
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 29/2021 (Processo Administrativo n.º 200/5561/2021) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto Municipal n. 9.642/2005, de 31 de agosto de 2005, do Decreto Municipal nº 11.117/2012, Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizações, a Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 03/2018, 

aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Municipal 2.849/2011, e as exigências 

estabelecidas neste Edital.  

DATA DA LICITAÇÃO: 23/12/2021 

HORÁRIO: 10 HORAS  

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

EMAIL: comissaocppsaude@gmail.com 

 

1. DO OBJETO  

1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REDE WAN COM INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO, 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E 

MONITORAMENTO, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING - 

COMUTAÇÃO DE RÓTULOS MULTIPROTOCOLO), FORMANDO UMA REDE IP MULTI SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES, LINK DEDICADO E INTERNET, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E 

ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, conforme as 

especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo II (Planilha de Quantitativos e Preços Unitários).  

1.2 A licitação será realizada em dois grupos, formado por 02 (dois) lotes, conforme tabela constante no Termo de 

Referência. 

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da 

Fundação Municipal de Saúde para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

 

FONTE: 227 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.4052 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.00 

 

FONTE: 227 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.301.0133.4047 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.00 

 

FONTE: 227 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.304.0133.4050 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.00 

 

2.2 As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo 

ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

3 DO CREDENCIAMENTO  
3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na 

modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP - Brasil..  

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 

verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

3.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados 

junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que 

estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-

Plenário). 

4.2.8 Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

2017.  

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja 

administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a)detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou 

b)de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 

12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, 

de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança neste órgão contratante. 

4.5 Como condições para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 

eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 

“não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade 

com as exigências editalícias; 

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009. 

4.5.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste 

Edital. 
 



 

5  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 

acesso e senha. 

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais 

licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 

alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 

ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

  

6  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário dos itens e valor total do lote;  

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que 

for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 

quando for o caso;  

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste edital. 

6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento Dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a 

Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN 

SEGES/MPDG n.5/2017.  
6.4  A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação 

incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual; 

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, 

quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação para fins de total ressarcimento do débito.  

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada 

será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 

contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para 

os fins do previsto no subitem anterior.  

6.6  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços 

nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 



 

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 

quando participarem de licitações públicas; 

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 

71, inciso IX, e art. 75 ambos da Constituição Federal, e art. 125, inciso VIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

  

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 

os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 

fase de aceitação. 

7.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1  O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote; 

7.6  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1 %, considerando que as disputas são pelo valor 

global. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado 

pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar.  

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote,  conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015 e pela Lei Municipal  nº 2849, de 2011 



 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% 

(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado.  

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da 

Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços prestados: 

7.26.1 por empresas brasileiras;  

7.26.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances 

empatados.  

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.28.3  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 

licitante, antes de findo o prazo. 

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

     

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação 

de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo 

de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será 

analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 

8.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza 

motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.  

8.5 Seremos desclassificadas a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 

5/2017, que:  

8.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.5.3não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de 

desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o 

objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:  

8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de 

caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 



 

8.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das 

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade 

da proposta. 

8.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo 

item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a 

sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da 

proposta. 

8.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.8.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 

das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

8.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 

licitante, antes de findo o prazo 

8.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o 

valor final ofertado. 

8.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a 

margem de lucro pretendida. 

8.11 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de 

Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas 

na contratação; 

8.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá  ser 

ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.16 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta 

não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

8.17 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital. 
 

9   DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

 9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 

outros. 

9.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos 

documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante 

utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data 

da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 

prazo de, 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 

originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.6  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao 

CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.8.1 No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.8.2 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, 

no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

9.8.5 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

9.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4 provas de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 



 

9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo 

exercício contrata ou concorre; 

9.9.7 Prova de regularidade com a fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos 

de negativa expedida pela Secretaria municipal de fazenda ou se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo 

respectivo objeto, está isento de inscrição municipal. 

9.9.7.1 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não 

Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói. 

     9.9.7.2 No caso excepcional, da certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói não ser fornecida 

do modo como requerido no item anterior, poderá o licitante declarar, facultativamente, sob as penas do artigo 86 da Lei 

8.666/1993, que não é contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói, conforme o ANEXO IV (Declaração de não 

contribuinte de ISS e Taxas Municipais). 

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 

tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei; 

9.9.9 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor 

classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.  

 

9.10 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

9.10.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 

9.10.2.2.É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.10.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a 

critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% do valor estimado da 

contratação ou do item pertinente.  

9.10.5 As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:  

9.10.5.1 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a 

contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da 

lei;  

9.10.5.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, 

vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.  

9.10.5.3 Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do 

valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 

pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já 

disciplinada neste Edital;  

9.10.5.3.1  a declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) relativa ao último exercício social,  



 

9.10.5.3.2 quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a 

declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser 

apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.  

 

9.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

9.11.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

I- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

II- Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de direito público ou privado, comprovando aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

III- Apresentação do Termo de Autorização de SCM – Serviço de Comunicação Multimídia expedido pela ANATEL 

em seu nome próprio, e não de terceiros; 

IV - Declaração da LICITANTE de que atenderá às exigências mínimas relativas à implantação das instalações, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, essencial para o cumprimento do objeto da licitação; 

9.11.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 

9.13 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade 

com o ANEXO V do edital; 
10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato 

e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 

entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou 

de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 



 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda 

às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na 

internet, após a homologação. 

 

11 DOS RECURSOS  
11.1 O pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção 

de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade 

do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar 

o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  

 12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

       12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório. 

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
 13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição 

de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido 

instrumento equivalente. 

14.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo 

de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

ou aceito no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

14.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei 

nº 8.666, de 1993; 



 

14.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;14.3.3 a contratada reconhece 

que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses. 

14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito 

no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

14.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 

preços. 

14.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar 

a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 

a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

15 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
15.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado 

da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua 

execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:   

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;  

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA 

15.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.  

15.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser 

complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do Contrato.  

15.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.  

15.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de 

requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.  

15.6 Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas relativas à 

mão de obra empregada no contrato.   

15.7 O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) meses após o encerramento da 

vigência do contrato, liberando-a mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias 

devidas aos empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da 

CONTRATADA.   

 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 O prazo de início da prestação dos serviços descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, será de até 90 dias 

úteis, contados da data da assinatura do contrato;  

16.1.1 A instalação deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência e ocorrerá sempre em dias 

úteis, no horário de 9:00h às 16:00h nos endereços constantes no Item 16.2. 

16.2 O serviço objeto desta licitação deverão ser instalados nos seguinte locais: 

Link de Internet Backup:  

   

            LOTE 1  

Número BAIRRO UNIDADE ENDEREÇO Latitude Longitude 
Velocidade 
da Banda 

1 Centro 
NÍVEL CENTRAL 

FMS 
Rua Visconde Sepetiba, 987, 8º 

andar - Centro– Niterói / RJ 
-22892750 -43118000 100 MB 

 



 

Links MPLS 

LOTE 2 - Item 1: 

Número BAIRRO UNIDADE ENDEREÇO Latitude Longitude 
Velocidade  
da Banda 

1 
 

Centro 
NÍVEL CENTRAL 

FMS 
Rua Visconde Sepetiba, 987 – 8º 

andar, Centro– Niterói / RJ 
-22892750 -43118000 

1.000 MB 
(concentra

dor) 

2 Charitas 
PMF CALIXTO 
GARCIA - PMF 

PREVENTÓRIO II 

Av.Quintino Bocaiúva, s/nº - 
Charitas– Niterói / RJ 

-22934583 -43099583 10 MB 

3 Charitas 
HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO 
JURUJUBA 

Av.Quintino Bocaiúva, s/nº - 
Charitas– Niterói / RJ 

-22932444 -43097694 20 MB 

4 Charitas 
MATERNIDADE 
ALZIRA REIS 

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº 
- Jurujuba– Niterói / RJ 

-22935028 -43100944 20 MB 

5 Charitas 

PMF ABEL 
SANTAMARIA - 

PMF 
PREVENTÓRIO I 

Travessa Carmita s/nº - Charitas– 
Niterói / RJ 

-22933806 -43097472 10 MB 

6 Ingá 
PMF JESUS 

MONTAÑEZ - PMF 
PALÁCIO INGÁ 

Rua 11 de Agosto, nº 4 - Ingá– 
Niterói / RJ 

-22904278 -43126250 10 MB 

7 Jurujuba 

PMF MÁRIO 
MUNHOZ MONROE 
- PMF JURUJUBA 

(Carcarejo) 

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº 
- Jurujuba– Niterói / RJ 

-22932972 -43114806 10 MB 

8 Jurujuba 

PMF MÁRIO 
MUNHOZ MONROE 
- PMF JURUJUBA 

(Carcarejo) 

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº 
- Jurujuba– Niterói / RJ 

-22932972 -43114806 10 MB 

9 
São 

Francisco 

PMF FRANK PAÍS 
GARCIA - PMF 

CAVALÃO 

Alameda Paris s/nº - São 
Francisco– Niterói / RJ 

-22911667 -43099750 10 MB 

10 
São 

Francisco 

Saúde Mental - 
CAPS Casa do 

Largo 

Av. Presidente Roosevelt, 465 - 
São Francisco– Niterói / RJ 

-22913778 -43084111 10 MB 

11 
São 

Francisco 
PMF JOSÉ MARTÍ I 

- PMF GROTA 1 
Rua Albino Pereira 615 – São 

Francisco– Niterói / RJ 
-22909056 -43075972 10 MB 

12 
São 

Francisco 
PMF JOSÉ MARTÍ 
II - PMF GROTA 2 

Rua Arcedino Pereira 335 – São 
Francisco– Niterói / RJ 

-22912083 -43080583 10 MB 

13 Santa Rosa 

PMF DR. OMAR 
MARINHO VIEIRA 
- PMF ALARICO DE 

SOUZA 

Estrada Alarico de Souza, s/nº - 
Santa Rosa– Niterói / RJ 

-22900694 -43086250 10 MB 

14 Santa Rosa 

PMF JOSÉ 
ANTONIO 

ECHEVERRIA 
BIANCHI - PMF 
SOUZA SOARES 

Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa– 
Niterói / RJ 

-22906270 -43090139 10 MB 

15 
Martins 
Torres 

PMF MARTINS 
TORRES - PMF 

MARTINS TORRES 

Rua Martins Torres, nº 281 – 
Martins Torres– Niterói / RJ 

-22898528 -43091250 10 MB 

16 Viradouro 
PMF CAMILO 

CIENFUEGOS - 
PMF VIRADOURO 

Rua Mario Viana, 790 – 
Viradouro– Niterói / RJ 

-22905750 -43085833 10 MB 

17 Vital Brasil 
PMF CARLOS J. 
FINLAY - PMF 
VITAL BRAZIL 

Rua João da Lossi – Trav. F nº 8 
– Vital Brasil – Niterói / RJ 

-22906861 -43093417 10 MB 



 

18 Vital Brasil 
LABORATORIO 
MIGHELOTTE 

VIANA / ALLAB  

Praça Vital Brasil s/ no - Vital 
Brasil– Niterói / RJ 

-22905389 -43097528 20 MB 

19 Vital Brasil ALVAC 
Praça Vital Brasil s/ no - Vital 

Brasil– Niterói / RJ 
-22905389 -43097528 10 MB 

20 Vital Brasil 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DR. 

SÉRGIO AROUCA 
SANTA ROSA 

Praça Vital Brasil s/ no - Vital 
Brasil– Niterói / RJ 

-22905389 -43097528 20 MB 

21 Vital Brasil 
Saúde Mental - 
CAPSi Monteiro 

Lobato 

Rua Ary Parreiras, 649 - Vital 
Brazil– Niterói / RJ 

-22904417 -43096250 
10 MB 

 

22 Centro AMAA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

23 Centro 
CEREST - Rio de 
Janeiro da Região 

Metropolitana II  

Av. Amaral Peixoto, 169 – 
Centro– Niterói / RJ 

-22893361 -43122444 10 MB 

24 Centro 
CONSELHO 
MUNICIPAL 

Av. Amaral Peixoto, 169 – 
Centro– Niterói / RJ 

-22893361 -43122444 10 MB 

25 Centro CREG 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 20 MB 

26 Centro DAU 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

27 Centro DESUM 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

28 Centro DICOC 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

29 Centro NEPP 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

30 Centro GEA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

31 Centro 

POLICLÍNICA DE 
ESPECIALIDADES 

DR. SYLVIO 
PICANÇO 

Av. Amaral Peixoto, 169 – 
Centro– Niterói / RJ 

-22893361 -43122444 20 MB 

32 Centro GEM 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

33 Centro 
SALA DE 

SITUAÇÃO 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 20 MB 

34 Centro NEGIPE 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

35 Centro ONCOLOGIA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

36 Centro SASA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

37 Centro COORD PMF 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 20 MB 

38 
Centro 

COOBS 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 10 MB 

39 
Centro COORDENAÇÃ DE 

SAÚDE MENTAL 

Av. Amaral Peixoto, 171 – 
Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 10 MB 

40 
Centro 

COVIG 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43121694 20 MB 



 

41 
Centro 

OUVIDORIA 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 10 MB 

42 
Centro 

VIPACAF / DEADM 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 20 MB 

43 
Centro VIPAHE ADM / 

DESUT 

Av. Amaral Peixoto, 171 – 
Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 20 MB 

44 
Centro UBS MORRO DO 

ESTADO DR. 
MARIO PARDAL  

Rua Araujo Pimenta s/nº - 
Centro– Niterói / RJ 

-22899472 -43118083 10 MB 

45 
Centro 

SAPRA 
Rua Cel.Gomes Machado, 251 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22892580 -43117639 10 MB 

46 
Centro 

ALCEN 
Rua Cel.Gomes Machado, 251 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22892580 -43117639 10 MB 

47 

Centro HOSPITAL 
MUNICIPAL 

CARLOS 
TORTELLY   

Rua Des. Athayde Parreira, 266 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22895722 -43110250 50 MB 

48 
Centro SAMU – 

METROPOLITANA 
II 

Rua Des. Athayde Parreira, 266 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22895722 -43110250 20 MB 

49 
Centro 

SATRA 
Rua Des. Athayde Parreira, 266 
Fundos - Centro– Niterói / RJ 

-22895722 -43110250 10 MB 

50 
Centro NUCLEO 

MEDICAÇÃO 
Rua Jansen de Mello s/nº - São 

Lourenço– Niterói / RJ 
-22887417 -43115167 10 MB 

51 

 
 

Centro 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DR. 

