) que cotarem o(s) Item(s) com elementos (itens) faltantes ou incompletos no Lotes. 

 
7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta. 

 
7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela;  
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três). 

c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado o sorteio para 
definição da sequência de lances, com a participação de todos os licitantes 
empatados. 

 
7.5. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta 
de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio 
de sorteio, no caso de empate de preços. 

 
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação 
de lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a 
definição completa da ordem de lances. 
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7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
 
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um 
participante e os demais declinarem da formulação de lances. 
 
7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de 
constar em ata sendo que, será declarada vencedora a licitante que oferte o menor 
valor na etapa de lances. 

 
7.9. Verificando-se o empate previsto no artigo 44 e § 2º da Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de até 05 (cinco) 
minutos à Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP mais bem 
classificada, oportunizando lhe que apresente proposta de preço inferior àquela 
originalmente melhor classificada no certame. 
 
7.9.1. No caso das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP mais 
bem classificada não exercer a preferência prevista na alínea anterior, serão 
convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese prevista neste subitem e art. 44 e § 2º da Lei Complementar 
nº 123 de 14 de dezembro de 2006, para o exercício dessa preferência. 

 
7.9.2. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, a contar da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de 
preclusão; 

 
7.9.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP que se encontrem no 
intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

 
7.9.4. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

 
7.9.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 
 
7.9.6. Não ocorrendo à contratação de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno 
Porte - EPP, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à 
licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, 
sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver 
participação de demais Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP 
cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 
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7.9.7. Na hipótese da não contratação da Microempresas - ME e Empresas de 
Pequeno Porte - EPP, e não configurada a hipótese de empate, será declarada a 
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase. 

 
7.10. O(a) Pregoeiro(a) poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor 
valor, com vistas à redução do preço. 
 
7.11. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.11.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade 
com os preços dos insumos praticados no mercado, coerentes com a execução do 
objeto ora licitado. 
 
7.11.2. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes 
esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto, 
podendo, inclusive, suspender o procedimento do pregão por tempo determinado. 

 
7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
1.13. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, o(a) 
Pregoeiro(a), se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer 
necessário. 
 
7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a(s) licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 
 
7.15.  Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 

 
7.16.  Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) chamará ao certame para negociar as licitantes não 
selecionadas para a mencionada etapa e que permaneceram no local da sessão de 
pregão. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) 
Pregoeiro(a) à licitante vencedora e o encaminhamento do processo ao Senhor 
Prefeito Municipal para a sua devida homologação. 
 
8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não 
tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão. 

 
8.3. As razões do recurso deverão ser interpostas em papel timbrado da empresa, 
em via original, assinado e datado pelo representante legal e protocolado no 
Protocolo Geral da Prefeitura em horário de expediente, sendo vedada qualquer 
manifestação por meio eletrônico (e-mail e outros) os quais não serão 
apreciados. 
 
8.4. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado ao Senhor Prefeito Municipal. 
 
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o 
Senhor Prefeito Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do 
procedimento, o que será devidamente decidido pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 
9 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 
9.1. O serviço deverá ser executado de forma contínua e intermitente, de acordo 
com as necessidades das repartições interessadas. Será firmado contrato entre 
licitante adjudicada para a prestação dos serviços objeto desta licitação, observadas 
as exigências e condições deste Edital, seus Anexos e das Minutas de Contratos. 

 
9.2. A empresa contratada deverá possuir telefone fixo na empresa para 
atendimento das chamadas realizadas pelo Município, com pessoa capaz de 
resolver quaisquer tipos de problemas que porventura se apresente de forma 
imediata, independentemente da presença do proprietário ou gerente. Caso a 
contratada seja sediada fora do Município de Triunfo - PE, deverá acatar 
recebimento de chamadas a cobrar do órgão contratante, ou dispor de outros meios 
de comunicação que não onere as repartições interessadas com a realização de 
chamadas interurbanas. 

 
9.3 A licitante que efetuar a entrega do serviço fora do prazo estipulado ficará 
impedida de participar da próxima licitação no Município de Triunfo - PE, e em caso 
de reincidência, será punida com o impedimento de participação em licitações 
públicas pelo período mínimo de um ano. 

 
9.4. A entrega do serviço constantes nos itens de cada lote desta licitação deverá 
ser feita no endereço previsto no Pedido/Requisição, correndo por conta da 
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Vencedora as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente 
incidirem no fornecimento. 

 
9.5. O recebimento provisório dos serviços será realizado por servidores das 
repartições interessadas do Município de Triunfo - PE. 

 

9.6 A cada recebimento mensal dos serviços contratados será realizada a 
verificação da conformidade da prestação dos mesmos com as especificações e 
exigências do Termo de Referência, deste Edital e seus Anexos. 

 
9.7 Constatado o atendimento a todas as exigências, especificações técnicas e 
programação dos serviços, constantes deste Termo de Referência, do respectivo 
Edital e seus Anexos, proposta de preços e documentação da adjudicatária, a Nota 
Fiscal de Serviço será atestada pela respectiva repartição interessada do Município 
de Triunfo - PE, quando, também, será emitido o “Termo de Aceite Definitivo – TAD”. 

 
9.8 A administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com o Termo de Referência, este Edital e seus Anexos. Neste caso, a 
contratada somente receberá a parcela mensal vencida após concluir os 
procedimentos de correção, sem qualquer ônus para a contratante, conforme item 3 
do Termo de Referência, ou demonstrar a improcedência da recusa dos serviços 
prestados no prazo máximo de 04:00h (quatro horas) após o recebimento da 
ocorrência. 

 
9.9 A Nota Fiscal de Serviço deverá ser emitida pela própria contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrada na 
sessão da licitação e constante da Nota de Empenho, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

 
9.10 Caso a contratada não possa cumprir o prazo/data dos serviços, deverá 
apresentar justificativa por escrito e devidamente comprovada, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível e estranho à vontade 
das partes e, por fatos ou atos de terceiros, reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 
9.11 É vedada a transferência a terceiros ( SUBCONTRATAÇÃO ), total ou 
parcialmente, do objeto deste certame, ficando a CONTRATADA obrigada, junto às 
repartições interessadas do Município de Triunfo - PE, pelo exato e total 
cumprimento das obrigações do instrumento contratual. 

 

10 - DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado devidamente 
acompanhado da nota fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, 
devidamente atestada pelo departamento responsável das repartições interessadas 
do Município de Triunfo - PE, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos 
documentos referidos. 
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10.2. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da 
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente 
indicada pela contratada.   
 
10.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
empresa vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata 
este item começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
imperfeições. 

 
10.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária (quando for o caso). 
 
11 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica 
do Município de Triunfo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências 
contidas na legislação em vigor. 

 
11.1.1. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, 
contado a partir da solicitação de entrega dos serviços encaminhada pelas 
repartições interessadas do Município de Triunfo - PE. 

 
11.2.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso. 
 
11.3.  A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro de seus prazos de validade, 
ensejarão: 

 
11.3.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada. 
 
11.3.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Triunfo pelo período de até 5 (cinco) anos. 
 
11.4. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser 
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou 
de força maior, que independam da vontade da licitante e quando aceitos, 
justifiquem o atraso. 

 
11.5. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será 
expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 
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03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar 
o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

 
11.6. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos 
casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas 
mantidos pela administração. 
 
12. DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 
 
12.1. O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo a Lei 8.666/93 e desde que ocorra 
motivo justificado a critério da Administração e interesse das partes. 
  
12.1.1 O representante legal da(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) comparecer 
na sede administrativa da Prefeitura Municipal para assinatura do instrumento 
contratual em até 05 (cinco) dias corridos após a homologação da licitação, devendo 
o responsável apresentar cópia do contrato social demonstrando capacidade para 
firmar o mesmo, ou ainda procuração apta para tal fim, sendo que o não 
comparecimento do responsável legal da licitante no prazo previsto será 
considerado como desistência de proposta, acarretando as penalidades legais 
previstas no subitem 11.2 do Edital e outras cominações pertinentes previstas em 
Lei. 

 
12.2. Se por ocasião da formalização do contrato (ou documento equivalente), as 
certidões de regularidade fiscal e trabalhista, relacionados no Item 6.1.2., da 
Adjudicatária, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
  
12.2.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações e 
adjudicatária será notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que fora tratado acima, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar. 

 
12.3. A fiscalização será exercida no interesse das repartições interessadas do 
Município de Triunfo - PE e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
12.3.1. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato 
deverão ser prontamente atendidas pela contatada. 
 
12.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto da presente 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 
 
12.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 
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a) se disser respeito à especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindido a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis;  

d) na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicial contratado. 

 
13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1 A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses 
a execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 

w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

 
14.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, 
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correrão por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas 
decorrentes do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo, Fundo 
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo, para o exercício de 
2017, aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo 
 
Unidade: 020201 – Governo Municipal 
Funcional: 04.122.3001.2008.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 020301 – Secretaria Municipal de Administração 
Funcional: 04.122.3001.2010.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 
Administração 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 020501 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional: 12.361.3001.2017.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 
Educação 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 220 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021103 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.243.3004.2058.0000 – Apoio ao Cons Tutelar Cons. Def. Direitos da Criança 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021001 – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desportos 
Funcional: 23.695.3001.2030.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 

Fonte do Recurso: 0 0100 

 
Unidade: 020901 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
Funcional: 15.452.3001.2029.0000 – Manutenção das Atividades do Ger. da Sec. De Obras 
Urba. E Dep. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 

Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 

 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2025.0000 – Manutenção da Unidade da Sec. Municipal de Saúde 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2039.0000 – Manutenção das Ativ. do Progr. de Assist. 
Farmacêutico 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0500 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2041.0000 – Manutenção das Atividades e Ações de Atenção 
Básica 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.302.3003.2043.0000 – Manutenção das Atividades da - HPP 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 310 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.304.3003.2026.0000 – Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância 
Sanitária 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 

Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo 

 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2065.0000 – Manutenção das Atividades do Centro de Referência 
em Assistência Social 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2052.0000 – Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2253.0000 – Implementação do CREAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0281 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
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Funcional: 08.122.3001.2027.0000 – Manutenção das Ativ. do Fundo M. de Assistência 
Social 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 

Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Triunfo - TRIUNFOPREV 

 
Unidade: 021104 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 09.272.3001.2033.0000 – Gestão Administrativa do TRIUNFOPREV 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 600 000 

Fonte do Recurso: 0 0100 

 
15. DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
 
15.1. A Contratada deverá dispor de serviço de Suporte Técnico (Help Desk) 24 
horas por dia, 7 dias por semana, para serviços de atendimento a solicitações de 
programações e de serviços de reparos, através de número de Telefone, E-mail, 
WhatsApp, ou outro meio de fácil acesso.  
 
15.2. O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço. 
  
15.3. O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
15.4. As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 

15.4.1. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 

falha crítica, mas não são exclusivos: 

 
a) Interrupção total do serviço.  
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados. 
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 

usuários. 
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 
  
15.4.2. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém 
degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 

usuários.  
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c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 
  
15.4.3. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem 
impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 

pontual. 
  
15.4.4. A Contratada deverá informar as repartições contratantes do Município de 
Triunfo - PE, através de contato telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a 
resolução das anormalidades, e só poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 
  
15.4.5. As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser 
atendidas em até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
 
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 

ocasionar prejuízos a entrega do serviço contratado;  
b) reposição dos equipamentos da Contratante que apresentem suspeita ou 

inadequado funcionamento;  
c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 

possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa interferir 

em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e, 
desde que, não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta 
contratação. 

 
16.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste 
Pregão. 
 
16.3 Os questionamentos e solicitação de providências ato convocatório deste 
Pregão, deverão ser enviados via E-mail: triunfocpl@hotmail.com, através de 
petição dirigida ao(a) Pregoeiro(a) Subscritor deste Edital, sendo que eventuais 
impugnações deverão ser protocoladas, em original, no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Triunfo - PE. 

 
16.3.1. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima 
mencionada e responderá através de ofício e no prazo de 01 (um) dia útil, sendo 
que, caso não seja possível resolver a impugnação ou questionamentos no prazo, 
será definida nova data de sessão pública para este Pregão ou o mesmo poderá ser 
julgado prejudicado. 

mailto:triunfocpl@hotmail.com
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16.13.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 

 
16.4. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão 
solucionados pelo(a) Pregoeiro(a), que poderá, a seu critério, relevar erros ou 
omissões formais que não acarretem prejuízos para o certame, resguardando-se o 
interesse público e o dos licitantes presentes. 
 
16.5. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – Termos de Referência ( A, B, C e D ); 
Anexo II – Minutas dos Contratos ( A, B, C e D ); 
Anexo III – Minuta de Proposta de Preço; 
Anexo IV – Minuta de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal; 
Anexo V – Minuta de Declaração de Fatos Impeditivos de Habilitação; 
Anexo VI – Minuta de Declaração de Habilitação; 
Anexo VII – Minuta de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno 

Porte (EPP); 
Anexo VIII – Minuta de Declaração de Concordância com o Edital; 
Anexo XI – Minuta de Procuração. 
 
16.6. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, e 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sendo o(a) 
Pregoeiro(a) autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências 
surgidas na sessão Pública deste Pregão. 

 
16.7. O Município de Triunfo reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no 
todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que 
justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse 
público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas 
condições definidas na sessão Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer 
direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da 
aplicação do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 
16.8. A adjudicação do item do objeto deste edital à licitante vencedora a obriga ao 
fornecimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito 
a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua 
proposta, quer seja por erro ou omissão. 

 
16.9. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora 
discorridas, bem como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, 
venham a incidir neste procedimento. 

 
16.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas 
na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
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Triunfo, 16 de Maio de 2017. 
 
 

 

João Batista Rodrigues dos Santos 
Prefeito  

 
 

Maria Claudia Lima Barros 
Pregoeira 
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ANEXO I - A 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 056 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 022 / 2017 

 
 
 
 

ANEXO I - B 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 021 / 2017 
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ANEXO I - C 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 018 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 012 / 2017 
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PROCESSO LICITATÓRIO/TRIUNFOPREV Nº 004 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/TRIUNFOPREV Nº 002 / 2017 
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ANEXO I - A 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

 
 
1 – OBJETO: 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 19 (dezenove) prédios públicos sob a 
administração e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Triunfo - PE, conforme 
quantitativo e demais especificações técnicas contidas no anexo único deste Termo 
de Referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
 
2.2. O serviço de internet é um recurso essencial ao desempenho das atividades 
desenvolvidas pela Administração Municipal, onde grande parte das atividades 
depende, em maior ou menor grau, deste recurso.  
 
3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 
 
3.1. O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses. 
 
4 – DA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO: 
 
4.1. O quantitativo foi definido de acordo com análise realizada pela Assessoria de 
Planejamento com o objetivo de que as atividades administrativas dependentes 
deste recurso transcorram de modo eficiente e sem interrupção. 

 

5 – DO PREÇO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: 
 
5.1. O preço máximo mensal do presente termo é de R$ 5.057,18 (Cinco mil 
cinquenta e sete reais e dezoito centavos) mensais, totalizando R$ 60.686,16 
(Sessenta mil seiscentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) anuais, sendo 
obtido com base em orçamento de empresas do ramo atuantes na cidade e/ou 
região. 

 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 
 
6.1. Os serviços deverão ser instalados nos endereços constantes no ITEM 1, deste 
termo. 
 
7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
7.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão 
por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas 
decorrentes do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo, 
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aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
 
Unidade: 020201 – Governo Municipal 
Funcional: 04.122.3001.2008.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 020301 – Secretaria Municipal de Administração 
Funcional: 04.122.3001.2010.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 
Administração 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 020501 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional: 12.361.3001.2017.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 
Educação 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 220 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021103 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.243.3004.2058.0000 – Apoio ao Cons Tutelar Cons. Def. Direitos da Criança 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021001 – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desportos 
Funcional: 23.695.3001.2030.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 

Fonte do Recurso: 0 0100 

 
Unidade: 020901 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
Funcional: 15.452.3001.2029.0000 – Manutenção das Atividades do Ger. da Sec. De Obras 
Urba. E Dep. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
8.1. A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses 
a execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 
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d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 
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t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 

w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
9 DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
 
9.1 Do Suporte e Manutenção: 
  
9.1.1. A contratada deve possuir um sistema de Helpdesk para controle dos 
chamados técnicos da Prefeitura Municipal de Triunfo, com as seguintes 
características mínimas: 
  
a) Registro e acompanhamento dos chamados pela Prefeitura Municipal de Triunfo. 
b) Permitir a classificação dos chamados como Aberto, em Andamento ou Fechado.  
c) Emissão de relatórios mensais com a relação dos chamados efetuados e 
respectivos atendimentos efetuados pelos técnicos.  
d) Emissão de relatórios mensais indicando: tempo médio entre falhas e tempo 
médio de conserto.  
e) Emissão de relatórios com os índices de latência e perda de pacotes, bem como 
disponibilidade do roteador de acesso ao qual a Prefeitura Municipal de Triunfo está 
conectada.  
f) Geração de uma base de conhecimento a partir dos atendimentos efetuados e 
armazenados no banco de dados do sistema. 
  
9.1.2. A Contratada deverá prestar serviço de manutenção do sistema, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva da rede implantada, através de equipe técnica 
especializada, incluindo a substituição de equipamentos quando de seu não 
adequado funcionamento. 
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9.1.3. Deverá haver, também, disponibilidade de serviço de atendimento remoto e 
manutenção em caso de falhas. 
  
9.1.4. A Contratada deverá ter Centro de Gerência de Rede própria, com 
infraestrutura necessária para monitoramento remoto dos serviços, de forma a 
serem possíveis ações preventivas que evitem interrupções na rede, bem como 
minimizem o tempo de atendimento, quando necessário. 
 
9.1.5. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos máximos: 
  
a) Implantação e ativação de todo o serviço, incluindo equipamentos, em até 10 
(dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 
b) Mudança de endereço: em até 30 (trinta) dias corridos após o registro da 
solicitação. 
 
9.1.6. A Contratada deverá efetuar comunicação de qualquer interrupção 
programada para os links, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e 
só poderá executá-la com a anuência da Prefeitura Municipal de Triunfo. 

 
9.2. A Contratada deverá dispor de serviço de Suporte Técnico (Help Desk) 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, para serviços de atendimento a solicitações de 
programações e de serviços de reparos, através de número de Telefone, E-mail, 
WhatsApp. 

 

9.2.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço. 
  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
1. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
2. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém degrada a 
qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas não são 
exclusivos: 
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a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
3. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem impacto 
na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, mas não 
são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 

 
A Contratada deverá informar à Prefeitura Municipal de Triunfo, através de contato 
telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das anormalidades, e só 
poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
b) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
10 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 
 
10.1. Os serviços será recebido conforme tipo, qualidade, medidas/dimensões, e 
demais especificações constantes na Proposta apresentada, acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal. O recebimento da execução dos serviços será provisório 
mediante recibo do funcionário da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e 
Gestão, e o recebimento definitivo se dará no prazo de 2 dias úteis do recebimento 
provisório depois de verificada a qualidade e quantidade por um servidor designado 
pela secretaria mediante recibo. 
 
10.2. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado com a entrega do 
produto, devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos 
pelo processo, atestada pelo departamento responsável, em até 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos referidos. 
 
11 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO: 
  
11.1. A presente aquisição fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão 
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Presencial/PMT nº 022/2017, constante do Processo Licitatório/PMT nº 056/2017, 
bem como à proposta do FORNECEDOR. 
 
12 – SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 
A fiscalização e responsabilidade pelos serviços ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão, a qual designará servidor que será 
responsável pelo atestamento da quantidade e qualidade prestada a este Órgão. 
 
 
Triunfo 15 de Maio de 2017. 
 