CARLOS ANTÔNIO 
DA SILVA - 
CENTRO 

Rua Jansen de Mello s/nº - São 
Lourenço– Niterói / RJ 

-22887417 -43115167 20 MB 

52 Centro 
Saude Mental - 

CAPS Herbert de 
Souza 

Rua Marques de Olinda, 104 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22892778 -43114500 10 MB 

53 
Centro 

DEVIC 
Rua São Joao, 190 - Centro– 

Niterói / RJ 
-22891056 -43119056 20 MB 

54 
Centro UBS CENTRO DR. 

EDUARDO 
IMBASSAY  

Rua Visconde de Uruguai, 531 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22893806 -43122194 20 MB 

55 
Centro CONSULTORIO DE 

RUA PMF 
Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 10 MB 

56 
Centro 

DIPEM 
Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 10 MB 

57 
Centro 

NAECA 
Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 10 MB 

58 

 
 

Centro 

POLICLÍNICA DE 
ESPECIALIDADES 
EM ATENÇÃO A 

SAÚDE DA 
MULHER MALÚ 

SAMPAIO 

Rua Visconde de Uruguai, 531 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22893806 -43122194 20 MB 

59 
Ilha da 

Conceição 

PMF CÉLIA 
SANCHEZ - CCF 

ILHA DA 
CONCEIÇÃO 

Rua Jornalista Sardo Filho, 196 - 
Ilha da Conceição– Niterói / RJ 

-22872917 -43116139 10 MB 

60 
Ponta 
d’Areia 

PMF Ponta d´Areia 
Rua Cel. Miranda, 18 - Ponta 

D´Areia– Niterói / RJ 
-22883194 -43124917 10 MB 



 

61 
Ponta 
d’Areia 

COFAR 
Rua Cel. Miranda, 91 - Ponta 

D´Areia– Niterói / RJ 
-22882944 -43124972 10 MB 

62 
São 

Domingos 
SUASE - Pol.Almir 

Madeira 
Rua Prof. Hernani Melo– Niterói / 

RJ 
-22899278 -43126111 20 MB 

63 Cubango 

PMF JOSÉ SUÁREZ 
BLANCO - PMF 

JONATHAS 
BOTELHO 

Trav.Jonathas Botelho, 133 – 
Cubango– Niterói / RJ 

-22892167 -43092333 10 MB 

64 
São 

Lourenço 
PMF - BOAVISTA 

Rua Indígena, 200 - bairro de 
São Lourenço– Niterói / RJ 

-22893361 -43121694 10 MB 

65 Fonseca 
Saude Mental - 

CAPS AD Alameda  
lameda São Boaventura, 129 - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22880389 -43106389 10 MB 

66 Fonseca 
SAMU - BASE 

NITERÓI 
Alameda São Boaventura, 144 - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22880722 -43105889 20 MB 

67 Fonseca 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DO 
FONSECA DR. 
GUILHERME 

TAYLOR MARCH 

Rua Desembargador Lima Castro, 
238 – Fonseca– Niterói / RJ 

-22886667 -43086944 20 MB 

68 Fonseca 
PMF RAUL CARLOS 
PARETO JR. - PMF 

BERNARDINO 

Rua Sá Barreto, nº 107 - Fonseca 
- ao lado da UPA– Niterói / RJ 

-22883778 -43083028 10 MB 

69 Fonseca 
PMF CCF TEIXEIRA 

DE FREITAS 
Rua Teixeira de Freitas s/nº - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22874583 -43075000 10 MB 

70 Fonseca 
HOSPITAL 

GETÚLIO VARGAS 
Rua Teixeira de Freitas s/nº - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22881194 -43078722 30 MB 

71 Fonseca 
PMF WILMA ESPIN -
PMF VILA IPIRANGA 

Rua Tenente Osório, s/nº 
Fonseca– Niterói / RJ 

-22878444 -43092083 10 MB 

72 
Morro do 
Castro 

PMF ZILDA ARNS - 
BALDEADOR 

Loteamento Bento Pestana s/nº - 
Morro do Castro– Niterói / RJ 

-22868669 -43069381 10 MB 

73 
Morro do 
Castro 

UBS – BALDEADOR 
DEPUTADO JOSÉ 

SALLY  

Loteamento Bento Pestana s/nº - 
Morro do Castro– Niterói / RJ 

-22868669 -43069381 10 MB 

74 
Santa 

Bárbara 

UBS SANTA 
BÁRBARA 

ADELINO DE 
MENDONÇA E 

SILVA  

Rua Jandira Pereira, 625 – Santa 
Bárbara– Niterói / RJ 

-22876669 -43049056 10 MB 

75 
Viçoso 
Jardim 

PMF TAYSSA 
ERMINDA ALVES – 

VIÇOSO 

Est. Viçoso Jardim, s/n - Viçoso 
Jardim– Niterói / RJ 

-22893250 -43082222 10 MB 

76 

Barreto PMF CARLOS 
RAFAEL 

RODRIGUES - PMF 
MARÍTIMOS 

Av. Machado, s/nº - Barreto– 
Niterói / RJ 

-22865278 -43095222 10 MB 

77 
Barreto 

Ambulatório HOF 
Av. Machado, s/nº - Barreto– 

Niterói / RJ 
-22863944 -43094306 10 MB 

78 
Barreto HOSPITAL 

ORÊNCIO DE 
FREITAS 

Av. Machado, s/nº - Barreto– 
Niterói / RJ 

-2286508 -43094806 30 MB 

79 Barreto 
PMF JÚLIO DIAZ 
GONZALEZ - PMF 

LEOPOLDINA 

Rua George Allan s/nº - Largo do 
Barradas– Niterói / RJ 

-22869722 -43106806 10 MB 

80 Barreto 
LABORATÓRIO 
JOÃO VIZELLA 

Rua George Allan s/nº - Largo do 
Barradas– Niterói / RJ 

-22864861 -43099722 10 MB 



 

81 

Barreto POLICLÍNICA 
REGIONAL DO 
BARRETO – Dr. 
João da Silva 

Vizella 

Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto– 
Niterói / RJ 

-22864861 -43099722 20 MB 

82 

Barreto PMF JORGE LUIZ 
CAMACHO 

RODRIGUES - PMF 
MARUÍ 

Rua Monsenhor Raeder, 151 – 
Barreto – Niterói / RJ 

-22866222 -43108000 10 MB 

83 Engenhoca 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DA 

ENGENHOCA DR. 
RENATO SILVA 

Avenida João Brasil, s/nº - 
Engenhoca– Niterói / RJ 

-22872694 -43094833 10 MB 

84 Engenhoca 
UBS – 

ENGENHOCA  
Rua Coronel Guimarães, 724 – 

Engenhoca– Niterói / RJ 
-22870889 -43097556 10 MB 

85 Engenhoca 
PMF CEL.LEÔNCIO 

/ CORÉIA 

Rua  João Brasil s/nº - Engenhoca 
– Niterói / RJ 

-
22.8725109 

-
43.0945037 

10 MB 

86 Engenhoca 
PMF ANTÔNIO 
LÔPEZ - PMF 

NOVA BRASÍLIA 

Rua Professor João Brasil, 1726 – 
Engenhoca – Niterói / RJ 

-22866556 -43089611 10 MB 

87 Cafubá 
PMF ERNESTO 

CHE GUEVARA I - 
PMF CAFUBÁ I 

Av. Raúl de Oliveira Rodrigues, 
S/Nº – Cafubá– Niterói / RJ 

-22937231 -43069945 10 MB 

88 Itaipu 
PMF ERNESTO 

CHE GUEVARA II -
 PMF CAFUBÁ II 

Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, 
Qd. 69 – Cafubá– Niterói / RJ 

-22934226 -43071532 10 MB 

89 Itaipu 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DE ITAIPU 
ASSISTENTE SOCIAL 

MARIA APARECIDA DA 
COSTA 

Est. Engenho do Mato s/nº - 
Itaipu – Niterói / RJ 

-22952338 -43026674 20 MB 

90 

Itaipu PMF WILLIAN 
SOLLER I -

 ENGENHO DO 
MATO 

Estrada Irene Lopes Sodré s/nº - 
Engenho do Mato – Niterói / RJ 

-22930077 -43008095 20 MB 

91 
Itaipu UNIDADE DE 

URGÊNCIA MÁRIO 
MONTEIRO 

Estrada Francisco da Cruz Nunes 
s/nº - Itaipú– Niterói / RJ 

-22928999 -43063918 30 MB 

92 
Itaipu PMF COLONIA 

ITAIPU 
Praia de Itaipu – Colônia dos 

Pescadores – Niterói / RJ 
-22971149 -43045217 10 MB 

93 

Itaipu PMF- ENOC 
JOAQUIM DE 
OLIVEIRA - 

JACARÉ 

Jacaré - Itaipú– Niterói / RJ -22.901882 
-

43.1142262 
10 MB 

94 Maravista 
PMF CTE. MANOEL 
PIÑEIRO LOZADA - 
PMF MARAVISTA 

Rua Astor da Costa Menezes, 
S/Nº - Maravista– Niterói / RJ 

-22936659 -43031838 10 MB 

95 Piratininga 
POLICLÍNICA 

PIRATININGA DO
M LUIZ ORIONE 

Rua Doutor Marcolino Gomes 
Candau, 111 - Piratininga– Niterói 

/ RJ 
-22893806 -43122194 20 MB 

96 Piratininga 
PMF ALBERTO 

RICARDO HATIN - 
PMF CAFUBÁ III 

Rua Manoel Pacheco de Carvalho 
107 – Piratininga– Niterói / RJ 

-22942334 -43056420 10 MB 

97 
Várzea das 

Moças 
PMF CCF VÁRZEA 

DAS MOÇAS 
Estrada Velha de Maricá, s/n - 
Várzea das Moças– Niterói / RJ 

-22903361 -42985694 10 MB 

98 Atalaia 
PMF SALVADOR 
ALLENDE - PMF 

ATALAIA 

Rua Padre José Euger – s/nº - 
Atalaia– Niterói / RJ 

-22899611 -43079667 10 MB 

99 Cantagalo 
PMF HAIDÉE 

SANTAMARIA I - PMF 
CANTAGALO 

Avenida Nelson de Oliveira e 
Silva, 63, Cantagalo– Niterói / RJ 

-22911084 -43047304 10 MB 



 

100 Badú PMF CCF BADU 
Rua Alcebiades Pinto, s/n - 

Cantagalo– Niterói / RJ 
-22908371 -43050027 10 MB 

101 Caramujo 
PMF LAGOINHA - 

CARAMUJO 
Av. Pastor Jose Gomes Souza, 
131 - Caramujo– Niterói / RJ 

-22885867 -43064246 10 MB 

102 Caramujo 
PMF FAUSTINO 

PEREZ – MORRO 
DO CÉU 

Est. Viçoso Jardim 357 - 
Caramujo– Niterói / RJ 

-22893389 -43069944 10 MB 

103 Ititioca 
PMF DR. WILSON 
DE OLIVEIRA - 
PMF ITITIOCA 

Rua Vila Costa Monteiro s/nº - 
Ititioca– Niterói / RJ 

-22895611 -43077639 10 MB 

104 
Largo da 
Batalha 

PMF JOÃO 
SAMPAIO - 
MACEIÓ 

Rua José Bento Vieira Ferreira, 
s/n - Largo da Batalha– Niterói / 

RJ 
-22909694 -43069000 10 MB 

105 
Largo da 

Batalha 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DO 

LARGO DA 

BATALHA DR. 
FRANCISCO DA 
CRUZ NUNES 

Rua Ver.Armando Ferreira, 30 - 

Largo da Batalha– Niterói / RJ 
-22907538 -43067321 20 MB 

106 
Largo da 
Batalha 

Saúde Mental - 
Amb.Pendotiba 

Rua Ver.Armando Ferreira, 250 - 
Largo da Batalha– Niterói / RJ 

-22907538 -43067321 10 MB 

107 Matapaca 
PMF ABELARDO 

RAMIREZ - 
MATAPACA 

Rua Aurora Ribeiro 05, 
Pendotiba– Niterói / RJ 

-22881949 -43031394 10 MB 

108 Sapê PMF SAPÊ Rua E, S/N, Sapê– Niterói / RJ -22895306 -43057278 10 MB 

 
 
Link de Internet Principal: 

 

 LOTE 2 - Item 2 

REGIÃO BAIRRO UNIDADE ENDEREÇO Latitude Longitude 
Velocidade 
da Banda 

Praias da 
Baia I 

Centro NÍVEL CENTRAL FMS 
Rua Visconde Sepetiba, 987, 8º 

andar - Centro– Niterói / RJ 
-22892750 -43118000 500 MB 

 

16.3 O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento 

convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 

inexecução total ou parcial. 