 
 

Erivaldo Miguel de Melo 
Secretário de Finanças, Planejamento e Gestão 
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ANEXO ÚNICO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 
 
 

Lote I - Prefeitura Municipal de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Av. José 
Veríssimo dos Santos, nº 
365, Bairro Centro, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

15 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

1.775,00 21.300,00 

2 

Secretaria de Turismo, 
localizada na Praça 
Monsenhor Elizeu, s/nº, 
Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

3 

Secretaria de Obras, 
localizada na Rua Gaudino 
Diniz, nº 200, Bairro 
Guanabara, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

4 

Escola Municipal Higino 
Bezerra, localizada no Sítio 
Coroas, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

5 

Escola Municipal João Luiz 
de Carvalho, localizada na 
Rua Prefeito Marçal Maia, 
s/nº 365, Bairro da 
Liberdade, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

6 

Escola Municipal José Alves 
de Almeida, localizada na 
Rua Maestro Luiz Rodrigues, 
s/nº, Bairro do Rosário, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

7 

Escola Milton Pessoa, 
localizada no Sítio Santa 
Maria, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 
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8 

Escola Municipal Mínima 
Belizário, localizada no Sítio 
Horta, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

9 

Escola São Vicente de Paulo, 
localizada na Rua Padre 
Ibiapina, nº 77, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

10 

Centro Educacional de 
Triunfo, localizada na Rua 
José Elias Alves de Lima, 
s/nº, Bairro Bom Jesus, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

1.183,33 14.199,96 

11 

Biblioteca Pública Municipal, 
localizada na Av. Presidente 
Getúlio Vargas, s/nº, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

12 

Conselho Tutelar, localizada 
na Av. Presidente Getúlio 
Vargas, s/nº, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

13 

Sub Prefeitura de Canaã, 
localizada na Rua do 
Comércio, s/nº, Distrito de 
Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

14 

Escola Municipal Antônio 
Ferreira Tenório, localizada 
no Sito Espirito Santo, s/nº, 
Zona Rural, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

15 

Escola Municipal Fortaleza, 
localizada no Sítio Fortaleza, 
s/nº, Zona Rural, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

16 

Escola Municipal João 
Henrique da Silva, na Rua do 
Comércio, s/nº, Distrito de 
Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

TOTAL GERAL 3.761,91 45.142,92 
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Lote II - Prefeitura Municipal de Triunfo – Distrito de Jericó 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Escola Municipal Manoel 
Cândido Ferreira, localizada 
no Distrito de Jericó, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

1.183,33 14.199,96 

2 

Escola Municipal Maurício 
Cândido Ferreira, localizada 
no Distrito de Jericó, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

3 

Sub Prefeitura de Jericó, 
localizada no Distrito de 
Jericó, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

TOTAL GERAL 1.295,27 15.543,24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

ANEXO I - B 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO 

 
1 – OBJETO: 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 10 (dez) prédios públicos sob a administração e 
responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, conforme quantitativo e 
demais especificações técnicas contidas no anexo único deste Termo de Referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
 
2.2. O serviço de internet é um recurso essencial ao desempenho das atividades 
desenvolvidas pela Administração Municipal, onde grande parte das atividades 
depende, em maior ou menor grau, deste recurso.  
 
3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 
 
3.1. O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses. 
 
4 – DA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO: 
 
4.1. O quantitativo foi definido de acordo com análise realizada pela Assessoria de 
Planejamento com o objetivo de que as atividades administrativas dependentes 
deste recurso transcorram de modo eficiente e sem interrupção. 

 

5 – DO PREÇO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: 
 
5.1. O preço máximo mensal do presente termo é de R$ 978,73 (novecentos e 
setenta e oito reais e setenta e três centavos) mensais, totalizando R$ 11.744,76 
(onze mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) anuais, 
sendo obtido com base em orçamento de empresas do ramo atuantes na cidade 
e/ou região. 

 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 
 
6.1. Os serviços deverão ser instalados nos endereços constantes no ITEM 1, deste 
termo. 
 
7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
7.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão 
por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas 
decorrentes do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, 
aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
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Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2025.0000 – Manutenção da Unidade da Sec. Municipal de Saúde 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2039.0000 – Manutenção das Ativ. do Progr. de Assist. Farmacêutico 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0500 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2041.0000 – Manutenção das Atividades e Ações de Atenção Básica 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.302.3003.2043.0000 – Manutenção das Atividades da - HPP 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 310 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.304.3003.2026.0000 – Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
8.1. A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses 
a execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 
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h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 
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w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
9 DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
 
9.1 Do Suporte e Manutenção: 
  
9.1.1. A contratada deve possuir um sistema de Helpdesk para controle dos 
chamados técnicos do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, com as seguintes 
características mínimas: 
  
a) Registro e acompanhamento dos chamados pelo Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo. 
b) Permitir a classificação dos chamados como Aberto, em Andamento ou Fechado.  
c) Emissão de relatórios mensais com a relação dos chamados efetuados e 
respectivos atendimentos efetuados pelos técnicos.  
d) Emissão de relatórios mensais indicando: tempo médio entre falhas e tempo 
médio de conserto.  
e) Emissão de relatórios com os índices de latência e perda de pacotes, bem como 
disponibilidade do roteador de acesso ao qual o Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo está conectado.  
f) Geração de uma base de conhecimento a partir dos atendimentos efetuados e 
armazenados no banco de dados do sistema. 
  
9.1.2. A Contratada deverá prestar serviço de manutenção do sistema, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva da rede implantada, através de equipe técnica 
especializada, incluindo a substituição de equipamentos quando de seu não 
adequado funcionamento. 
 
9.1.3. Deverá haver, também, disponibilidade de serviço de atendimento remoto e 
manutenção em caso de falhas. 
  
9.1.6. A Contratada deverá ter Centro de Gerência de Rede própria, com infraestrutura necessária 
para monitoramento remoto dos serviços, de forma a serem possíveis ações preventivas que evitem 
interrupções na rede, bem como minimizem o tempo de atendimento, quando necessário. 
 
9.1.7. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos máximos: 
  
a) Implantação e ativação de todo o serviço, incluindo equipamentos, em até 10 
(dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 
b) Mudança de endereço: em até 30 (trinta) dias corridos após o registro da 
solicitação. 
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9.1.6. A Contratada deverá efetuar comunicação de qualquer interrupção 
programada para os links, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e 
só poderá executá-la com a anuência do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo. 

 
9.2. A Contratada deverá dispor de serviço de Suporte Técnico (Help Desk) 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, para serviços de atendimento a solicitações de 
programações e de serviços de reparos, através de número de Telefone, E-mail, 
WhatsApp. 

 

9.2.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço. 
  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
4. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
5. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém degrada a 
qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas não são 
exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
6. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem impacto 
na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, mas não 
são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 
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A Contratada deverá informar ao Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, através de 
contato telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das 
anormalidades, e só poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
b) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
11 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 

 
10.1. Os serviços será recebido conforme tipo, qualidade, medidas/dimensões, e 
demais especificações constantes na Proposta apresentada, acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal. O recebimento da execução dos serviços será provisório 
mediante recibo do funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, e o recebimento 
definitivo se dará no prazo de 2 dias úteis do recebimento provisório depois de 
verificada a qualidade e quantidade por um servidor designado pela secretaria 
mediante recibo. 
 
10.2. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado com a entrega do 
produto, devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos 
pelo processo, atestada pelo departamento responsável, em até 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos referidos. 
 
11 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO: 
  
11.1. A presente aquisição fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão 
Presencial/FMS nº 012/2017, constante do Processo Licitatório/FMS nº 021/2017, 
bem como à proposta do FORNECEDOR. 
 
12 – SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 
A fiscalização e responsabilidade pelos serviços ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Saúde, a qual designará servidor que será responsável pelo 
atestamento da quantidade e qualidade prestada a este Órgão. 
 

Triunfo 15 de Maio de 2017. 
 
 

Daniel Tarciano Antas Rodrigues 
Gerente de Saúde 
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ANEXO ÚNICO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO 
 

Lote I - Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada na 
Praça Monsenhor Elizeu 
Diniz, nº 17, Bairro Centro, 
estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

3 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

355,00 4.260,00 

2 

Farmácia, localizada na 
Praça Siqueira Campos, nº 
49, Bairro Centro, estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

3 

Vigilância em Saúde, 
localizada na Avenida 
Professor Pompílio Elizio 
Wanderley, s/nº, Bairro 
Centro, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

4 

Unidade Mista Felinto 
Wanderley, localizada na 
Avenida Professor Pompílio 
Elizio Wanderley, s/nº, Bairro 
Centro, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

5 

USF 1, localizada na Av. 
Presidente Getúlio Vargas, 
s/nº, Bairro Centro, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

6 

USF 2, localizada no Distrito 
de Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

7 

USF 4, localizada na Rua 
Aprígio Assunção, nº 361, 
Bairro do Rosário, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

8 

USF 5, localizada no Sítio 
Brejinho, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

9 

USF 6, localizada na Rua 
das Bananeiras, s/nº, Bairro 
Santo Antônio, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

TOTAL GERAL 902,76 10.833,12 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

 
Lote II - Fundo Municipal de Saúde de Triunfo – Distrito de Jericó 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

USF 3, localizada no Distrito 
de Jericó, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

TOTAL GERAL 75,97 911,64 
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ANEXO I - C 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO 

 
 
1 – OBJETO: 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 5 (cinco) prédios públicos sob a administração e 
responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, conforme 
quantitativo e demais especificações técnicas contidas no anexo único deste Termo 
de Referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
 
2.2. O serviço de internet é um recurso essencial ao desempenho das atividades 
desenvolvidas pela Administração Municipal, onde grande parte das atividades 
depende, em maior ou menor grau, deste recurso.  
 
3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 
 
3.1. O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses. 
 
4 – DA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO: 
 
4.1. O quantitativo foi definido de acordo com análise realizada pela Assessoria de 
Planejamento com o objetivo de que as atividades administrativas dependentes 
deste recurso transcorram de modo eficiente e sem interrupção. 

 

5 – DO PREÇO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: 
 
5.1. O preço máximo mensal do presente termo é de R$ 933,88 (novecentos e trinta 
e três reais e oitenta e oito centavos) mensais, totalizando R$ 11.206,56 (onze mil 
duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) anuais, sendo obtido com base 
em orçamento de empresas do ramo atuantes na cidade e/ou região. 

 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 
 
6.1. Os serviços deverão ser instalados nos endereços constantes no ITEM 1, deste 
termo. 
 
7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
7.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão 
por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas 
decorrentes do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
de Triunfo, aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
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Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2065.0000 – Manutenção das Atividades do Centro de Referência 
em Assistência Social 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2052.0000 – Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2253.0000 – Implementação do CREAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0281 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.122.3001.2027.0000 – Manutenção das Ativ. do Fundo M. de Assistência 
Social 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
8.1. A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses 
a execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 
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h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 
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w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
9 DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
 
9.1 Do Suporte e Manutenção: 
  
9.1.1. A contratada deve possuir um sistema de Helpdesk para controle dos 
chamados técnicos do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, com as 
seguintes características mínimas: 
  
a) Registro e acompanhamento dos chamados pelo Fundo Municipal de Assistência 
Social de Triunfo. 
b) Permitir a classificação dos chamados como Aberto, em Andamento ou Fechado.  
c) Emissão de relatórios mensais com a relação dos chamados efetuados e 
respectivos atendimentos efetuados pelos técnicos.  
d) Emissão de relatórios mensais indicando: tempo médio entre falhas e tempo 
médio de conserto.  
e) Emissão de relatórios com os índices de latência e perda de pacotes, bem como 
disponibilidade do roteador de acesso ao qual o Fundo Municipal de Assistência 
Social de Triunfo está conectado.  
f) Geração de uma base de conhecimento a partir dos atendimentos efetuados e 
armazenados no banco de dados do sistema. 
  