16.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída por  membros designados pela 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde, que serão:  

Nome: Daniel Medeiros Barta (Fiscal) 

Matrícula: 437.518 - 4 

E-Mail: danielmb.pmn@gmail.com 

Área (Departamento/Setor): GTIC 

 

Nome: Karlla Agualuza de Souza (Fiscal) 

Matrícula: 437.461 - 4 

E-Mail: karlla.agualuza@gmail.com 

Área (Departamento/Setor): GTIC 

 

Nome: Bruno Sasson (Gestor) 

E-Mail: suad.saudeniteroi@gmail.com 

Área (Departamento/Setor): Sup. Adm. 

 

16.5 O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento , na seguinte forma: 

              a) Provisoriamente, após termo circunstanciado da Comissão a que se refere o subitem 16.4, até 48 (quarenta e 

oito) horas após o final de cada mês de prestação de serviço; e 



 

              b) Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o subitem 16.4, até 15 (quinze) 

dias úteis após o final de cada mês de prestação de serviço, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento 

das obrigações contratuais. 

16.6 A comissão a que se refere o item 16.4, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as 

ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.  

16.7 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

16.8 A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, não exclui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

    17.1.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato; 

    17.1.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução 

do contrato; 

    17.1.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

    17.1.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato. 

    17.1.5 Prestar, por meio de seu Fiscal Técnico do Contrato, as informações e os esclarecimentos pertinentes ao(s) 

serviço(s) contratado(s), que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  

    17.1.6  Informar à CONTRATADA sobre atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;  

    17.1.7 Notificar a CONTRATADA quanto a irregularidades ou defeitos verificados na execução das atividades objeto do 

Termo de Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em 

atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o CONTRATANTE; 

    17.1.8  Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, por intermédio de servidores 

designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como 

acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, 

quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 

qualquer  procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais; 

    17.1.9 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive 

permitir acesso aos profissionais ou representantes da CONTRATADA às dependências, quando necessário, aos 

equipamentos e às soluções de software do CONTRATANTE relacionadas à execução do(s) serviço(s), mas com controle e 

supervisão das áreas técnicas do CONTRATANTE;  

    17.1.10 Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e serviços entregues pela CONTRATADA;  

    17.1.11  Aprovar ou reprovar as atualizações tecnológicas propostas pela CONTRATADA;  

    17.1.12  Aplicar as sanções previstas em contrato, assegurando à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  

 

17.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
    17.2.1 conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita 

observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

    17.2.2 prestar o serviço no endereço constante no presente edital; 

    17.2.3 prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

    17.2.4 iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

    17.2.5 comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

    17.2.6 responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

    17.2.7 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego 

ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;  

    17.2.8 observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá 

se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive 

pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

    17.2.9 Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços 

realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 

    17.2.10 Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

    17.2.11 Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;  

    17.2.12 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do 

exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 



 

    17.2.13 Responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento do objeto da contratação. Isso significa que eventual omissão 

técnica constante neste documento deva ser suprida pela contratada, sem ônus adicional a FMS já que em suma, o objeto da 

contratação é a entrega de uma de Rede de Dados funcional;  

17.2.14  Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados contidos em qualquer mídia e/ou documento 

que vier a ter acesso em virtude dos serviços prestados;  

    17.2.15 Garantir a veracidade das informações fornecidas ao Contratante;  

    17.2.16 Disponibilizar central de atendimento telefônico não tarifado (0800) para registro de chamados ou  outra 

plataforma para tal finalidade; 

    17.2.17 Enviar mensalmente, ao fiscal técnico, juntamente com a Fatura, um relatório contendo a disponibilidade dos 

links contratados, bem como, os chamados registrados; 

    17.2.18 A contratada responsabiliza-se por:  

a) Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar os serviços;  

b) Garantir a prestação dos serviços, mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência;  

c) Arcar com qualquer custo trabalhista em virtude da jornada de trabalho dos profissionais que vier a disponibilizar para 

reparo da conectividade ou suporte a fim;  

d) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma 

operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem a 

prestação dos serviços;  

e) Orientar seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da Contratante portando volumes ou 

objetos sem a devida autorização e liberação no posto de vigilância;  

f) Dar ciência aos empregados do conteúdo do contrato e das orientações contidas neste documento;  

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela 

Administração;  

    17.2.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança da 

Administração;  

    17.2.20  Prever toda a mão de obra necessária para garantir a perfeita execução dos serviços, nos regimes contratados, 

obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;  

    17.2.21 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação, apresentando sempre que exigido pela 

fiscalização, os comprovantes de regularidade fiscal;  

  17.2.22 Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços;  

   17.2.23 Anualmente, a CONTRATADA deverá efetuar uma revisão tecnológica dos links contratados;  

  17.2.24 Nesta revisão poderá ser solicitada a alteração de protocolos que estejam habilitados ou não. 

  17.2.25 prestar suporte operacional a CONTRATANTE em todas as localidades através de sua equipe técnica 

 

18 DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

18.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 3.078.716,64 ( três milhões setenta e 

oito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), conforme os valores constantes no ANEXO II – 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS, deste edital.  

18.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando a Fundação Municipal de Saúde de Niterói a 

utilizá-lo integralmente.  

 

19 DO PAGAMENTO 

19.1 O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (_______________), em ___ 

(____) parcelas, no valor de R$_____  

(________________), cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, 

agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pela Fundação Municipal de 

Saúde.  

19.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira 

contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em 

razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente 

naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição 

financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela 

CONTRATADA. 

19.3 O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

19.4 A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/Nota Fiscal devidamente atestada, com vistas ao pagamento, para o 

departamento administrativo-setor de contratos, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8º andar, Centro – 

Niterói/RJ, em nome do Fundo Municipal de Saúde de Niterói, inscrito no CNPJ sob o nº 11.249.035/0001-85, 

acompanhada de comprovante de recolhimento do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos 

relativos à mão de obra empregada no contrato. 

19.5 A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada por dois servidores, que não o ordenador de despesas, 



 

comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço.  

19.4 Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo para pagamento será realizado no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.   

19.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) 

agente (s) competente (s).   

19.6  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) 

dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.   

19.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à 

CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC e juros 

moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão 

feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

19.8 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPC, que deverá retratar a variação efetiva 

do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, 

da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

19.9 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que 

deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do 

índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código 

Civil.    

19.10  Na forma da Lei Federal nº 8.213/91, de 1991, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas, suspender-

se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.   

 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou  

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, aplicada de acordo com a gravidade da infração e 

proporcionalmente e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá 

ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

e) Descredenciamento no  SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

20.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  

20.3 A sanção prevista na alínea b deste ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra. 

20.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a 

defesa prévia. 

20.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a 

CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  

20.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um 

por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, 

respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 

CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

20.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado. 

20.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários 

Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.  

20.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

20.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão 

final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral. 

20.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.12 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento 

poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação de multa. 

20.13 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município 

de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:  

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, suas 

autarquias ou fundações (art. 87, inciso III, Lei 8.666).  

 



 

 

 

b) impedimento de licitar e contratar imposto pelo Município de Niterói, suas autarquias e fundações (art. 7º, Lei 

10.520/02).  

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer ente ou entidade da administração federal, 

estadual, distrital e municipal (art. 87, inciso IV, Lei 8.666).  

 

 
21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 

este Edital. 

21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comissaocppsaude@gmail.com ou por petição 

dirigida ou protocolada na Fundação Municipal de Saúde, situada à Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8º andar – 

departamento de licitação. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) 

dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do 

pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.          

    21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 

autos do processo de licitação. 

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

 

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico comissaocppsaude@gmail.com, e também poderá 

ser obtido na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8º andar, setor de licitação, em dias úteis, no horário das 10 horas às 17 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

 

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

    22.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;  

    22.12.2 ANEXO I –A - Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

    22.12.3 ANEXO II –  Planilha de Quantitativos e de Preços Estimados 

    22.12.4 ANEXO III– Minuta do Termo de Contrato.  

mailto:comissaocppsaude@gmail.com


 

    22.12.5 ANEXO IV – Declaração de não contribuinte de ISS e Taxas Municipais 

    22.12.6 ANNEXO V – Planilha de Custos e Formação de Preços 

  

 

 

 Niterói, 18 de junho de 2020 

 

 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

Presidente da FMS - Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Rede WAN e Internet com implantação de circuitos de 
comunicação, instalação, configuração, ativação, operação / manutenção, segurança e monitoramento, utilizando tecnologia 
MPLS (Multi Protocol Label Switching - em português, "Comutação de Rótulos Multiprotocolo"), formando uma rede IP MULTI 
SERVIÇOS de telecomunicações, link dedicado e internet, para as unidades administrativas e assistenciais de saúde da Fundação 
Municipal de Saúde de Niterói, nas condições previstas neste Termo de Referência e seus anexos. 
 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A aquisição de serviços de acesso via web de Internet dedicada, se constitui de vital importância, para a operação / gestão das 
unidades administrativas do nível central, e das unidades assistenciais de saúde da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 
necessitando hoje de uma rede de conectividade segura, com velocidade adequada para prover o acesso dos diversos setores, 
pertinentes as atividades de controle correspondentes aos sistemas corporativos da FMS. 
Desde a evolução e implantação dos sistemas de aplicações via web, o uso das taxas de transferências subiu consideravelmente, 
com isso, faz-se necessária à contratação desses novos links (dedicados) na modalidade MPLS, de melhor tecnologia, não 
somente para a sede, mas também para outras unidades da FMS, em sintonia com as melhores práticas de TI. 
Além disso, com a proximidade do término do atual contrato de gestão de saúde da FMS, com certame licitatório previsto para o 
ano de 2021, a utilização de diversos sistemas de Saúde como : STOK, SAMU, RESNIT, PRIME, KLINIKOS ATENÇÃO BÁSICA, 
KLINIKOS HOSPITAIS E POLICLÍNICAS, BI INTUS, responsável pelo atendimento aos pacientes da rede assistencial de saúde, 
hoje com cerca de 74 (setenta e quatro) unidades, tais como: Hospitais, Policlínicas, unidades do projeto Médico de Família, 
Unidades básicas de Saúde, o qual faz-se necessária a implantação de uma rede de conectividade com capacidade de suportar 
um novo cenário de sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação da FMS.  
Para percorrer este caminho, a FMS mantém seu propósito na garantia de implementar um modelo de gerenciamento de 
pacientes mais moderno e eficiente, adequando suas estruturas e processos de trabalho em saúde, produzindo informações para 
os cidadãos, a gestão, a prática profissional, a geração de conhecimento e o controle social, garantindo ganhos de eficiência e 
qualidade, da ampliação de acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços, contribuindo para a melhoria da situação 

de saúde da população de Niterói, apoiada em novas tecnologias da informação, através do acesso via web de Internet dedicada, 
resultando assim na superação de antigas deficiências na qualidade da rede de atenção básica, especializada, de média e alta 
complexidade, aliada as novas tendências e inovações tecnológicas de Tele-Medicina, videoconferências, palestras, cursos e 
atualizações  on-line. 
A Saúde é uma das áreas onde há maior necessidade de informação para a tomada de decisões. A informática médica é o campo 
científico que lida com recursos, dispositivos e métodos para otimizar o armazenamento, recuperação e gerenciamento das 
informações biomédicas. O crescimento da Informática Médica como uma disciplina deve-se, em grande parte:  aos avanços 

nas tecnologias de Informação e comunicação em rede, a crescente convicção de que o conhecimento médico e as 

informações sobre os pacientes são ingerenciáveis por métodos tradicionais baseados em papel, e devido   a certeza de que 
os processos de acesso ao conhecimento e tomada de decisão desempenham papel central na Medicina moderna 
 

3 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

 
Se fazem necessárias instalações. Sendo assim, a lista de unidades no âmbito da Fundação Municipal de Saúde é: 
 
3.1 Do detalhamento da unidade e velocidade estabelecida para a contratação do Link Backup de Acesso a Internet (com 

segurança implementada): 
LOTE 1 

Número BAIRRO UNIDADE ENDEREÇO Latitude Longitude 
Velocidade  
da Banda 

1 Centro NÍVEL CENTRAL FMS 
Rua Visconde Sepetiba, 987, 8º 

andar - Centro– Niterói / RJ 
-22892750 -43118000 100 MB 

 

 

 

 



 

 

3.2 Do detalhamento das unidades e velocidades estabelecidas para a contratação dos Links MPLS: 

LOTE 2 - Item 1: 

Número BAIRRO UNIDADE ENDEREÇO Latitude Longitude 
Velocidade  
da Banda 

1 
 

Centro NÍVEL CENTRAL FMS 
Rua Visconde Sepetiba, 987 – 8º 

andar, Centro– Niterói / RJ 
-22892750 -43118000 

1.000 MB 
(concentrador) 

2 Charitas 
PMF CALIXTO 
GARCIA - PMF 

PREVENTÓRIO II 

Av.Quintino Bocaiúva, s/nº - 
Charitas– Niterói / RJ 

-22934583 -43099583 10 MB 

3 Charitas 
HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO 
JURUJUBA 

Av.Quintino Bocaiúva, s/nº - 
Charitas– Niterói / RJ 

-22932444 -43097694 20 MB 

4 Charitas 
MATERNIDADE 
ALZIRA REIS 

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº 
- Jurujuba– Niterói / RJ 

-22935028 -43100944 20 MB 

5 Charitas 
PMF ABEL 

SANTAMARIA - PMF 
PREVENTÓRIO I 

Travessa Carmita s/nº - Charitas– 
Niterói / RJ 

-22933806 -43097472 10 MB 

6 Ingá 
PMF JESUS 

MONTAÑEZ - PMF 
PALÁCIO INGÁ 

Rua 11 de Agosto, nº 4 - Ingá– 
Niterói / RJ 

-22904278 -43126250 10 MB 

7 Jurujuba 

PMF MÁRIO 
MUNHOZ MONROE - 

PMF JURUJUBA 
(Carcarejo) 

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº 
- Jurujuba– Niterói / RJ 

-22932972 -43114806 10 MB 

8 Jurujuba 

PMF MÁRIO 
MUNHOZ MONROE - 

PMF JURUJUBA 
(Carcarejo) 

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº 
- Jurujuba– Niterói / RJ 

-22932972 -43114806 10 MB 

9 
São 

Francisco 

PMF FRANK PAÍS 
GARCIA - PMF 

CAVALÃO 

Alameda Paris s/nº - São 
Francisco– Niterói / RJ 

-22911667 -43099750 10 MB 

10 
São 

Francisco 
Saúde Mental - CAPS 

Casa do Largo 
Av. Presidente Roosevelt, 465 - 

São Francisco– Niterói / RJ 
-22913778 -43084111 10 MB 

11 
São 

Francisco 
PMF JOSÉ MARTÍ I - 

PMF GROTA 1 
Rua Albino Pereira 615 – São 

Francisco– Niterói / RJ 
-22909056 -43075972 10 MB 

12 
São 

Francisco 
PMF JOSÉ MARTÍ II 

- PMF GROTA 2 
Rua Arcedino Pereira 335 – São 

Francisco– Niterói / RJ 
-22912083 -43080583 10 MB 

13 
Santa 
Rosa 

PMF DR. OMAR 
MARINHO VIEIRA - 
PMF ALARICO DE 

SOUZA 

Estrada Alarico de Souza, s/nº - 
Santa Rosa– Niterói / RJ 

-22900694 -43086250 10 MB 

14 
Santa 
Rosa 

PMF JOSÉ ANTONIO 
ECHEVERRIA 

BIANCHI - PMF 
SOUZA SOARES 

Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa– 
Niterói / RJ 

-22906270 -43090139 10 MB 

15 
Martins 
Torres 

PMF MARTINS 
TORRES - PMF 

MARTINS TORRES 

Rua Martins Torres, nº 281 – 
Martins Torres– Niterói / RJ 

-22898528 -43091250 10 MB 

16 Viradouro 
PMF CAMILO 

CIENFUEGOS - 
PMF VIRADOURO 

Rua Mario Viana, 790 – 
Viradouro– Niterói / RJ 

-22905750 -43085833 10 MB 

17 Vital Brasil 
PMF CARLOS J. 

FINLAY - PMF VITAL 
BRAZIL 

Rua João da Lossi – Trav. F nº 8 
– Vital Brasil – Niterói / RJ 

-22906861 -43093417 10 MB 

18 Vital Brasil 
LABORATORIO 

MIGHELOTTE VIANA / 
ALLAB  

Praça Vital Brasil s/ no - Vital 
Brasil– Niterói / RJ 

-22905389 -43097528 20 MB 



 

19 Vital Brasil ALVAC 
Praça Vital Brasil s/ no - Vital 

Brasil– Niterói / RJ 
-22905389 -43097528 10 MB 

20 Vital Brasil 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DR. 

SÉRGIO AROUCA 
SANTA ROSA 

Praça Vital Brasil s/ no - Vital 
Brasil– Niterói / RJ 

-22905389 -43097528 20 MB 

21 Vital Brasil 
Saúde Mental - 
CAPSi Monteiro 

Lobato 

Rua Ary Parreiras, 649 - Vital 
Brazil– Niterói / RJ 

-22904417 -43096250 
10 MB 

 

22 Centro AMAA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

23 Centro 
CEREST - Rio de 
Janeiro da Região 
Metropolitana II  

Av. Amaral Peixoto, 169 – 
Centro– Niterói / RJ 

-22893361 -43122444 10 MB 

24 Centro 
CONSELHO 
MUNICIPAL 

Av. Amaral Peixoto, 169 – 
Centro– Niterói / RJ 

-22893361 -43122444 10 MB 

25 Centro CREG 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 20 MB 

26 Centro DAU 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

27 Centro DESUM 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

28 Centro DICOC 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

29 Centro NEPP 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

30 Centro GEA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

31 Centro 

POLICLÍNICA DE 
ESPECIALIDADES 

DR. SYLVIO 
PICANÇO 

Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 20 MB 

32 Centro GEM 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

33 Centro SALA DE SITUAÇÃO 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 20 MB 

34 Centro NEGIPE 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

35 Centro ONCOLOGIA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

36 Centro SASA 
Av. Amaral Peixoto, 169 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43122444 10 MB 

37 Centro COORD PMF 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 20 MB 

38 
Centro 

COOBS 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 10 MB 

39 
Centro COORDENAÇÃ DE 

SAÚDE MENTAL 

Av. Amaral Peixoto, 171 – 
Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 10 MB 

40 
Centro 

COVIG 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ 
-22893361 -43121694 20 MB 

41 
Centro 

OUVIDORIA 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 10 MB 



 

42 
Centro 

VIPACAF / DEADM 
Av. Amaral Peixoto, 171 – 

Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 20 MB 

43 
Centro VIPAHE ADM / 

DESUT 

Av. Amaral Peixoto, 171 – 
Centro– Niterói / RJ -22893361 -43121694 20 MB 

44 
Centro UBS MORRO DO 

ESTADO DR. MARIO 
PARDAL  

Rua Araujo Pimenta s/nº - 
Centro– Niterói / RJ 

-22899472 -43118083 10 MB 

45 
Centro 

SAPRA 
Rua Cel.Gomes Machado, 251 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22892580 -43117639 10 MB 

46 
Centro 

ALCEN 
Rua Cel.Gomes Machado, 251 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22892580 -43117639 10 MB 

47 
Centro HOSPITAL 

MUNICIPAL CARLOS 
TORTELLY   

Rua Des. Athayde Parreira, 266 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22895722 -43110250 50 MB 

48 
Centro SAMU – 

METROPOLITANA II 
Rua Des. Athayde Parreira, 266 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22895722 -43110250 20 MB 

49 
Centro 

SATRA 
Rua Des. Athayde Parreira, 266 
Fundos - Centro– Niterói / RJ 

-22895722 -43110250 10 MB 

50 
Centro NUCLEO 

MEDICAÇÃO 
 -22887417 -43115167 10 MB 

51 

 
 

Centro 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DR. 

CARLOS ANTÔNIO 
DA SILVA - CENTRO 

Rua Jansen de Mello s/nº - São 
Lourenço– Niterói / RJ 

-22887417 -43115167 20 MB 

52 Centro 
Saude Mental - CAPS 

Herbert de Souza 
Rua Marques de Olinda, 104 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22892778 -43114500 10 MB 

53 
Centro 

DEVIC 
Rua São Joao, 190 - Centro– 

Niterói / RJ 
-22891056 -43119056 20 MB 

54 
Centro UBS CENTRO DR. 

EDUARDO 

IMBASSAY  

Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 20 MB 

55 
Centro CONSULTORIO DE 

RUA PMF 
Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 10 MB 

56 
Centro 

DIPEM 
Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 10 MB 

57 
Centro 

NAECA 
Rua Visconde de Uruguai, 531 - 

Centro– Niterói / RJ 
-22893806 -43122194 10 MB 

58 

 
 

Centro 

POLICLÍNICA DE 
ESPECIALIDADES 
EM ATENÇÃO A 

SAÚDE DA MULHER 
MALÚ SAMPAIO 

Rua Visconde de Uruguai, 531 - 
Centro– Niterói / RJ 

-22893806 -43122194 20 MB 

59 
Ilha da 

Conceição 

PMF CÉLIA SANCHEZ 
- CCF ILHA DA 
CONCEIÇÃO 

Rua Jornalista Sardo Filho, 196 - 
Ilha da Conceição– Niterói / RJ 

-22872917 -43116139 10 MB 

60 
Ponta 
d’Areia 

PMF Ponta d´Areia 
Rua Cel. Miranda, 18 - Ponta 

D´Areia– Niterói / RJ 
-22883194 -43124917 10 MB 

61 
Ponta 
d’Areia 

COFAR 
Rua Cel. Miranda, 91 - Ponta 

D´Areia– Niterói / RJ 
-22882944 -43124972 10 MB 

62 
São 

Domingos 
SUASE - Pol.Almir 

Madeira 
Rua Prof. Hernani Melo– Niterói / 

RJ 
-22899278 -43126111 20 MB 



 

63 Cubango 

PMF JOSÉ SUÁREZ 
BLANCO - PMF 

JONATHAS 
BOTELHO 

Trav.Jonathas Botelho, 133 – 
Cubango– Niterói / RJ 

-22892167 -43092333 10 MB 

64 
São 

Lourenço 
PMF - BOAVISTA 

Rua Indígena, 200 - bairro de 
São Lourenço– Niterói / RJ 

-22893361 -43121694 10 MB 

65 Fonseca 
Saude Mental - CAPS 

AD Alameda  
lameda São Boaventura, 129 - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22880389 -43106389 10 MB 

66 Fonseca 
SAMU - BASE 

NITERÓI 
Alameda São Boaventura, 144 - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22880722 -43105889 20 MB 

67 Fonseca 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DO 
FONSECA DR. 

GUILHERME TAYLOR 
MARCH 

Rua Desembargador Lima Castro, 
238 – Fonseca– Niterói / RJ 

-22886667 -43086944 20 MB 

68 Fonseca 

PMF RAUL CARLOS 

PARETO JR. - PMF 
BERNARDINO 

Rua Sá Barreto, nº 107 - Fonseca 
- ao lado da UPA– Niterói / RJ 

-22883778 -43083028 10 MB 

69 Fonseca 
PMF CCF TEIXEIRA 

DE FREITAS 
Rua Teixeira de Freitas s/nº - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22874583 -43075000 10 MB 

70 Fonseca 
HOSPITAL GETÚLIO 

VARGAS 
Rua Teixeira de Freitas s/nº - 

Fonseca– Niterói / RJ 
-22881194 -43078722 30 MB 

71 Fonseca 
PMF WILMA ESPIN - 
PMF VILA IPIRANGA 

Rua Tenente Osório, s/nº 
Fonseca– Niterói / RJ 

-22878444 -43092083 10 MB 

72 
Morro do 
Castro 

PMF ZILDA ARNS - 
BALDEADOR 

Loteamento Bento Pestana s/nº - 
Morro do Castro– Niterói / RJ 

-22868669 -43069381 10 MB 

73 
Morro do 
Castro 

UBS – BALDEADOR 
DEPUTADO JOSÉ 

SALLY  

Loteamento Bento Pestana s/nº - 
Morro do Castro– Niterói / RJ 

-22868669 -43069381 10 MB 

74 
Santa 

Bárbara 

UBS SANTA 
BÁRBARA ADELINO 

DE MENDONÇA E 
SILVA  

Rua Jandira Pereira, 625 – Santa 

Bárbara– Niterói / RJ 
-22876669 -43049056 10 MB 

75 
Viçoso 
Jardim 

PMF TAYSSA 
ERMINDA ALVES – 

VIÇOSO 

Est. Viçoso Jardim, s/n - Viçoso 
Jardim– Niterói / RJ 

-22893250 -43082222 10 MB 

76 
Barreto PMF CARLOS 

RAFAEL RODRIGUES 
- PMF MARÍTIMOS 

Av. Machado, s/nº - Barreto– 
Niterói / RJ 

-22865278 -43095222 10 MB 

77 
Barreto 

Ambulatório HOF 
Av. Machado, s/nº - Barreto– 

Niterói / RJ 
-22863944 -43094306 10 MB 

78 
Barreto HOSPITAL ORÊNCIO 

DE FREITAS 
Av. Machado, s/nº - Barreto– 

Niterói / RJ 
-2286508 -43094806 30 MB 

79 Barreto 
PMF JÚLIO DIAZ 
GONZALEZ - PMF 

LEOPOLDINA 

Rua George Allan s/nº - Largo do 
Barradas– Niterói / RJ 

-22869722 -43106806 10 MB 

80 Barreto 
LABORATÓRIO JOÃO 

VIZELLA 
Rua George Allan s/nº - Largo do 

Barradas– Niterói / RJ 
-22864861 -43099722 10 MB 

81 

Barreto POLICLÍNICA 
REGIONAL DO 

BARRETO – Dr. João 
da Silva Vizella 

Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto– 
Niterói / RJ 

-22864861 -43099722 20 MB 

82 

Barreto PMF JORGE LUIZ 
CAMACHO 

RODRIGUES - PMF 
MARUÍ 

Rua Monsenhor Raeder, 151 – 
Barreto – Niterói / RJ 

-22866222 -43108000 10 MB 



 