9.1.2. A Contratada deverá prestar serviço de manutenção do sistema, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva da rede implantada, através de equipe técnica 
especializada, incluindo a substituição de equipamentos quando de seu não 
adequado funcionamento. 
 
9.1.3. Deverá haver, também, disponibilidade de serviço de atendimento remoto e 
manutenção em caso de falhas. 
  
9.1.8. A Contratada deverá ter Centro de Gerência de Rede própria, com infraestrutura necessária 
para monitoramento remoto dos serviços, de forma a serem possíveis ações preventivas que evitem 
interrupções na rede, bem como minimizem o tempo de atendimento, quando necessário. 
 
9.1.9. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos máximos: 
  
a) Implantação e ativação de todo o serviço, incluindo equipamentos, em até 10 
(dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 
b) Mudança de endereço: em até 30 (trinta) dias corridos após o registro da 
solicitação. 
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9.1.6. A Contratada deverá efetuar comunicação de qualquer interrupção 
programada para os links, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e 
só poderá executá-la com a anuência do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Triunfo. 

 
9.2. A Contratada deverá dispor de serviço de Suporte Técnico (Help Desk) 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, para serviços de atendimento a solicitações de 
programações e de serviços de reparos, através de número de Telefone, E-mail, 
WhatsApp. 

 

9.2.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço. 
  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
7. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
8. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém degrada a 
qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas não são 
exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
9. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem impacto 
na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, mas não 
são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 
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A Contratada deverá informar ao Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, 
através de contato telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das 
anormalidades, e só poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
b) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
12 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 

 
10.1. Os serviços será recebido conforme tipo, qualidade, medidas/dimensões, e 
demais especificações constantes na Proposta apresentada, acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal. O recebimento da execução dos serviços será provisório 
mediante recibo do funcionário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
e o recebimento definitivo se dará no prazo de 2 dias úteis do recebimento provisório 
depois de verificada a qualidade e quantidade por um servidor designado pela 
secretaria mediante recibo. 
 
10.2. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado com a entrega do 
produto, devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos 
pelo processo, atestada pelo departamento responsável, em até 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos referidos. 
 
11 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO: 
  
11.1. A presente aquisição fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão 
Presencial/FMAS nº 009/2017, constante do Processo Licitatório/FMAS nº 018/2017, 
bem como à proposta do FORNECEDOR. 
 
12 – SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 
A fiscalização e responsabilidade pelos serviços ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, a qual designará servidor que será 
responsável pelo atestamento da quantidade e qualidade prestada a este Órgão. 
 

Triunfo 15 de Maio de 2017. 
 
 

Carla Betânia de Sá Nogueira 
Gerente de Proteção Básica 
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ANEXO ÚNICO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Lote I - Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
localizada na Praça Junior 
Veríssimo, nº 04, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

6 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

710,00 8.520,00 

2 

CRAS, localizada na Rua 
Oscar Lopes de Siqueira, nº 
185, Bairro Alto da Boa Vista, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

3 

Casa das Juventudes. 
Localizada na Rua Galdino 
Diniz, nº 340, Bairro Bom 
Jesus, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco,CEP: 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

4 

CREAS, localizada na Praça 
Junior Veríssimo, nº 139, 
Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

5 

Casa de Acolhimento, 
localizada na Rua Frei 
Fernandes, nº 429, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

55,97 671,64 

TOTAL GERAL 933,88 11.206,56 
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ANEXO I - D 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO           

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – TRIUNFO PREV 

 
1 – OBJETO: 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 01 (um) prédio público sob a administração e 
responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Triunfo 
– TRIUNFO PREV, conforme quantitativo e demais especificações técnicas contidas 
no anexo único deste Termo de Referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
 
2.2. O serviço de internet é um recurso essencial ao desempenho das atividades 
desenvolvidas pela Administração Municipal, onde grande parte das atividades 
depende, em maior ou menor grau, deste recurso.  
 
3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 
 
3.1. O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses. 
 
4 – DA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO: 
 
4.1. O quantitativo foi definido de acordo com análise realizada pela Assessoria de 
Planejamento com o objetivo de que as atividades administrativas dependentes 
deste recurso transcorram de modo eficiente e sem interrupção. 

 

5 – DO PREÇO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: 
 
5.1. O preço máximo mensal do presente termo é de R$ 75,97 (setenta e cinco reais 
e noventa e sete centavos) mensais, totalizando R$ 911,64 (novecentos e onze reais 
e sessenta e quatro centavos) anuais, sendo obtido com base em orçamento de 
empresas do ramo atuantes na cidade e/ou região. 

 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 
 
6.1. Os serviços deverão ser instalados nos endereços constantes no ITEM 1, deste 
termo. 
 
7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
7.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão 
por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas 
decorrentes do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Instituto de Previdência dos 
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Servidores do Município de Triunfo – TRIUNFO PREV, aprovados pela Lei n° 1.370 
de 25 de Novembro de 2016. 
 
Unidade: 021104 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 09.272.3001.2033.0000 – Gestão Administrativa do TRIUNFOPREV 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 600 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
8.1. A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses 
a execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
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o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 

w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
9 DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
 
9.1 Do Suporte e Manutenção: 
  
9.1.1. A contratada deve possuir um sistema de Helpdesk para controle dos 
chamados técnicos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Triunfo – TRIUNFO PREV, com as seguintes características mínimas: 
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a) Registro e acompanhamento dos chamados pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Triunfo – TRIUNFO PREV. 
b) Permitir a classificação dos chamados como Aberto, em Andamento ou Fechado.  
c) Emissão de relatórios mensais com a relação dos chamados efetuados e 
respectivos atendimentos efetuados pelos técnicos.  
d) Emissão de relatórios mensais indicando: tempo médio entre falhas e tempo 
médio de conserto.  
e) Emissão de relatórios com os índices de latência e perda de pacotes, bem como 
disponibilidade do roteador de acesso ao qual o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Triunfo – TRIUNFO PREV está conectada.  
f) Geração de uma base de conhecimento a partir dos atendimentos efetuados e 
armazenados no banco de dados do sistema. 
  
9.1.2. A Contratada deverá prestar serviço de manutenção do sistema, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva da rede implantada, através de equipe técnica 
especializada, incluindo a substituição de equipamentos quando de seu não 
adequado funcionamento. 
 
9.1.3. Deverá haver, também, disponibilidade de serviço de atendimento remoto e 
manutenção em caso de falhas. 
  
9.1.10. A Contratada deverá ter Centro de Gerência de Rede própria, com 
infraestrutura necessária para monitoramento remoto dos serviços, de forma a 
serem possíveis ações preventivas que evitem interrupções na rede, bem como 
minimizem o tempo de atendimento, quando necessário. 
 
9.1.11. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos 
máximos: 
  
c) Implantação e ativação de todo o serviço, incluindo equipamentos, em até 10 
(dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 
d) Mudança de endereço: em até 30 (trinta) dias corridos após o registro da 
solicitação. 
 
9.1.6. A Contratada deverá efetuar comunicação de qualquer interrupção 
programada para os links, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e 
só poderá executá-la com a anuência do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Triunfo – TRIUNFO PREV. 

 
9.2. A Contratada deverá dispor de serviço de Suporte Técnico (Help Desk) 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, para serviços de atendimento a solicitações de 
programações e de serviços de reparos, através de número de Telefone, E-mail, 
WhatsApp. 

 

9.2.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço. 
  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
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CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
10. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
11. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém 
degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas 
não são exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
12. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem 
impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 

 
A Contratada deverá informar ao Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Triunfo – TRIUNFO PREV, através de contato telefônico e por escrito 
(e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das anormalidades, e só poderá encerrá-lo com 
a anuência do mesmo. 
 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
b) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
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13 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 

 
10.1. Os serviços será recebido conforme tipo, qualidade, medidas/dimensões, e 
demais especificações constantes na Proposta apresentada, acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal. O recebimento da execução dos serviços será provisório 
mediante recibo do funcionário do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Triunfo – TRIUNFO PREV, e o recebimento definitivo se dará no prazo 
de 2 dias úteis do recebimento provisório depois de verificada a qualidade e 
quantidade por um servidor designado pela secretaria mediante recibo. 
 
10.2. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado com a entrega do 
produto, devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos 
pelo processo, atestada pelo departamento responsável, em até 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos referidos. 
 
11 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO: 
  
11.1. A presente aquisição fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão 
Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017, constante do Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV nº 004/2017, bem como à proposta do FORNECEDOR. 
 
12 – SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 
A fiscalização e responsabilidade pelos serviços ficarão a cargo do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Triunfo – TRIUNFO PREV, a qual 
designará servidor que será responsável pelo atestamento da quantidade e 
qualidade prestada a este Órgão. 
 
Triunfo 15 de Maio de 2017. 
 