83 Engenhoca 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DA 

ENGENHOCA DR. 
RENATO SILVA 

Avenida João Brasil, s/nº - 
Engenhoca– Niterói / RJ 

-22872694 -43094833 10 MB 

84 Engenhoca UBS – ENGENHOCA  
Rua Coronel Guimarães, 724 – 

Engenhoca– Niterói / RJ 
-22870889 -43097556 10 MB 

85 Engenhoca 
PMF CEL.LEÔNCIO / 

CORÉIA 
Rua  João Brasil s/nº - 

Engenhoca 
– Niterói / RJ 

-
22.8725109 

-
43.0945037 

10 MB 

86 Engenhoca 
PMF ANTÔNIO 

LÔPEZ - PMF NOVA 
BRASÍLIA 

Rua Professor João Brasil, 1726 – 
Engenhoca – Niterói / RJ 

-22866556 -43089611 10 MB 

87 Cafubá 
PMF ERNESTO CHE 
GUEVARA I - PMF 

CAFUBÁ I 

Av. Raúl de Oliveira Rodrigues, 
S/Nº – Cafubá– Niterói / RJ 

-22937231 -43069945 10 MB 

88 Itaipu 
PMF ERNESTO CHE 
GUEVARA II - PMF 

CAFUBÁ II 

Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, 

Qd. 69 – Cafubá– Niterói / RJ 
-22934226 -43071532 10 MB 

89 Itaipu 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DE 

ITAIPU ASSISTENTE 
SOCIAL MARIA 
APARECIDA DA 

COSTA 

Est. Engenho do Mato s/nº - 
Itaipu – Niterói / RJ 

-22952338 -43026674 20 MB 

90 

Itaipu PMF WILLIAN 
SOLLER I -

 ENGENHO DO 
MATO 

Estrada Irene Lopes Sodré s/nº - 
Engenho do Mato – Niterói / RJ 

-22930077 -43008095 20 MB 

91 
Itaipu UNIDADE DE 

URGÊNCIA MÁRIO 
MONTEIRO 

Estrada Francisco da Cruz Nunes 
s/nº - Itaipú– Niterói / RJ 

-22928999 -43063918 30 MB 

92 
Itaipu PMF COLONIA 

ITAIPU 
Praia de Itaipu – Colônia dos 

Pescadores – Niterói / RJ 
-22971149 -43045217 10 MB 

93 
Itaipu PMF- ENOC 

JOAQUIM DE 
OLIVEIRA - JACARÉ 

Jacaré - Itaipú– Niterói / RJ -22.901882 
-

43.1142262 
10 MB 

94 Maravista 
PMF CTE. MANOEL 
PIÑEIRO LOZADA - 
PMF MARAVISTA 

Rua Astor da Costa Menezes, 
S/Nº - Maravista– Niterói / RJ 

-22936659 -43031838 10 MB 

95 Piratininga 
POLICLÍNICA 

PIRATININGA DOM 
LUIZ ORIONE 

Rua Doutor Marcolino Gomes 
Candau, 111 - Piratininga– Niterói 

/ RJ 
-22893806 -43122194 20 MB 

96 Piratininga 
PMF ALBERTO 

RICARDO HATIN - 
PMF CAFUBÁ III 

Rua Manoel Pacheco de Carvalho 
107 – Piratininga– Niterói / RJ 

-22942334 -43056420 10 MB 

97 
Várzea das 

Moças 
PMF CCF VÁRZEA 

DAS MOÇAS 
Estrada Velha de Maricá, s/n - 
Várzea das Moças– Niterói / RJ 

-22903361 -42985694 10 MB 

98 Atalaia 
PMF SALVADOR 
ALLENDE - PMF 

ATALAIA 

Rua Padre José Euger – s/nº - 
Atalaia– Niterói / RJ 

-22899611 -43079667 10 MB 

99 Cantagalo 
PMF HAIDÉE 

SANTAMARIA I -
 PMF CANTAGALO 

Avenida Nelson de Oliveira e 
Silva, 63, Cantagalo– Niterói / RJ 

-22911084 -43047304 10 MB 

100 Badú PMF CCF BADU 
Rua Alcebiades Pinto, s/n - 

Cantagalo– Niterói / RJ 
-22908371 -43050027 10 MB 

101 Caramujo 
PMF LAGOINHA - 

CARAMUJO 
Av. Pastor Jose Gomes Souza, 
131 - Caramujo– Niterói / RJ 

-22885867 -43064246 10 MB 



 

102 Caramujo 
PMF FAUSTINO 

PEREZ – MORRO DO 
CÉU 

Est. Viçoso Jardim 357 - 
Caramujo– Niterói / RJ 

-22893389 -43069944 10 MB 

103 Ititioca 
PMF DR. WILSON DE 

OLIVEIRA - PMF 
ITITIOCA 

Rua Vila Costa Monteiro s/nº - 
Ititioca– Niterói / RJ 

-22895611 -43077639 10 MB 

104 
Largo da 
Batalha 

PMF JOÃO SAMPAIO 
- MACEIÓ 

Rua José Bento Vieira Ferreira, 
s/n - Largo da Batalha– Niterói / 

RJ 
-22909694 -43069000 10 MB 

105 
Largo da 
Batalha 

POLICLÍNICA 
REGIONAL DO 

LARGO DA BATALHA 
DR. FRANCISCO DA 

CRUZ NUNES 

Rua Ver.Armando Ferreira, 30 - 
Largo da Batalha– Niterói / RJ 

-22907538 -43067321 20 MB 

106 
Largo da 
Batalha 

Saúde Mental - 
Amb.Pendotiba 

Rua Ver.Armando Ferreira, 250 - 
Largo da Batalha– Niterói / RJ 

-22907538 -43067321 10 MB 

107 Matapaca 

PMF ABELARDO 

RAMIREZ - 
MATAPACA 

Rua Aurora Ribeiro 05, 
Pendotiba– Niterói / RJ 

-22881949 -43031394 10 MB 

108 Sapê PMF SAPÊ Rua E, S/N, Sapê– Niterói / RJ -22895306 -43057278 10 MB 

 
 
3.2.1 Do detalhamento das unidades e velocidades estabelecidas para a contratação do Link Principal de Acesso a Internet 

(com segurança implementada): 

 

 LOTE 2 - Item 2 

REGIÃO BAIRRO UNIDADE ENDEREÇO Latitude Longitude 
Velocidade  
da Banda 

Praias da 
Baia I 

Centro NÍVEL CENTRAL FMS 
Rua Visconde Sepetiba, 987, 8º 

andar - Centro– Niterói / RJ 
-22892750 -43118000 500 MB 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO 

 
Esta contratação de serviços de Rede WAN e Internet, visa atender as unidades administrativas e assistenciais de saúde da FMS, 
referente aos endereços sinalizados no ITEM 3 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO, conforme as velocidades estabelecidas, 
para os links dedicados, Links IP com acesso à Internet Principal e Backup, com solução completa de acesso a Internet, que 
inclui roteador, gestão SLA, gerência proativa e solução de segurança. 
 
 
 

 
LOTE 1 

 

Qtd Descrição Velocidade da Banda 

01 Link Backup de acesso à internet 100 MB 

 

LOTE 2 

Qtd Descrição Velocidade da Banda 

01 Link Principal de acesso à internet  500 MB 

01 Link Dedicado MPLS 50 MB 

03 Link Dedicado MPLS  30 MB 

24 Link Dedicado MPLS  20 MB 

79 Link Dedicado MPLS  10 MB 



 

01 Nível Central FMS - Link Concentrador MPLS 1GB 

Total 110 Endereços/Links  

OBS: AS LOCALIDADES PARA A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTAM NOS LOTES 1 E 2. 
 

4.1 DA INFRAESTRUTURA DE REDE 

5.1.1. A infraestrutura da rede contratada deverá dispor de enlaces de transmissão, hardware e software para a 
interligação corporativa das redes locais (LAN) e metropolitanas (MAN), abrangendo todas as unidades administrativas e 
assistenciais de saúde da Fundação Municipal de Saúde de Niterói; 
5.1.2. Toda a infraestrutura contratada deverá estar dimensionada para suportar o tráfego de todos os pontos de 
atendimento, constante no Item 3.2 (Localidades para instalação dos serviços), parte integrante deste termo de 
Referência; 
5.1.3. A infraestrutura da rede privada de comunicação de dados deverá prover uma rede logicamente independente e 
isolada de qualquer rede de terceiros, inclusive da Internet. O isolamento deverá ser realizado no nível 3 (do modelo 
OSI). Esta garantia deverá ser implementada fim-a-fim;  
5.1.4. A infraestrutura contratada da rede privada de comunicação de dados, e de acesso à internet, deverá garantir 
um tempo médio de desempenho mensal de latência para enlaces terrestres menor ou igual que 80 ms;  
5.1.5. A infraestrutura contratada da rede privada de comunicação de dados, e de acesso à internet, deverá garantir 
as taxas de transmissão de acordo com os quantitativos previstos no Item 3.2 (Localidades para instalação dos serviços);  
5.1.6. A infraestrutura contratada da rede privada de comunicação de dados, e de acesso à internet, deverá ter 
conexão upstream com mais de um ASN;  
 
5.1.7. A rede da contratada deverá usar em seu núcleo protocolo compatível com a RFC 3031, a fim de otimizar o 
tráfego de dados entre roteadores;  
5.1.8. O hardware deverá dispor, no mínimo, dos seguintes requisitos:  

a. Suporte à rede IP Multimídia com tecnologia VPN IP/MPLS;  

b. Prover monitoramento de rede capaz de auditar todas as unidades da CONTRATANTE, cujo serviço contratado 

esteja instalado;  

c. Para o serviço de conectividade com a Internet, Item 3.2.1 (Link Principal de Acesso a Internet), a rede 

contratada deverá garantir conexão direta com a internet através de acesso dedicado e porta IP exclusiva (IP FIXO), 

com redundância automática de acesso via fibra óptica, e fornecimento total de conectividade IP (Internet Protocol) 

com suporte a aplicações TCP/IP à CONTRATANTE.  

 

5.1.9. Características das redes de acesso  
O meio físico de acesso ao concentrador, por questões de qualidade, escalabilidade e disponibilidade, deverá ser 
fornecido por meio de fibra óptica em no mínimo 85% dos endereços, no máximo dos 15% restantes, 
exclusivamente via satélite (com latência compatível com a tecnologia satélite, 500ms) até que se tenha a viabilidade 
terrestre, com contingência automática, garantindo assim a continuidade da prestação do serviço em caso de 
interrupção em um dos segmentos do acesso. 

 
4.2 DA TOPOLOGIA DE REDE 

a. Ficará sujeita a previa aprovação da CONTRATANTE qualquer mudança na topologia da rede;  
b. Ficará a critério da CONTRATANTE a solicitação de alteração da topologia de rede, sem custos adicionais, o que deverá 

ser feito pela CONTRATADA;  
c. A Topologia da rede objeto deste Termo de Referência deverá estar de acordo com o diagrama ilustrativo mostrado 

abaixo:  



 

 
 

d. Analise de mercado de TIC 

 Com base na análise de mercado de TIC – (Fórum Nacional – Estratégia TIC no Brasil) –  Pesquisa 
https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2017/08/estrategia_tic_brasil_2022_forum_nacional_portugues.pdf, e dentre as soluções 

disponíveis no mercado, contratações públicas similares, outras soluções disponíveis e similares em outro órgão ou entidade da 
Administração Pública, a escolha da solução de “comunicação de dados terrestre por fibra ótica, c/ IP dedicado, de 
melhor qualidade do sinal recebido, maior velocidade de conexão” é a que se encaixa nas necessidades do Planejamento 
Anual de Saúde da Fundação Municipal de Saúde. 
 
4.3 CONTINGÊNCIA  

4.3.1 O Link Concentrador deverá obrigatoriamente ser atendido por fibra óptica em anel, com redundância automática 
(dois circuitos/dupla abordagem sendo um principal e um em stand-by ativo fazendo o contingenciamento), sendo que os 
acessos do anel devem ser realizados por caminhos distintos até o ponto de presença (POP) da CONTRATADA;  

4.3.2 A unidade principal deverá utilizar roteadores CPE distintos com balanceamento automático de carga entre eles;  

4.3.3 Os acessos da unidade principal deverão estar interligados diretamente aos roteadores de borda da CONTRATADA, 
obedecendo aos requisitos abaixo: 

a. Para unidade central, como solução de contingência, deverão ser disponibilizados 02 (dois) circuitos 

interconectados um ao outro através de conexão Giga Ethernet, operando com protocolo de redundância e 

operando com balanceamento automático de tráfego (exemplo: GLBP – Gateway Load Balancing Protocol, BGP – 

Border Gateway Protocol);  

b. Na ocorrência de falha ou intermitência no funcionamento de um Circuito CPE, a contingência deverá ser acionada 

automaticamente e proteger o tráfego que era cursado pelo(s) elemento(s) em falha em até 15 segundos;  

c. Após a solução da falha causadora do contingenciamento, o tráfego deverá retornar automática e imediatamente 

para a situação anterior à falha;  

4.3.4 Para o atendimento da unidade principal, os dois enlaces (principal e contingência) deverão ter capacidades 
idênticas, na velocidade igual ou superior a 1Gbps, por enlace, e operar com balanceamento automático de tráfego; 
portanto se houver falha em um enlace ou CPE todo o tráfego será transportado através do enlace remanescente sem 
perda de qualidade. Em caso de ampliação na quantidade de unidades previstas inicialmente, os enlaces deverão sofrer 
alteração na velocidade para acomodar o crescimento;  

De modo complementar, a CONTRATADA deverá fornecer um switch/roteador, capaz de concentrar a conexão dos dois 
roteadores (principal e contingência) para a rede Local – LAN, de forma que a LAN tenha apenas um endereço IP como rota 
padrão – Gateway, no backbone da FMS 

https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2017/08/estrategia_tic_brasil_2022_forum_nacional_portugues.pdf


 

 
4.4 MODO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO OBJETO 

SERVIÇOS 

Prestação de serviços técnicos de rede WAN (INTERNET) e rede MPLS para interligação das unidades assistenciais de 
saúde e administrativas da FMS, com velocidades definidas nos itens 3.1, 3.2 e 3.2.1, parte integrante deste termo 
de Referência, com serviço de suporte e resolução de problemas.  

 
               4.4.1 Tipos de Serviços / Metodologia 

a. Fornecimento de Link Principal de Acesso a Internet: Fornecimento de acesso à INTERNET, através de link IP 

dedicado entre a FMS e a CONTRATADA, assegurado às velocidades e critérios estabelecidos nos Acordos de Nível 

de Serviço exigidos, item 4.15 deste Termo de Referência; 

b. Fornecimento de Link MPLS: Fornecimento de rede dados tipo INTRANET, sem acesso à internet, que estabeleça 

conexão fechada e segura entre as unidades da FMS, assegurado as velocidades e critérios estabelecidos nos 

Acordos de Nível de Serviço exigidos, item 4.15 deste Termo de Referência; 

c. Fornecimento de Link Backup de Acesso a Internet: Fornecimento de acesso à INTERNET, através de link IP 

dedicado entre a FMS e a CONTRATANTE, assegurado às velocidades e critérios estabelecidos nos Acordos de Nível 

de Serviço exigidos, item 4.15 deste Termo de Referência; 

 
4.5 DINÂMICA DE EXECUÇÃO 

 
          4.5.1 Ordens de Serviços (OS) 

a. A Ordem de Serviço é o instrumento formal pelo qual o CONTRATANTE encaminha a demanda de serviço para a 

CONTRATADA; 

b. A Ordem de Serviço será aplicada para os casos de Ativação de Circuito Novo, Alteração de Endereço de Circuito e 

Desligamento de Circuito; 

c. As Ordens de Serviço deverão conter as informações mínimas necessárias à execução dos serviços demandados à 

CONTRATADA, conforme estabelecido nos tipos de modelos de execução descritos a seguir; 

d. As Ordens de Serviço e os Chamados Técnicos, conforme item 4.6, serão emitidos, acompanhados e revisados pelo 

CONTRATANTE; 

e. O prazo de início e término da execução dos serviços será registrado na própria Ordem de Serviço; 

f. Os modelos de Ordem de Serviço poderão, a critério do CONTRATANTE, ser alterados a qualquer momento para atender 

as necessidades do serviço, devendo, contudo, manter as informações mínimas necessárias para sua execução; 

g. Todos os serviços deverão ser elaborados por profissionais devidamente qualificados; e 

h. As Ordens de Serviço serão enviadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em dias úteis, podendo ser a qualquer hora 

do dia. 

 
 

4.6 Local de execução do Serviço 

Os serviços serão executados nas unidades e endereços constantes nos itens 3.1, 3.2 e 3.2.1 deste Termo de 
Referência. 

 
4.7 Horário de Execução do Serviço 

Os serviços a serem prestados, tanto para a instalação de links, ativação, quanto manutenção, conforme definidos 

neste Termo de Referência, devem ser executados no regime de “24 horas x 7 dias da semana”. 
 

4.8 Infraestrutura Tecnológica  

A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a infraestrutura tecnológica necessária para o pleno funcionamento dos 
links, seja o Link Backup de Acesso a Internet, Link MPLS ou o Link principal de Acesso a Internet, em suas velocidades 
definidas nos itens 3.1, 3.2 e 3.2.1 deste Termo de Referência. 

 
4.9 Execução da Ordem de Serviço 

a. O início da execução será registrado de forma eletrônica, através do envio da solicitação pelo Fiscal Técnico da 



 

Contratante; 

b. A data da finalização da execução da Ordem de Serviço sem que a CONTRATADA tenha realizado a sua devida 

entrega operacional ao CONTRATANTE, não será considerada na apuração dos indicadores dos níveis de serviços 

exigidos, devendo ser contabilizada somente a data e hora da sua efetiva entrega operacional; 

c. No caso de existirem orientações específicas para a execução do serviço contidas na Ordem de Serviço, 

prevalecerá o descrito nesse documento, ainda que diferente do estabelecido nos padrões e processos de trabalho 

do CONTRATANTE, no que diz respeito aos insumos, produtos a serem gerados ou atividades a serem executadas 

na Ordem de Serviço; 

d. Para as Ordens de Serviço em que a CONTRATADA tiver documentado o detalhamento de atendimento, 

devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, a execução dos serviços deverá obedecer estritamente a este 

delineamento; 

e. A CONTRATADA deverá propor alterações na forma de execução ao CONTRATANTE, na hipótese de: 

 Identificar riscos ou problemas na execução da Ordem de Serviço, seguindo os padrões e processos de trabalho 

do CONTRATANTE ou, se for o caso, no seu detalhamento de atendimento ou; 

 Identificar forma mais adequada de solução para a Ordem de Serviço específica. 

f. A CONTRATADA deverá, tempestivamente, se ajustar às alterações nos padrões e processos de trabalho que 

venham a ser implementados pelo CONTRATANTE; 

g. Durante toda a execução da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá manter a resolução da demanda 

adequadamente documentada em sistema próprio, no qual o fiscal técnico deverá ter acesso para 

acompanhamento. Excepcionalmente, o CONTRATANTE poderá, a seu critério, aceitar o controle manual das 

demandas por meio de outras formas eletrônicas; 

h. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o 

CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 
4.10 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo da prestação dos serviços contratados será de 12 (doze) meses, sem interrupção, podendo ser prorrogado, na forma 
vigente da Lei de licitações e contratos na administração pública (Lei nº 8.666/193) e legislação complementar. 
 
4.11 PRAZOS:  

 

O prazo para implantação dos serviços nos sites onde o acesso é terrestre é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de 
aprovação do Plano de Implantação; 

             4.11.1 A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Implantação em no máximo 20 (vinte) dias corridos, 
contados a partir da publicação do contrato; 

             4.11.2 O Plano de Implantação deverá ser aprovado pela CONTRATANTE; 

             4.11.3 Em caso de rejeição (primeira) do Plano de Implantação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
reapresentá-lo com as devidas correções, em no máximo, dez dias consecutivos a partir de sua rejeição; 

              4.11.4 O detalhamento do Plano de Implantação deverá conter, no mínimo, a descrição de: 

a. Cronograma detalhado ao nível de atividades a serem desenvolvidas para a implantação de todos os serviços 

previstos neste Termo de Referência, identificando o marco de conclusão destas atividades durante o processo 

de implantação; 

b. Plano de Testes – com cronograma distinto e pormenorizado – a ser utilizado como roteiro para a aceitação 
dos serviços definidos neste Termo de Referência; 

c. Topologias da rede (física e lógica). 
             4.11.5 O Plano de Testes consiste num documento onde deverão estar descritos todos os procedimentos a serem 
realizados pela CONTRATANTE ou seu preposto, com a finalidade de verificar as funcionalidades dos serviços contratados e as 
suas consequentes aceitações; 
             4.11.6 Com a finalidade exclusiva de facilitar e padronizar a instalação dos serviços pela CONTRATADA ou seu preposto, 
em cada uma das unidades relacionadas no Item 3.0 a CONTRATADA deverá prever no Plano de Testes um modelo de tabela, 
contemplando cada serviço contratado; 
            4.11.7 Na tabela mencionada no Item 4.11.6, para cada procedimento de instalação a ser realizado pela CONTRATADA, 
deverá conter os resultados esperados em conformidade com o especificado neste Termo de Referência; 



 

            4.11.8 Os procedimentos descritos no Plano de Testes serão realizados no momento da aceitação dos serviços pela 
CONTRATANTE ou seu preposto, após a instalação e configuração dos serviços pela CONTRATADA; 
            4.11.9 A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente, relatórios de acompanhamento das atividades, nos quais 
deverão constar as atividades realizadas e a duração de cada atividade. O relatório deverá ser apresentado em mídia digital, no 
formato de planilha de cálculo; 
             4.11.10 A CONTRATADA deverá documentar, em forma de relatório, os estados da infraestrutura física antes e depois 
das instalações realizadas; 
             4.11.11 Este relatório deverá ser entregue para a CONTRATANTE para a aceitação do serviço; 
             4.11.12 Nos casos em que, o prazo de implantação do serviço de um determinado site supere o definido no Item 
4.11.1, deverá ser apresentada, dentro do mesmo prazo, um laudo técnico que justifique a não implantação da fibra ótica em 
tempo, referendada no Item 4.1.9, por uma outra alternativa de link, obrigatoriamente do tipo satélite, com frequência 
licenciada, mantendo o nível de serviço esperado para essa tecnologia, respectivamente no endereço do site. Essa 
solução estará restrita aos sites de difícil acesso, necessitando da prévia avaliação e autorização da CONTRATANTE e não 
poderá ultrapassar o prazo 90 (noventa) dias para a implantação,conforme o subitem 4.11.1; 
             4.11.13 Todos os custos operacionais, referentes aos links alternativos citados no Item 4.11.12, deverão ser 
apresentados a CONTRATANTE, e ficarão a cargo da CONTRATADA; 
O quantitativo dos links alternativos, não poderá ser superior a parcela de 15% (quinze por cento) do total de endereços de 
sites contratados e deve obedecer os prazos conforme o item 4.11.12. 

 
4.12 SUPORTE TÉCNICO 

4.12.1 A CONTRATADA deverá prestar suporte operacional a CONTRATANTE em todas as localidades através de sua 
equipe técnica; 

4.12.2 A CONTRATADA deverá monitorar proativamente a solução que compõem o serviço ofertado, através da recepção 
automática dos alarmes de falhas e degradações, de forma a auxiliar na identificação de causas raiz de problemas, na 
redução do tempo de reparo ou até mesmo evitar que estas afetem aos usuários finais; 

4.12.3 Por “GERENCIA PROATIVA”, entende-se a capacidade de detectar, identificar, diagnosticar e iniciar 
automaticamente o processo de recuperação de quaisquer problemas que afetem os serviços, sem a necessidade de 
abertura de chamado por parte da CONTRATANTE; 

4.12.4 O sistema de gerência proativa deverá estar disponível para consulta pela CONTRATANTE, onde será possível 
verificar todas as funcionalidades definidas neste Termo de Referência. Para esse gerenciamento, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar na sede da CONTRATANTE, software de gerenciamento de rede, que possua no mínimo as seguintes 
características: 

a. Interface de acesso baseada em navegadores web;  

b. Monitoramento de atividade dos links, com histórico de quedas;  

c. Monitoramento de largura de banda;  

d. Monitoramento do SLA(ANS) contratado;  

e. Monitoramento do QoS;  

f. Monitoramento de interface dos equipamentos da rede;  

g. Registro de eventos;  

h. Notificação de alertas da rede, incluindo quedas de conexão.  