 

Michelle Nunes Barbosa 
Diretora Administrativa Financeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

ANEXO ÚNICO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – TRIUNFO PREV 
 

Lote I - TRIUNFOPREV 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

TRIUNFOPREV, localizada 
na Avenida José Veríssimo 
dos Santos, nº 247, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

75,97 911,64 

TOTAL GERAL 75,97 911,64 
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MINUTAS DOS CONTRATOS  

 
 
 
 
 

ANEXO II - A 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 056 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 022 / 2017 

 
 
 
 
 

ANEXO II - B 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 021 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 012 / 2017 

 
 
 
 
 

ANEXO II - C 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 018 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 012 / 2017 

 
 
 
 
 

ANEXO II - D 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/TRIUNFOPREV Nº 004 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL/TRIUNFOPREV Nº 002 / 2017 
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ANEXO II - A 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE INTERNET, VIA RÁDIO OU FIBRA 
ÓTICA, COM VELOCIDADES EM MEGABYTES, 
PARA 19 (DEZENOVE) PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A 
ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE QUE 
CELEBRAM ENTRE SI E O MUNICIPIO DE TRIUNFO 
- PE E A EMPRESA ___________ NA FORMA 
ABAIXO: 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.350.659/0001-94, localizada na Avenida José 
Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. 
JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, advogado, 
residente e domiciliado a Avenida Miguel Alves de Melo, S/N, Encruzilhada, Triunfo, 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, portador da Cédula de Identidade n.º 3.271.122 - 
SDS/PE e do CPF/MF n.º 581.190.604-82, doravante denominado de 
CONTRATANTE e a empresa ____________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº _________________, localizada na _______________, nº 
_____, Bairro _______, Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: 
___________, neste ato representado pelo(a) _____________, (nacionalidade, 
estado civil, profissão), portador da cédula de identidade sob o nº _________ – 
(órgão expedidor) e CPF sob o nº _______, residente e domiciliado na 
_______________, nº _____, Bairro _______, Cidade de _________, Estado de 
_____________, CEP: ___________, doravante denominada de CONTRATADA, 
firma o presente Contrato tendo em vista o constante e decidido no Processo 
Licitatório/PMT nº 056/2017, em consequência da licitação na modalidade, Pregão 
Presencial/PMT nº 022/2017, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal de 
Triunfo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, as quais as partes se sujeitam, 
inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 19 (dezenove) prédios públicos sob a 
administração e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Triunfo - PE, de acordo 
com especificações e quantitativos abaixo: 
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Lote I - Prefeitura Municipal de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

Sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Av. José 
Veríssimo dos Santos, nº 
365, Bairro Centro, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

15 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

Secretaria de Turismo, 
localizada na Praça 
Monsenhor Elizeu, s/nº, 
Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

3 

Secretaria de Obras, 
localizada na Rua Gaudino 
Diniz, nº 200, Bairro 
Guanabara, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

4 

Escola Municipal Higino 
Bezerra, localizada no Sítio 
Coroas, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

5 

Escola Municipal João Luiz 
de Carvalho, localizada na 
Rua Prefeito Marçal Maia, 
s/nº 365, Bairro da 
Liberdade, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

6 

Escola Municipal José Alves 
de Almeida, localizada na 
Rua Maestro Luiz Rodrigues, 
s/nº, Bairro do Rosário, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

7 

Escola Milton Pessoa, 
localizada no Sítio Santa 
Maria, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

8 

Escola Municipal Mínima 
Belizário, localizada no Sítio 
Horta, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

9 

Escola São Vicente de Paulo, 
localizada na Rua Padre 
Ibiapina, nº 77, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 

Centro Educacional de 
Triunfo, localizada na Rua 
José Elias Alves de Lima, 
s/nº, Bairro Bom Jesus, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

11 

Biblioteca Pública Municipal, 
localizada na Av. Presidente 
Getúlio Vargas, s/nº, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

12 

Conselho Tutelar, localizada 
na Av. Presidente Getúlio 
Vargas, s/nº, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

13 

Sub Prefeitura de Canaã, 
localizada na Rua do 
Comércio, s/nº, Distrito de 
Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

14 

Escola Municipal Antônio 
Ferreira Tenório, localizada 
no Sito Espirito Santo, s/nº, 
Zona Rural, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

15 

Escola Municipal Fortaleza, 
localizada no Sítio Fortaleza, 
s/nº, Zona Rural, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

16 

Escola Municipal João 
Henrique da Silva, na Rua do 
Comércio, s/nº, Distrito de 
Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Lote II - Prefeitura Municipal de Triunfo – Distrito de Jericó 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

Escola Municipal Manoel 
Cândido Ferreira, localizada 
no Distrito de Jericó, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 
Escola Municipal Maurício 
Cândido Ferreira, localizada 
no Distrito de Jericó, Cidade 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3 

Sub Prefeitura de Jericó, 
localizada no Distrito de 
Jericó, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Valor total do Contrato: R$ ________ ( _____________________ ) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 
 
A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, por os serviços o valor 
de R$ ________ ( _____________________ ), totalizando um valor de R$ ________ 
( _____________________ ), observando-se o valor ofertado no certame licitatório, 
já acrescidos de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes, mediante 
ordem bancária emitida em favor da contratada, no prazo de (30) dias, a partir da 
data de entrega da nota fiscal dos serviços e só autorizará o pagamento a realização 
dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos serviços, o 
necessário ATESTO dos serviços prestados. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O preço será fixo e irreajustável durante a vigência 
contratual, sendo, porém admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
mediante entendimento entre as partes, se alteradas as condições de mercado, 
desde que a CONTRATADA apresente os documentos necessários, a exemplo do 
comunicado do distribuidor e/ou as notas fiscais anterior e posterior ao aumento, 
mantendo-se, sob qualquer hipótese, o percentual de desconto ofertado no certame 
licitatório, que vigorará a partir da data de ajuizamento do pedido, fundamentado no 
art.65, parágrafo 8, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. 
  
O presente contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses consecutivos, 
contados de ___/___/2017, inclusive, a ___/___/2018, com eficácia após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 

  
a) A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à 

dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 
consignada à Prefeitura Municipal de Triunfo - PE, pela LOA. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por 
conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes 
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do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo, 
aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
 
Unidade: 020201 – Governo Municipal 
Funcional: 04.122.3001.2008.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 020301 – Secretaria Municipal de Administração 
Funcional: 04.122.3001.2010.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 
Administração 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 020501 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional: 12.361.3001.2017.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de 
Educação 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 220 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021103 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.243.3004.2058.0000 – Apoio ao Cons Tutelar Cons. Def. Direitos da Criança 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021001 – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desportos 
Funcional: 23.695.3001.2030.0000 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 

Fonte do Recurso: 0 0100 

 
Unidade: 020901 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
Funcional: 15.452.3001.2029.0000 – Manutenção das Atividades do Ger. da Sec. De Obras 
Urba. E Dep. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 110 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
a) atentar para que durante a vigência do presente contrato, seja mantida a situação 
de regularidade fiscal e trabalhista, bem assim a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
b) efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  
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c) exercer a fiscalização do fornecimento através da Secretaria Municipal de 
Finanças, Planejamento e Gestão, ou por servidor designado. 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
 
A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses a 
execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 

w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
  
6.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço.  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
6.2 As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 
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13. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
14. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém 
degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas 
não são exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
15. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem 
impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 

 
A Contratada deverá informar à Prefeitura Municipal de Triunfo, através de contato 
telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das anormalidades, e só 
poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
b) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
c) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
d) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
e) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivo para rescisão do presente contrato as situações previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE de rescindir o presente contrato, mediante notificação por ofício 
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entregue diretamente ou pela via postal, com prova de recebimento, com 
antecedência mínima de 30 dias, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art.79, I da Lei nº 8.666/93; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Aplica-se também ao presente contrato, no que couber, 
as regras dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO  
 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os 
termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
 
a) o edital pertinente ao Pregão Presencial/PMT nº 022/2017 e o Anexo I (Termo de 

Referência); 
b) proposta da CONTRATADA; 
c) ata da sessão da licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  
 
1. Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, a 
CONTRATADA ficará sujeita a penalidades, garantida prévia defesa em regular 
processo administrativo, ser conduzido pelo órgão de administração da 
CONTRATANTE, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 
 
1.1. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na prestação 
dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a 
partir da solicitação dos serviços encaminhada pela Secretaria Municipal de 
Finanças, Planejamento e Gestão. 

 
1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 
30 dias, ou mais, de atraso. 
 
1.3. Suspensão de participar e contratar com o Município de Triunfo e autarquias 
vinculadas por um período de até 05 (cinco) anos; 
 
1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante o Município. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores resultantes da aplicação das multas serão 
descontados de eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados pela 
via administrativa, ou, ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser 
recolhido no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todo o fornecimento dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 
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que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre referido fornecimento, diretamente, pelo 
servidor designado pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
  
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos que se fizerem necessários na aquisição dos serviços, objeto deste 
contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
observância ao art.65, §1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual 
poderão correr mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  
 
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93, o 
presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
 
Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da 
Comarca de Triunfo - PE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
  
E assim, por estarem justas e acordes, assinam o presente contrato, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se 
produzam os necessários efeitos legais. 

 

Triunfo, em ____ de _________________ de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

 
CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 

1 - _____________________________ 
 

 

2 - _____________________________ 
 
 
 
 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

ANEXO II - B 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE INTERNET, VIA RÁDIO OU FIBRA 
ÓTICA, COM VELOCIDADES EM MEGABYTES, 
PARA 10 (DEZ) PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A 
ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO QUE 
CELEBRAM ENTRE SI E O MUNICIPIO DE TRIUNFO 
- PE E A EMPRESA ___________ NA FORMA 
ABAIXO: 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 10.334.957/0001-28, com sede na Praça Monsenhor 
Eliseu, nº 17, Centro, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, neste ato 
representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª TARCIANE PEREIRA MELO, 
brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliada na Avenida Manoel 
Marques, nº 15, Caluji, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, portadora da Cédula 
de Identidade n.º 4931207 - SDS/PE e do CPF/MF n.º 000.266.184-51, portador da 
Cédula de Identidade n.º 3.271.122 - SDS/PE e do CPF/MF n.º 581.190.604-82, 
doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa ____________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 
localizada na _______________, nº _____, Bairro _______, Cidade de _________, 
Estado de _____________, CEP: ___________, neste ato representado pelo(a) 
_____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de 
identidade sob o nº _________ – (órgão expedidor) e CPF sob o nº _______, 
residente e domiciliado na _______________, nº _____, Bairro _______, Cidade de 
_________, Estado de _____________, CEP: ___________, doravante denominada 
de CONTRATADA, firma o presente Contrato tendo em vista o constante e decidido 
no Processo Licitatório/FMS nº 021/2017, em consequência da licitação na 
modalidade, Pregão Presencial/FMS nº 012/2017, devidamente homologada pelo 
Prefeito Municipal de Triunfo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
bem como pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, as quais 
as partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 10 (dez) prédios públicos sob a administração e 
responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, de acordo com 
especificações e quantitativos abaixo: 
 
Lote I - Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 
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ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada na Praça 
Monsenhor Elizeu Diniz, nº 17, 
Bairro Centro, estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

3 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

Farmácia, localizada na Praça 
Siqueira Campos, nº 49, Bairro 
Centro, estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