  

4.12.5 Considera-se como “ponto de presença”, no mínimo, a existência de equipe de técnicos especializados na 
manutenção dos circuitos ofertados; 

4.12.7 A Central de Assistência Técnica da CONTRATADA (Sistema de Monitoramento de Chamados) estará à disposição da 
CONTRATANTE para recebimento de reclamações no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os 
dias do ano;  

4.12.6 A Central de Assistência Técnica da CONTRATADA (Sistema de Monitoramento de Chamados) deverá permitir 
comunicações de inoperância através de telefone franqueado, com atendimento em língua portuguesa (ex.: 0800), ou 
ferramenta web; 

4.12.7 As reclamações serão tratadas pelo Centro de Serviço da CONTRATADA, que deverá dispor de uma estrutura 
capacitada para o atendimento às reclamações da CONTRATANTE, acionando automaticamente às equipes de manutenção 
e o gerenciamento da recuperação do Serviço;  



 

4.12.08 Interrupções programadas, para manutenções preventivas, deverão ser efetuadas no período compreendido entre 
14h00 do dia em que foi iniciada a manutenção até as 18h00 horas do dia posterior, sendo sempre usado como referência 
o horário de Brasília, estas interrupções devem ser comunicadas à CONTRATANTE com antecedência mínima de cinco dias 
úteis;  

4.12.09 Quando o prazo mínimo de cinco dias úteis de comunicação não for atendido, ou a CONTRATANTE não for 
informada, deverá ser concedido desconto por interrupção;  

4.12.10 Cada visita técnica a ser realizada pela CONTRATADA, nas dependências da CONTRATANTE, deverá ser 
documentada em forma de relatório de execução das atividades, o qual deve ser imediatamente entregue à 
CONTRATANTE, relacionando o serviço executado e os equipamentos que sofreram intervenção nas dependências da 
CONTRATANTE;  

4.12.11 O atraso no início dos serviços de ativação em qualquer dependência implicará na cobrança de multa de 0,01% ao 
dia, calculada sobre o valor mensal contratado, limitado a 10% do valor referente ao serviço atrasado;  

4.12.12 O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos poderá ensejar, a critério do CONTRATANTE, a rescisão do 
contrato firmado, ficando a LICITANTE contratada sujeita ao pagamento de multa compensatória correspondente ao valor 
mensal contratado;  

4.12.13 A assistência técnica deverá ser prestada nas localidades onde o CONTRATANTE possuir serviços contratados, nas 
condições descritas abaixo:  

4.12.14 Região Metropolitana de Niterói: Com um período de atendimento máximo de 02 (duas) horas a partir do 
momento em que foi registrada a falha (proativo), ou chamado na Central de Atendimento. A solução do problema deverá 
ocorrer em um período máximo de 04 (quatro) horas, mesmo que seja em horário noturno, em fim de semana ou feriado;  

4.12.15 Caso estes prazos não sejam cumpridos pela CONTRATADA, a mesma ficará sujeita ao pagamento de multa de 
0,1% do valor mensal do circuito que apresentou a falha, para cada hora excedida, limitada a 10% do valor mensal do 
circuito em questão. 

4.12.16 A Central de Assistência Técnica da CONTRATADA (Sistema de Monitoramento de Chamados) deverá permitir 
acesso ininterrupto a no mínimo 03 pessoas do GTIC (Gerência de Tecnologia da Informação), de forma a 
acompanhar o andamento e solução dos problemas relatados nos chamados.                       

 
4.13 INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO  

 
4.13.1 Caso haja interrupções não programadas e/ou de urgência nos serviços, a CONTRATADA fica sujeita a pagamento 
das multas, conforme item 4.17.1 (Acordo de Nível de Serviço); 

 
4.13.2 A CONTRATADA realizará o pagamento das multas por interrupção no funcionamento do(s) acesso(s) no mês 
subsequente à prestação do serviço, cujas causas não sejam atribuídas ao CONTRATANTE, observadas as demais 
condições estabelecidas no contrato;  

4.13.3 Para efeito de descontos, o tempo de interrupção deverá ser considerado a partir do momento em que ocorrer a 
falha na prestação do serviço, uma vez que a contratada deverá disponibilizar um sistema de gerenciamento proativo, 
conforme descrito no Item 4.16 e seus subitens, até a sua total recuperação, após informação à CONTRATANTE; 

4.13.4 O gerenciamento proativo, não inibe a CONTRATANTE da abertura de chamados através dos canais de atendimento 
da CONTRATADA; 

4.13.5 Para efeito de desconto, o período a ser considerado será o valor em partes inteiras de 30 (trinta) minutos que 
exceder o tempo de interrupção especificado no Item 4.17.1 a., adotando-se como início da contagem o tempo e o 
horário da ocorrência do fato que proporcionou a CONTRATANTE o direito de receber o desconto;  

4.13.6 Não serão concedidos descontos por interrupção, na ocorrência de evento ocasionado por operação inadequada por 
parte da CONTRATANTE, por falha na infraestrutura da CONTRATANTE e por falhas na rede elétrica interna ou externa;  

4.13.7 A CONTRATADA não ficará sujeita às multas em caso de paralisações programadas, de urgência e que não sejam 
de responsabilidade da CONTRATADA, conforme casos descritos neste termo; 

 
 



 

 
4.14 AÇÕES ESPERADAS DO FIREWALL E DIMENSIONAMENTO 

4.14.1 Não deverá ocorrer limite de Tráfego nos acessos IPs e sem qualquer tipo de limitação na rede, a não ser as 
solicitadas nos parâmetros de QoS. 

4.14.2 A solução deve consistir em plataforma de proteção de rede baseada em appliance com funcionalidades UTM, e 
portal de gerência e monitoramento. 

4.14.3 O gerenciamento deverá ser feito sem a necessidade de servidores de gerenciamento no ambiente da 
CONTRATANTE. 

4.14.4 A solução deve prover gerência centralizada, com retenção de logs no ambiente da contratada pelo período mínimo 
de 30 dias. 

4.14.5 Todos os appliances devem estar homologados na ANATEL, na data da entrega do projeto. 

4.14.6 Os appliances deverão ser novos, primeiro uso e deverão estar cobertos pela garantia durante o período do 

contrato. Deverão estar aptos a receber as últimas atualizações de segurança disponíveis pela fabricante, além de 
atualizações de antivírus e lista de sites. 

•    O equipamento deve ter IPv4 Firewall Throughput de 24 Gbps para pacotes de 64Bytes UDP.  

•    O equipamento deve suportar 4 milhões de sessões TCP concorrentes.  

•    O equipamento deve suportar 450mil novas sessões TCP por segundo.  

•    O equipamento deve suportar 10 mil Firewall Policies.  

•    O equipamento deve suportar 1500 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels.  

•    O equipamento deve suportar 4 Gbps de SSL-VPN Throughput.  

•    O equipamento deve suportar 5 Gbps de Threat Protection Throughput.  

•    O equipamento deve suportar 6 Gbps de NGFW Throughput.  

•    O equipamento deve conter pelo menos 10 interfaces GE RJ45.  

•    O equipamento deve conter pelo menos 6 interfaces GE SFP. 

4.15 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA 

 
Descrição do Serviço de Segurança 

   
4.15.1 A “Solução de Segurança” é um serviço de segurança gerenciada (segurança de perímetro), a ser fornecido 

pela CONTRATADA, através de um SOC (Centro de Operação de Segurança), para monitoração e operação, além 

de adequar-se ao perfil e objetivo da CONTRATANTE. Desta forma, os recursos de TI e Telecom poderão focar no core 

business, concentrando os seus esforços na melhoria de processos da CONTRATANTE como um todo, buscando 

redução de custos e inovação; 

4.15.2 Através do Link Principal de Acesso a Internet Item 4.2 (Topologia da rede), será disponibilizado o acesso à 
Internet, que irá concentrar todo o tráfego de Internet da Rede de Dados. Esta conexão centralizada, conjuntamente 
com a “Solução de Segurança”, irá permitir a CONTRATATANTE, uma melhor gestão e segurança do tráfego e uso 
da Internet e, conjuntamente com os serviços de Firewall, sob a gerência da CONTRATADA; 

 
Detalhamento dos Serviços de Segurança  

 
 Monitoração de detecção de intrusos; 
 Relatórios gerenciais mensais; 
 Atualização de licenças do equipamento; 
 Limite de configuração, com no mínimo 50 regras/políticas de segurança; 
 Levantamento de regras para ativação; 
 Serviço de gerenciamento Pró-ativo do Centro de Operação de Segurança da CONTRATADA, com a 



 

disponibilização (Firewall / IDS); 
 Proteção contra-ataques maliciosos e intrusos; 
 Controle de sites e aplicações para melhoria de produtividade da CONTRATANTE (Filtro de conteúdo e 

Antivírus Gateway); 
 Configuração lógica do Link Principal de Acesso a Internet e do Link Backup de Acesso a Internet, através da 

interveniência da CONTRATANTE, para a definição / configuração das regras do tráfego de Internet 
nesses dois links, no Firewall disponibilizado pela empresa vencedora do LOTE2. 

 
 
 
4.16 PREMISSAS   

a. É de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento das configurações ou a documentação inicial das 
políticas já implementadas em sua rede, a CONTRATADA não se responsabilizará pela definição das políticas de 
segurança; 
b. Deverá ser enviado pela CONTRATANTE, um levantamento das regras / políticas de segurança, conforme o 
conhecimento do ambiente; 
c. A CONTRATANTE deverá enviar a CONTRATADA, todas as informações técnicas necessárias para configurações 

dos Equipamentos de Segurança de Rede em até 30 (trinta) dias corridos após a solicitação do serviço. Findo tal 
prazo, a CONTRATADA estará autorizada a realizar a ativação do equipamento, habilitando apenas a 
funcionalidade IDS (Intrusion Detection System), permitindo emissão de relatórios de segurança; 

 
d. No caso de Equipamentos de Segurança de Rede cabe a CONTRATADA disponibilizá-los, aplicando na integra 
as regras e a política de segurança definidas pela CONTRATANTE, sendo capaz de suportar as demandas dos 
Links de Backup (100MB), Principal (500MB) e Concentrador MPLS (1Gb); 
e. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer tipo de dano relacionado à segurança (incluindo bloqueio 
indevido de acesso, invasões, perda e roubo de informações relacionadas às regras e políticas definidas pela 
CONTRATANTE), exceto pela contratação de equipamentos de segurança de rede; 
f. O provimento do serviço pela CONTRATADA não inclui mecanismos de segurança lógica da rede da 
CONTRATANTE, sendo de responsabilidade desta, a preservação de seus dados, as restrições de acesso e o 
controle de violação de sua rede; 
g. A CONTRATANTE deverá fornecer acesso a sua infraestrutura de TI, conforme solicitado pela CONTRATADA; 
h. É de responsabilidade da CONTRATANTE, garantir o acesso dos serviços dos dispositivos a serem gerenciados; 
i. A CONTRATANTE deverá fornecer todos os requisitos disponíveis para a configuração e criação de novas regras 
e políticas de acesso, através do documento de Survey, fornecido pela CONTRATADA, no início da execução do 

projeto; 
j. A CONTRATANTE sempre deverá solicitar a criação de novas regras, após a derivação das mesmas via relatório, 
logs e entendimento do ambiente; 
k. É necessário que a CONTRATANTE disponibilize um link de acesso para o serviço de gerência remota; 
l. A CONTRATADA só realizará tarefas que estejam dentro do escopo definido por esse documento. Qualquer 
mudança no escopo do projeto deverá ser aprovada pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, reavaliando, caso 
necessário, as condições comerciais; 
m. A CONTRATANTE deverá disponibilizar a infraestrutura física, infraestrutura de rede e energia elétrica, para 
que a CONTRATADA possa atuar na execução dos serviços de fixação, aprovisionamento e configuração das 
políticas de segurança; 
n. A CONTRATADA deverá configurar firewall (salvo os definidos no escopo desta proposta), switches, roteadores, 
servidores e quaisquer outros dispositivos de TI, para o funcionamento adequado da solução; 
o. A CONTRATANTE deverá providenciar janelas de manutenção em volume adequado, para os casos onde seja 
necessário realizar tarefas que impactem a disponibilidade dos serviços. As janelas de manutenção devem ter um 
cronograma previamente aprovado, seguindo os processos e planejamento da metodologia PMI e ITIL, para 
especificar as janelas, conforme alinhado entre os clientes da CONTRATANTE e a CONTRATADA; 
p. Toda documentação do projeto criado pela CONTRATADA, será apresentada no idioma português; 
q. Documentos de projeto que forem enviados terão um prazo máximo para aceite e questionamentos de até 10 
(dez) dias úteis, a contar da data de envio do mesmo. O documento será considerado aceito caso não haja 
nenhuma manifestação por parte da CONTRATANTE dentro deste prazo; 
r. Cada procedimento com potencial impacto na disponibilidade da estrutura de segurança deverá ser previamente 
autorizado por escrito ou por e-mail pela gerência de tecnologia da CONTRATANTE; 
s. A funcionalidade de Identificação de Usuários (UserID) aplicar-se-á apenas aos segmentos onde exista 
utilização do serviço de autenticação Microsoft Active Directory e consigam conectividade IP com os Domain 
Controllers dos domínios da CONTRATANTE;  
t. Consideramos que a consulta em base de usuários Active Directory ou via protocolo LDAP, será feita no 
primeiro nível da árvore conforme recomendação do fabricante Microsoft, qualquer necessidade diferente da 
expressada neste texto deverá ser submetido a análise da CONTRATADA;  
u. Mudanças que envolvam alteração de arquitetura do ambiente da CONTRATANTE serão consideradas como 



 

projeto e não será parte do escopo do serviço, sendo necessário um alinhamento prévio para fins comerciais entre 
a CONTRATADA e CONTRATANTE;  
v. A CONTRATADA deverá ter um responsável dentro do CONTRATANTE, como ponto de contato e interlocução 
com a operação do SOC (Centro de Operações de Segurança) da CONTRATADA;  
w. A CONTRATANTE deverá informar a CONTRATADA, uma lista contendo nomes de pessoas que deverão ser 
acionadas em caso de identificação de problemas e para abertura de solicitações;  
x. A CONTRATADA irá disponibilizar Dashboard ou portal online com informações de disponibilidade do ambiente, 
eventos de rede e eventos de segurança;  
y. Não será fornecido perfil de escrita ou leitura do Roteador ou Appliance para a CONTRATANTE, o equipamento 
de Segurança estará exclusivamente sob a gestão do SOC (Centro de Operações de Segurança) da 
CONTRATADA;  
z. A CONTRATADA irá disponibilizar relatórios enviados periodicamente sendo previamente acordado entre as 
partes, não fazendo parte desta proposta armazenamento de logs. 