3 

Vigilância em Saúde, 
localizada na Avenida 
Professor Pompílio Elizio 
Wanderley, s/nº, Bairro 
Centro, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

4 

Unidade Mista Felinto 
Wanderley, localizada na 
Avenida Professor Pompílio 
Elizio Wanderley, s/nº, Bairro 
Centro, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

5 

USF 1, localizada na Av. 
Presidente Getúlio Vargas, 
s/nº, Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

6 

USF 2, localizada no Distrito 
de Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

7 

USF 4, localizada na Rua 
Aprígio Assunção, nº 361, 
Bairro do Rosário, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

8 

USF 5, localizada no Sítio 
Brejinho, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-000 

3MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

9 

USF 6, localizada na Rua das 
Bananeiras, s/nº, Bairro Santo 
Antônio, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 

 
Lote II - Fundo Municipal de Saúde de Triunfo – Distrito de Jericó 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 
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1 

USF 3, localizada no Distrito 
de Jericó, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Valor total do Contrato: R$ ________ ( _____________________ ) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 
 
A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, por os serviços o valor 
de R$ ________ ( _____________________ ), totalizando um valor de R$ ________ 
( _____________________ ), observando-se o valor ofertado no certame licitatório, 
já acrescidos de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes, mediante 
ordem bancária emitida em favor da contratada, no prazo de (30) dias, a partir da 
data de entrega da nota fiscal dos serviços e só autorizará o pagamento a realização 
dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos serviços, o 
necessário ATESTO dos serviços prestados. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O preço será fixo e irreajustável durante a vigência 
contratual, sendo, porém admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
mediante entendimento entre as partes, se alteradas as condições de mercado, 
desde que a CONTRATADA apresente os documentos necessários, a exemplo do 
comunicado do distribuidor e/ou as notas fiscais anterior e posterior ao aumento, 
mantendo-se, sob qualquer hipótese, o percentual de desconto ofertado no certame 
licitatório, que vigorará a partir da data de ajuizamento do pedido, fundamentado no 
art.65, parágrafo 8, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. 
  
O presente contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses consecutivos, 
contados de ___/___/2017, inclusive, a ___/___/2018, com eficácia após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 

  
b) A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à 

dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 
consignada ao Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, pela LOA. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por 
conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes 
do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, 
aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
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Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2025.0000 – Manutenção da Unidade da Sec. Municipal de Saúde 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2039.0000 – Manutenção das Ativ. do Progr. de Assist. Farmacêutico 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0500 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.3003.2041.0000 – Manutenção das Atividades e Ações de Atenção Básica 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.302.3003.2043.0000 – Manutenção das Atividades da - HPP 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 310 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.304.3003.2026.0000 – Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
d) atentar para que durante a vigência do presente contrato, seja mantida a situação 
de regularidade fiscal e trabalhista, bem assim a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
e) efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  
f) exercer a fiscalização do fornecimento através da Secretaria Municipal de Saúde, 
ou por servidor designado. 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
 
A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses a 
execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 
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d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 
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t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 

w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
  
6.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço.  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
6.2 As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
16. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
17. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém 
degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas 
não são exclusivos: 
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a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
18. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem 
impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 

 
A Contratada deverá informar ao Fundo Municipal de Saúde, através de contato 
telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das anormalidades, e só 
poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
b) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
c) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
d) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
e) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivo para rescisão do presente contrato as situações previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE de rescindir o presente contrato, mediante notificação por ofício 
entregue diretamente ou pela via postal, com prova de recebimento, com 
antecedência mínima de 30 dias, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art.79, I da Lei nº 8.666/93; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Aplica-se também ao presente contrato, no que couber, 
as regras dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO  
 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os 
termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
 
a) o edital pertinente ao Pregão Presencial/FMS nº 012/2017 e o Anexo I (Termo de Referência); 
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b) proposta da CONTRATADA; 

c) ata da sessão da licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  
 
1. Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, a 
CONTRATADA ficará sujeita a penalidades, garantida prévia defesa em regular 
processo administrativo, ser conduzido pelo órgão de administração da 
CONTRATANTE, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 
 
1.5. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na prestação 
dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a 
partir da solicitação dos serviços encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
1.6. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 
30 dias, ou mais, de atraso. 
 
1.7. Suspensão de participar e contratar com o Município de Triunfo e autarquias 
vinculadas por um período de até 05 (cinco) anos; 
 
1.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante o Município. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores resultantes da aplicação das multas serão 
descontados de eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados pela 
via administrativa, ou, ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser 
recolhido no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todo o fornecimento dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre referido fornecimento, diretamente, pelo 
servidor designado pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
  
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos que se fizerem necessários na aquisição dos serviços, objeto deste 
contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
observância ao art.65, §1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual 
poderão correr mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  
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Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93, o 
presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
 
Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da 
Comarca de Triunfo - PE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
  
E assim, por estarem justas e acordes, assinam o presente contrato, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se 
produzam os necessários efeitos legais. 

 

Triunfo, em ____ de _________________ de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

 
CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 

1 - _____________________________ 
 

 

2 - _____________________________ 
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ANEXO II - C 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE INTERNET, VIA RÁDIO OU FIBRA 
ÓTICA, COM VELOCIDADES EM MEGABYTES, 
PARA 05 (CINCO) PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A 
ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
TRIUNFO QUE CELEBRAM ENTRE SI E O 
MUNICIPIO DE TRIUNFO - PE E A EMPRESA 
___________ NA FORMA ABAIXO: 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.977.570/0001-52, com sede na 
Praça Júnior Veríssimo, nº 04, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, neste ato representado pela seu titular Gestora a 
Srª. PAULA CRISTIANE BEZERRA XAVIER DE SOUSA, brasileira, casada, 
residente e domiciliada a Rua Teodolino Rodrigues, nº 88, Bairro Saudade, Cidade 
de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, portadora da Cédula de 
Identidade nº 5680341 - SSP/PE e CPF nº 022.579.134-00, doravante denominado 
de CONTRATANTE e a empresa ____________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº _________________, localizada na _______________, nº 
_____, Bairro _______, Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: 
___________, neste ato representado pelo(a) _____________, (nacionalidade, 
estado civil, profissão), portador da cédula de identidade sob o nº _________ – 
(órgão expedidor) e CPF sob o nº _______, residente e domiciliado na 
_______________, nº _____, Bairro _______, Cidade de _________, Estado de 
_____________, CEP: ___________, doravante denominada de CONTRATADA, 
firma o presente Contrato tendo em vista o constante e decidido no Processo 
Licitatório/FMAS nº 018/2017, em consequência da licitação na modalidade, 
Pregão Presencial/FMAS nº 009/2017, devidamente homologada pelo Prefeito 
Municipal de Triunfo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem 
como pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, as quais as 
partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 05 (cinco) prédios públicos sob a administração e 
responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com 
especificações e quantitativos abaixo: 
 
Lote I - Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo 
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ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
localizada na Praça Junior 
Veríssimo, nº 04, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

6 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

CRAS, localizada na Rua 
Oscar Lopes de Siqueira, nº 
185, Bairro Alto da Boa Vista, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

3 

Casa das Juventudes. 
Localizada na Rua Galdino 
Diniz, nº 340, Bairro Bom 
Jesus, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco,CEP: 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

4 

CREAS, localizada na Praça 
Junior Veríssimo, nº 139, 
Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

5 

Casa de Acolhimento, 
localizada na Rua Frei 
Fernandes, nº 429, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Valor total do Contrato: R$ ________ ( _____________________ ) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 
 
A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, por os serviços o valor 
de R$ ________ ( _____________________ ), totalizando um valor de R$ ________ 
( _____________________ ), observando-se o valor ofertado no certame licitatório, 
já acrescidos de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes, mediante 
ordem bancária emitida em favor da contratada, no prazo de (30) dias, a partir da 
data de entrega da nota fiscal dos serviços e só autorizará o pagamento a realização 
dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos serviços, o 
necessário ATESTO dos serviços prestados. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O preço será fixo e irreajustável durante a vigência 
contratual, sendo, porém admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
mediante entendimento entre as partes, se alteradas as condições de mercado, 
desde que a CONTRATADA apresente os documentos necessários, a exemplo do 
comunicado do distribuidor e/ou as notas fiscais anterior e posterior ao aumento, 
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mantendo-se, sob qualquer hipótese, o percentual de desconto ofertado no certame 
licitatório, que vigorará a partir da data de ajuizamento do pedido, fundamentado no 
art.65, parágrafo 8, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. 
  
O presente contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses consecutivos, 
contados de ___/___/2017, inclusive, a ___/___/2018, com eficácia após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 

  
c) A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à 

dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 
consignada ao Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, pela LOA. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por 
conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes 
do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
de Triunfo, aprovados pela Lei n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2065.0000 – Manutenção das Atividades do Centro de Referência 
em Assistência Social 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2052.0000 – Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.3004.2253.0000 – Implementação do CREAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte do Recurso: 0 0281 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.122.3001.2027.0000 – Manutenção das Ativ. do Fundo M. de Assistência 
Social 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
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Fonte do Recurso: 0 0100 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
a) atentar para que durante a vigência do presente contrato, seja mantida a situação 
de regularidade fiscal e trabalhista, bem assim a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
b) efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  
c) exercer a fiscalização do fornecimento através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, ou por servidor designado. 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
 
A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses a 
execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 
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m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 

w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
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6.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço.  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
6.2 As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
19. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
20. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém 
degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas 
não são exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
21. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem 
impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 

 
A Contratada deverá informar ao Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, 
através de contato telefônico e por escrito (e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das 
anormalidades, e só poderá encerrá-lo com a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 
ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
b) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
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c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivo para rescisão do presente contrato as situações previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE de rescindir o presente contrato, mediante notificação por ofício 
entregue diretamente ou pela via postal, com prova de recebimento, com 
antecedência mínima de 30 dias, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art.79, I da Lei nº 8.666/93; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Aplica-se também ao presente contrato, no que couber, 
as regras dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO  
 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os 
termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
 
a) o edital pertinente ao Pregão Presencial/PMT nº 009/2017 e o Anexo I (Termo de Referência); 
b) proposta da CONTRATADA; 

c) ata da sessão da licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  
 
1. Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, a 
CONTRATADA ficará sujeita a penalidades, garantida prévia defesa em regular 
processo administrativo, ser conduzido pelo órgão de administração da 
CONTRATANTE, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 
 
1.9. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na prestação 
dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a 
partir da solicitação dos serviços encaminhada pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

 
1.10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso. 
 
1.11. Suspensão de participar e contratar com o Município de Triunfo e autarquias 
vinculadas por um período de até 05 (cinco) anos; 

 
1.12. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante o Município. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores resultantes da aplicação das multas serão 
descontados de eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados pela 
via administrativa, ou, ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser 
recolhido no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todo o fornecimento dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre referido fornecimento, diretamente, pelo 
servidor designado pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
  
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos que se fizerem necessários na aquisição dos serviços, objeto deste 
contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
observância ao art.65, §1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual 
poderão correr mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  
 
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93, o 
presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
 
Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da 
Comarca de Triunfo - PE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
  
E assim, por estarem justas e acordes, assinam o presente contrato, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se 
produzam os necessários efeitos legais. 

 

Triunfo, em ____ de _________________ de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

 
CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 

 

1 - _____________________________ 
 

 

2 - _____________________________ 
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ANEXO II - D 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE INTERNET, VIA RÁDIO OU FIBRA 
ÓTICA, COM VELOCIDADES EM MEGABYTES, 
PARA 01 (UM) PRÉDIO PÚBLICO SOB A 
ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - 
TRIUNFOPREV QUE CELEBRAM ENTRE SI E O 
MUNICIPIO DE TRIUNFO - PE E A EMPRESA 
___________ NA FORMA ABAIXO: 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE TRIUNFO - TRIUNFOPREV, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 04.783.285/0001-35, localizado na Rua Alaíde Siqueira, nº 65, Bairro 
Guanabara, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, representado por sua Diretora 
Presidente, a Sra. MARIA LÚCIA ALVES DE LIMA, brasileira, casada, diretora 
previdenciária, portador da cédula de identidade nº 717094 – SDS/PE e CPF nº 
377.457.514-20, residente e domiciliada na Rua Sigismundo Pinto, nº 135, Centro, 
Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, doravante denominado de CONTRATANTE 
e a empresa ____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº _________________, localizada na _______________, nº _____, Bairro 
_______, Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: ___________, 
neste ato representado pelo(a) _____________, (nacionalidade, estado civil, 
profissão), portador da cédula de identidade sob o nº _________ – (órgão expedidor) 
e CPF sob o nº _______, residente e domiciliado na _______________, nº _____, 
Bairro _______, Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: 
___________, doravante denominada de CONTRATADA, firma o presente Contrato 
tendo em vista o constante e decidido no Processo Licitatório/TRIUNFOPREV nº 
004/2017, em consequência da licitação na modalidade, Pregão 
Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017, devidamente homologada pelo Prefeito 
Municipal de Triunfo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem 
como pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, as quais as 
partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuos de internet, via rádio ou fibra ótica, com 
velocidades em megabytes, para 01 (um) prédio público sob a administração e 
responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Triunfo – TRIUNFOPREV, de acordo com especificações e quantitativos abaixo: 
Lote I - TRIUNFOPREV 
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ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
MENSAL 

ESTIMADO 

 CUSTO 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

TRIUNFOPREV, localizada 
na Avenida José Veríssimo 
dos Santos, nº 247, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Valor total do Contrato: R$ ________ ( _____________________ ) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 
 
A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, por os serviços o valor 
de R$ ________ ( _____________________ ), totalizando um valor de R$ ________ 
( _____________________ ), observando-se o valor ofertado no certame licitatório, 
já acrescidos de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes, mediante 
ordem bancária emitida em favor da contratada, no prazo de (30) dias, a partir da 
data de entrega da nota fiscal dos serviços e só autorizará o pagamento a realização 
dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos serviços, o 
necessário ATESTO dos serviços prestados. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O preço será fixo e irreajustável durante a vigência 
contratual, sendo, porém admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
mediante entendimento entre as partes, se alteradas as condições de mercado, 
desde que a CONTRATADA apresente os documentos necessários, a exemplo do 
comunicado do distribuidor e/ou as notas fiscais anterior e posterior ao aumento, 
mantendo-se, sob qualquer hipótese, o percentual de desconto ofertado no certame 
licitatório, que vigorará a partir da data de ajuizamento do pedido, fundamentado no 
art.65, parágrafo 8, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
O contrato terá vigência por um prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. 
  
O presente contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses consecutivos, 
contados de ___/___/2017, inclusive, a ___/___/2018, com eficácia após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 

  
d) A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à 

dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 
consignada ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Triunfo – TRIUNFOPREV, pela LOA. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por 
conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes 
do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, aprovados pela Lei 
n° 1.370 de 25 de Novembro de 2016. 
 
Unidade: 021104 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 09.272.3001.2033.0000 – Gestão Administrativa do TRIUNFOPREV 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 600 000 
Fonte do Recurso: 0 0100 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
a) atentar para que durante a vigência do presente contrato, seja mantida a situação 
de regularidade fiscal e trabalhista, bem assim a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
b) efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  
c) exercer a fiscalização do fornecimento através do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, ou por servidor 
designado. 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
 
A contratada deverá fornecer no mínimo por um período estimado de 12 meses a 
execução dos serviços atendendo as seguintes exigências: 
 
a) Disponibilidade do link deverá ser 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 
b) A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização 

do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado; 
c) A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com os técnicos 

da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital; 

d) A contratada deverá possuir suporte e gerenciamento eletrônico em regime de 24 
horas durante 7 dias por semana 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas  pela  Contratante  referente  à  forma  de  fornecimento  do  objeto  e  
sua instalação; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de1990); 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

h) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

j) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

p) Prover todos os serviços, materiais e mão de obra necessária à instalação e 
interligação dos equipamentos na prestação dos serviços contratados ou sobre os 
quais os serviços incidem; 

q) Caso a proponente oferte a rede baseada em tecnologia Wireless, a mesma 
deverá operar em frequências regulamentadas pela ANATEL, especificamente 
para este fim, sendo vedada a utilização de rádio em frequência aberta/liberada 
(exemplo: 2,4 GHz), devido a possibilidade de interferências no acesso; 

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 

s) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas 
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados no respectivo instrumento contratual; 

t) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender, de imediato, às 
solicitações da Contratante, corrigindo nos prazos máximos previstos para 
atendimento, após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
do(s) serviço(s); devendo, ainda, atender no prazo máximo de 12 (doze) horas a 
partir da notificação inicial, todas as reincidências e falhas consequentes ao 
atendimento que as tenha originado; 

u) Solicitar a substituição de equipamento de propriedade da Contratante, sempre 
que conveniente ou necessário à prestação do serviço da rede de 
telecomunicações e/ou à preservação e melhoria da sua qualidade técnica; 

v) Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar 
em modificação da forma de atendimento especificada na proposta técnico-
comercial, deverá ser negociada entre as partes; 
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w) Possuir presença técnica, na Cidade de Triunfo - PE, devidamente indicada e 
capacitada a dar manutenção no sistema, em caso de falhas; 

x) Providenciar todos os recursos necessários para a entrega, configuração e 
habilitação de todos os serviços contratados, de forma que estejam totalmente 
disponíveis em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura 
do contrato; 

y) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

z) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na 
forma do preceituado no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS (HELP DESK) 
  
6.1 O Tempo Máximo de atendimento para cada serviço será definido conforme a 
natureza do problema. Para tanto, serão considerados: a taxa de erro acima do 
mínimo estabelecido de qualidade do Serviço.  
O tempo máximo de reparo deverá ser até: 
 

CRÍTICO 04 HORAS 

MAJORITÁRIO 06 HORAS 

MINORITÁRIO 08 HORAS 

 
6.2 As falhas são classificadas conforme definição abaixo: 

 
22. Crítica: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como 
falha crítica, mas não são exclusivos: 
  
a) Interrupção total do serviço. 
b) Taxa de erro em rotas e/ou serviço que impossibilite o fluxo normal de dados.  
c) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 50 
usuários.  
d) Múltiplas falhas Majoritárias no mesmo circuito. 

 
23. Majoritária: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém 
degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas 
não são exclusivos: 
  
a) Taxa de erro no serviço, desde que o tráfego permaneça operando.  
b) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet por mais de 10 
usuários.  
c) Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito. 

 
24. Minoritária: São condições menores que não afetam serviço e não tem 
impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, 
mas não são exclusivos: 
  
a) Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Internet de forma 
pontual. 
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A Contratada deverá informar ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, através de contato telefônico e por escrito 
(e-mail e/ou WhatsApp), a resolução das anormalidades, e só poderá encerrá-lo com 
a anuência do mesmo. 

 
As solicitações de Reconfigurações e/ou Reprogramações deverão ser atendidas em 
até 48 (quarenta e oito) horas, sendo caracterizados como 
reconfiguração/reprogramação os itens que atendam a algum dos seguintes que 
possam ser solicitados pelo CONTRATANTE: 
  
a) alteração de dados de funcionamento de qualquer equipamento que possa 

ocasionar prejuízos à entrega do serviço contratado;  
b) reposição de equipamentos que apresentem suspeita ou inadequado 
funcionamento;  
c) alteração de possíveis métodos de priorização de comunicação para sanar 
possíveis falhas de entrega do serviço contratado;  
d) alteração de canais de comunicação caso algum dos canais usado possa 
interferir em alguma ação de ensino, pesquisa ou extensão da instituição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivo para rescisão do presente contrato as situações previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE de rescindir o presente contrato, mediante notificação por ofício 
entregue diretamente ou pela via postal, com prova de recebimento, com 
antecedência mínima de 30 dias, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art.79, I da Lei nº 8.666/93; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Aplica-se também ao presente contrato, no que couber, 
as regras dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO  
 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os 
termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
 
a) o edital pertinente ao Pregão Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017 e o Anexo I (Termo de 

Referência); 
b) proposta da CONTRATADA; 

c) ata da sessão da licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  
 
1. Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, a 
CONTRATADA ficará sujeita a penalidades, garantida prévia defesa em regular 
processo administrativo, ser conduzido pelo órgão de administração da 
CONTRATANTE, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 
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1.13. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
prestação dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, 
contado a partir da solicitação dos serviços encaminhada pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV. 

 
1.14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso. 

 
1.15. Suspensão de participar e contratar com o Município de Triunfo e autarquias 
vinculadas por um período de até 05 (cinco) anos; 
 
1.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante o Município. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores resultantes da aplicação das multas serão 
descontados de eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados pela 
via administrativa, ou, ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser 
recolhido no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todo o fornecimento dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre referido fornecimento, diretamente, pelo 
servidor designado pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
  
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos que se fizerem necessários na aquisição dos serviços, objeto deste 
contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
observância ao art.65, §1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual 
poderão correr mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  
 
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93, o 
presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
 
Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da 
Comarca de Triunfo - PE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E assim, por estarem justas e acordes, assinam o presente contrato, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se 
produzam os necessários efeitos legais. 

 

Triunfo, em ____ de _________________ de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

 

CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 

1 - _____________________________ 
 

 

2 - _____________________________ 
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ANEXO III  
 

MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

 
Ao(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
Pregoeira do Município de Triunfo - PE 
 
 
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no 
CNPJ (MF) nº __________________ e inscrição estadual nº ______________, 
estabelecida no(a) ______________________, telefone _______, fax _________, e-
mail __________, para os serviços objeto do edital do Processo Licitatório/PMT nº 
056/2017, Pregão Presencial/PMT nº 022/2017; Processo Licitatório/FMS nº 
021/2017, Pregão Presencial/FMS nº 012/2017; Processo Licitatório/FMAS nº 
018/2017, Pregão Presencial/FMAS nº 009/2017 e Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV nº 004/2017, Pregão Presencial/TRIUNFOPREV nº 
002/2017, conforme descrição abaixo: 
 
Lote I - Prefeitura Municipal de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

Sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Av. José 
Veríssimo dos Santos, nº 
365, Bairro Centro, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

15 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

Secretaria de Turismo, 
localizada na Praça 
Monsenhor Elizeu, s/nº, 
Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

3 

Secretaria de Obras, 
localizada na Rua Gaudino 
Diniz, nº 200, Bairro 
Guanabara, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

4 

Escola Municipal Higino 
Bezerra, localizada no Sítio 
Coroas, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

5 

Escola Municipal João Luiz 
de Carvalho, localizada na 
Rua Prefeito Marçal Maia, 
s/nº 365, Bairro da 
Liberdade, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 
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000 

6 

Escola Municipal José Alves 
de Almeida, localizada na 
Rua Maestro Luiz Rodrigues, 
s/nº, Bairro do Rosário, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

7 

Escola Milton Pessoa, 
localizada no Sítio Santa 
Maria, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

8 

Escola Municipal Mínima 
Belizário, localizada no Sítio 
Horta, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

9 

Escola São Vicente de Paulo, 
localizada na Rua Padre 
Ibiapina, nº 77, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

10 

Centro Educacional de 
Triunfo, localizada na Rua 
José Elias Alves de Lima, 
s/nº, Bairro Bom Jesus, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

11 

Biblioteca Pública Municipal, 
localizada na Av. Presidente 
Getúlio Vargas, s/nº, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

12 

Conselho Tutelar, localizada 
na Av. Presidente Getúlio 
Vargas, s/nº, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

13 

Sub Prefeitura de Canaã, 
localizada na Rua do 
Comércio, s/nº, Distrito de 
Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

14 

Escola Municipal Antônio 
Ferreira Tenório, localizada 
no Sito Espirito Santo, s/nº, 
Zona Rural, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

15 

Escola Municipal Fortaleza, 
localizada no Sítio Fortaleza, 
s/nº, Zona Rural, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 
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000 

16 

Escola Municipal João 
Henrique da Silva, na Rua do 
Comércio, s/nº, Distrito de 
Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Lote II - Prefeitura Municipal de Triunfo – Distrito de Jericó 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

Escola Municipal Manoel 
Cândido Ferreira, localizada 
no Distrito de Jericó, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

10 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

Escola Municipal Maurício 
Cândido Ferreira, localizada 
no Distrito de Jericó, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

3 

Sub Prefeitura de Jericó, 
localizada no Distrito de 
Jericó, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Lote I - Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

Sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada na 
Praça Monsenhor Elizeu 
Diniz, nº 17, Bairro Centro, 
estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

3 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

Farmácia, localizada na 
Praça Siqueira Campos, nº 
49, Bairro Centro, estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

3 

Vigilância em Saúde, 
localizada na Avenida 
Professor Pompílio Elizio 
Wanderley, s/nº, Bairro 
Centro, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

4 
Unidade Mista Felinto 
Wanderley, localizada na 
Avenida Professor Pompílio 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 
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Elizio Wanderley, s/nº, Bairro 
Centro, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

5 

USF 1, localizada na Av. 
Presidente Getúlio Vargas, 
s/nº, Bairro Centro, Cidade 
de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

6 

USF 2, localizada no Distrito 
de Canaã, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

7 

USF 4, localizada na Rua 
Aprígio Assunção, nº 361, 
Bairro do Rosário, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

8 

USF 5, localizada no Sítio 
Brejinho, s/nº, Zona Rural, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

9 

USF 6, localizada na Rua 
das Bananeiras, s/nº, Bairro 
Santo Antônio, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP 56.870-
000 

3MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Lote II - Fundo Municipal de Saúde de Triunfo – Distrito de Jericó 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

USF 3, localizada no Distrito 
de Jericó, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP 
56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Lote I - Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

Sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
localizada na Praça Junior 
Veríssimo, nº 04, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

6 MB 
DEDICADO 

12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

2 

CRAS, localizada na Rua 
Oscar Lopes de Siqueira, nº 
185, Bairro Alto da Boa Vista, 
Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 
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000 

3 

Casa das Juventudes. 
Localizada na Rua Galdino 
Diniz, nº 340, Bairro Bom 
Jesus, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco,CEP: 
56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

4 

CREAS, localizada na Praça 
Junior Veríssimo, nº 139, 
Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-
000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

5 

Casa de Acolhimento, 
localizada na Rua Frei 
Fernandes, nº 429, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

2 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 
Lote I - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo - TRIUNFOPREV 
 

ITEM LOCAL VELOCIDADE QTDE CONEXÃO 
 CUSTO 
MENSAL 

 CUSTO 
TOTAL 

1 

TRIUNFOPREV, localizada 
na Avenida José Veríssimo 
dos Santos, nº 247, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000 

3 MB 12 
FIBRA OPTICA 

OU 
VIA RÁDIO 

  

TOTAL GERAL   

 

1. Especificações dos Serviços: 
 
1.1. Conforme estabelecido no ANEXO I (A, B, C e D) do edital das Tomadas de 

Preços; 
 

1.2. Valor mensal da proposta para Prefeitura Municipal de Triunfo: R$ __________ 
(______________); 

1.3. Valor Mensal da proposta para Fundo Municipal de Saúde de Triunfo: R$ 
_________ (___________); 

1.4. Valor Mensal da proposta para Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo: 
R$ _________ (___________); 

1.5. Valor Mensal da proposta para Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV: R$ _________ (___________); 

 
1.6. Valor global da proposta R$ _________ (______________); 
 
1.7. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
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1.8. Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
conforme previsão constante da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Declaro para os devidos fins, que para os preços apresentados na proposta estão 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas 
incidentes sobre os serviços objeto desta proposta. 
 
Declara ainda, estar de acordo com todas as condições e exigências estabelecidas 
no Edital do Processo Licitatório/PMT nº 056/2017, Pregão Presencial/PMT nº 
022/2017; Processo Licitatório/FMS nº 021/2017, Pregão Presencial/FMS nº 
012/2017; Processo Licitatório/FMAS nº 018/2017, Pregão Presencial/FMAS nº 
009/2017 e Processo Licitatório/TRIUNFOPREV nº 004/2017, Pregão 
Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 

 
 
 
 
 
Obs.: A presente proposta deverá ser preenchida por meio mecânico ou eletro-
mecânico de acordo com o Edital e seus anexos. 
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ANEXO IV 

 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade sob o nº 
___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e Art. 27, inciso V da Lei nº 
9.854/99, que inexiste em nossa empresa, empregado menor de 18 (dezoito) anos 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos 
desenvolvendo qualquer trabalho, salvo em condições de aprendiz, a partir de 14 
anos – quando for o caso. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO V 

 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 
DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade sob o nº 
___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, sob  pena da Lei, que  
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VI  

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
 

 
A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
_______________, declara, sob as penas da Lei, que atenderá as exigências do 
Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica 
financeira, e que está devidamente regular com toda documentação exigida no edital 
do Processo Licitatório/PMT nº 056/2017, Pregão Presencial/PMT nº 022/2017; 
Processo Licitatório/FMS nº 021/2017, Pregão Presencial/FMS nº 012/2017; 
Processo Licitatório/FMAS nº 018/2017, Pregão Presencial/FMAS nº 009/2017 e 
Processo Licitatório/TRIUNFOPREV nº 004/2017, Pregão 
Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017. 
 

 
 
 

Cidade (UF), ___ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VII 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 
DE MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 
 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cedula de identidade sob o nº 
___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei 
que se enquadra na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte 
- EPP, constituída na forma da Lei Complementar nº. 123/06. 
 
Declara também que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do 
parágrafo 4º. do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 126/06. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 

 
 
 

                                              A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº. ___________________, declara para os devidos fins de participação no 
Processo Licitatório/PMT nº 056/2017, Pregão Presencial/PMT nº 022/2017; 
Processo Licitatório/FMS nº 021/2017, Pregão Presencial/FMS nº 012/2017; 
Processo Licitatório/FMAS nº 018/2017, Pregão Presencial/FMAS nº 009/2017 e 
Processo Licitatório/TRIUNFOPREV nº 004/2017, Pregão 
Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017, que tem pleno conhecimento e 
concordância com o Edital.  
 
                                              

 
 

Cidade (UF), ____ de ________________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

 

 

ANEXO XI 
 
 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 
 

 
 
OUTORGANTE: Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.) 
 
 
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 
 
 
OBJETO: Representar a Outorgante no Processo Licitatório/PMT nº 056/2017, 
Pregão Presencial/PMT nº 022/2017; Processo Licitatório/FMS nº 021/2017, Pregão 
Presencial/FMS nº 012/2017; Processo Licitatório/FMAS nº 018/2017, Pregão 
Presencial/FMAS nº 009/2017 e Processo Licitatório/TRIUNFOPREV nº 004/2017, 
Pregão Presencial/TRIUNFOPREV nº 002/2017, promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Triunfo; Fundo Municipal de Saúde de Triunfo, Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, através da Pregoeira oficial e Equipe de 
Apoio. 
 
PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas 
de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas 
atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao 
direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
Local e data, ____________ ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 