 
4.16.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (Serviços de Segurança) 

Serviços Gerenciados de Segurança CONTRATADA CONTRATANTE 

Administração de equipamentos (Firewalls, IPS e NGFW/UTM) R IC 

Configuração de regras de firewall (inclusão, exclusão e 
alteração) 

R ICA 

Configuração de regras de IPS/IDS (inclusão, exclusão e 
alteração) 

R ICA 

Configuração de filtro de URL/Conteúdo R ICA 

Monitoração e gestão de alarmes 24 x 7 x 365 R  

Resolução de Incidentes, Requisições e Dúvidas para os 
aplicativos do escopo do Contrato 

R ICA 

Retorno do chamado/ticket R I 

Atualizações de firmware e sistema operacional R IA 

Reporte mensal do acompanhamento da operação R I 

Interface de contato e relacionamento com o fabricante para 
resolução de problemas, incidentes, atualizações e demais 
necessidades de operação dos Firewalls de UR 

R C 

Resolução dos Problemas registrados R ICA 

Relatórios mensais de nível de serviço, capacidade e 
desempenho 

R I 

Contrato de licenças de suporte com fabricante da solução de 
segurança em vigência e com RMA incluso (troca de 
equipamento defeituoso em garantia) 

R  

RMA on-site para os casos de falhas de hardware/software R  

Fornecimento de acesso a página de licenciamento do 
fabricante, com usuário e senha para CONTRATADA realizar 
gestão de licenças, abertura de tickets e para acionamento de 
RMA 

R  

Perfil de acesso leitura e escrita no CPE / Appliance R  

Entrega de topologia de rede e documentação referente a 
ativos e ambientes considerados críticos 

I R 

         Legenda: R – Responsável; A – Responsável pela Aprovação; C – Consultado; I – Informado; 
 

4.17 GARANTIAS: 
 

4.17.1 ANS (Acordo de Nível de Serviço) - SLA (Service Level Agreement)  

 
a. A latência medida através de pacotes ICMP de 64 bytes deverá ser inferior ou no máximo igual a 80 ms para enlaces 
terrestres; 

b. A Taxa de Perda de Pacotes será determinada pela porcentagem dos pacotes que foram enviados, pelo centro de 
monitoramento da CONTRATADA, para o equipamento existente no site da CONTRATANTE e não retornaram para o centro 
de monitoramento. A Perda Máxima de Pacotes Permitida será de 1% (um por cento);  

c. Serão considerados como perdidos os pacotes com latência superior aos valores estipulados neste Termo de Referência;  

d. Disponibilidade do Serviço de Comunicação é o índice que mede o percentual de tempo que uma unidade específica da 



 

Rede esteve operacional para transmissão e recepção, no período de um mês;  

e. A disponibilidade do serviço será calculada, por cada ponto de acesso à rede, para um período de um mês, através da 
seguinte equação: 

 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS PARA OS 

ACESSOS DE DADOS 

(ANEXO B) 

RECURSOS OBRIGATÓRIOS 
 
 

OBSERVAÇÃO 
 

PONTO 
CONCENTRADOR 

 
PONTOS 

REMOTOS 

Tempo de 
Restauração 

04 horas 06 horas 
 
Será aplicada a regra do 

“Desconto por período 
de indisponibilidade” 
em caso de não 

cumprimento do “Tempo 

de Restauração” exigido
 pela 
CONTRATANTE. 

 
 

Desconto por Período 

de 

Indisponibilidade 

No caso de 
indisponibilidade do Ponto 
Concentrador, o desconto 
será calculado através do 
somatório dos descontos 
relacionados com TODOS 
os acessos de dados 
afetados. 

 

Desc 
P  I
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Onde: 

 Desc = Valor do desconto, em R$ (reais), relativo ao circuito indisponível; 

 P = Preço mensal, em R$ (reais), do circuito; 

 I = Quantidade de períodos de 30 (trinta) minutos. 
 

 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS PARA OS 
ACESSOS DE DADOS 

(ANEXO B) 

RECURSOS OBRIGATÓRIOS 
 
 

OBSERVAÇÃO 
 

PONTO 
CONCENTRADOR 

 
PONTOS 

REMOTOS 

N
 í 
v
 e

 i 
s
 

d
 e

 
S

 L
 A

 

 

 
 
 
 
 
 

Disponibilidade 
Mínima 

(Período de 01 
mês) 

 

 
 
 
 

99,7% 

 

 
 
 
 

99,4% 

 

 
Será aplicada a regra do 
“Desconto por período de 
indisponibilidade” em caso de 

não cumprimento dos percentuais 
de “Disponibilidade mínima”
 exigido pela 

CONTRATANTE, 
independentemente do Desconto 
associado ao não cumprimento do 
“Tempo de Restauração”. 

T   T 
D = Disponibilidade 

D    0 i  100 T0 = período de operação (01 mês), em minutos 
T0 Ti = tempo total de indisponibilidade do ponto de acesso, ocorrida 

no período de operação (01 mês), em minutos 

Retardo Máximo 
(Latência) 

 
 

 
Não se aplica 

80 ms 

 

Taxa de Erros 
(BER) 

/ Falhas 
Intermitentes 

/ Perda de 
Pacotes 

 

1 x 10-6 de 

bits 
trafegados 

 
 
4.17.2 A CONTRATADA deverá prover disponibilidade do serviço conforme o especificado a seguir:  



 

 
a. Para todos os sites atendidos na cidade, a disponibilidade mínima deve ser de 99,4%.  

b. Para o Ponto Concentrador, a disponibilidade mínima deve ser de 99,7%. 

 
4.17.3 O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção registrada na Central de Assistência 
Técnica (Call Center) da CONTRATADA, até o restabelecimento do circuito às condições normais de operação e, a 
respectiva certificação pela CONTRATANTE;  

 
4.17.4 No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções programadas, de urgência, casos fortuitos e 
aquelas que não sejam de responsabilidade da CONTRATADA;  

 
4.17.5 Considera-se paralisação programada da CONTRATADA a interrupção para manutenção preventiva, ou para 
substituição, dos equipamentos e meios utilizados no provimento do serviço, desde que devidamente informada com 
antecedência mínima de cinco dias úteis, não podendo ultrapassar os seguintes limites por circuito: 

 
a. Tempo máximo da interrupção: Será por circuito, com o mínimo de duas horas e o máximo de 50 horas. 

Caso esse prazo venha a ser ultrapassado, o mesmo deve ser previamente comunicado à CONTRATANTE;  

b. Frequência máxima de uma ocorrência em cada 30 (trinta) dias, não acumulativo, não computando interrupções 

por motivo de casos fortuitos ou força maior;  

c. Quando for necessária ação da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE ou de seus clientes, deverá 

ser solicitado prévio acesso ao preposto do contrato ou quem ele designar;  

d. Quando o prazo mínimo de cinco dias úteis de comunicação não for atendido, ou não houver a informação 

registrada, a interrupção incidirá no cômputo do cálculo de indisponibilidade do serviço. 

 
4.17.6 Considera-se paralisação de urgência pela CONTRATADA a interrupção para manutenção preventiva ou para 
substituição dos equipamentos e meios utilizados no provimento do serviço que comprovadamente comprometam o seu 
funcionamento mediante índices de degradação do circuito (banda passante, tempo de resposta e taxa de erro). Devendo, 
entretanto, ser comunicado à CONTRATANTE até duas horas antes do início do atendimento através de relatório, para 
ciência do corpo técnico da CONTRATANTE;  

 
4.17.7 Considera-se paralisação como não sendo responsabilidade da CONTRATADA os eventos relacionados à ocorrência 
de caso fortuito (entende-se como caso fortuito, qualquer ocorrência que não seja proveniente de ação humana, tais 
como: descargas atmosféricas, tremores de terra, maremotos, enchentes, etc.) ou que venham a ser causados por 
qualquer ação dos clientes da CONTRATANTE ou da própria CONTRATANTE, bem como falhas em seus equipamentos;  

 
4.17.8 Quando os valores de disponibilidade estabelecidos para os serviços não forem atendidos pela CONTRATADA, será 
concedido ao CONTRATANTE um desconto por interrupção, conforme o Item 4.17.1, constante deste Termo de 
Referência; 

 
4.17.9 Caso seja verificado que o serviço contratado não esteja sendo entregue conforme determinam os itens relativos a 
infraestrutura, a CONTRATADA ficará sujeita a multa equivalente a 1% do valor mensal pago pelo serviço. Esta multa será 
cobrada a cada mês até o restabelecimento da infraestrutura devida, sendo que as multas não são excludentes entre si e 
são aplicáveis aos descontos por interrupção de serviço, objeto do o Item 4.17.1, sem prejuízo ainda, de outras 
combinações previstas em contrato;  

 
Uma vez verificada a não conformidade do serviço entregue, levando em consideração os subitens relativos ao Item 4.1, da 
infraestrutura de rede, a CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam efetuados os devidos ajustes. 
 
4.18 DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 
4.18.1 As dúvidas ou esclarecimentos que possam surgir oriundas deste Termo de Referência poderão ser enviados formalmente 
para a Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação da FMS, através do e-mail gticfmsniteroi@gmail.com; 

4.18.2 Não serão aceitas comunicações feitas por meio de ligações telefônicas; 

mailto:gticfmsniteroi@gmail.com


 

4.18.3 O critério de julgamento e aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com as especificações 
descritas neste Termo de Referência; 
 
4.19 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
4.19.1 Declaração da LICITANTE de que atenderá às exigências mínimas relativas à implantação das instalações, equipamentos e 
pessoal técnico especializado, essencial para o cumprimento do objeto da licitação; 

4.19.2 A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar no mínimo um atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE executou de forma satisfatória, ou está executando, serviço com 
características idênticas ou semelhantes às do objeto do presente certame;  

4.19.2 A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar o Termo de Autorização de SCM – Serviço de Comunicação Multimídia 
expedido pela ANATEL em seu nome, e não de terceiros;  

5 – MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
5.1 A instalação deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência e ocorrerá sempre em dias úteis, no 
horário de 9:00h às 16:00h nos endereços constantes nos Itens 3.1, 3.2. e 3.2.1. 
 

6 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

 
6.1 Ser compatível com as especificações deste Termo de Referência e homologada por equipe técnica a ser indicada pela 
CONTRATANTE. 
 

7 – DEVERES DO CONTRATANTE 

 
7.1 Prestar, por meio de seu Fiscal Técnico do Contrato, as informações e os esclarecimentos pertinentes ao(s) serviço(s) 
contratado(s), que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  
7.2 Informar à CONTRATADA sobre atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;  
7.3 O pagamento poderá ser efetivado até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal de Serviço devidamente atestada 
(liquidada), e com todas as certidões conforme exigências do fisco; 
7.4 Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades ou defeitos verificados na execução das atividades objeto deste Termo de 
Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que 
venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o CONTRATANTE;  

7.5 Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, por intermédio de servidores designados, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o 
desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a 
execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer  procedimento que 
não esteja de acordo com os termos contratuais; 

7.6 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir acesso 
aos profissionais ou representantes da CONTRATADA às dependências, quando necessário, aos equipamentos e às soluções de 
software do CONTRATANTE relacionadas à execução do(s) serviço(s), mas com controle e supervisão das áreas técnicas do 
CONTRATANTE;  

7.7 Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e serviços entregues pela CONTRATADA;  

7.8 Aprovar ou reprovar as atualizações tecnológicas propostas pela CONTRATADA;  

7.9 Aplicar as sanções previstas em contrato, assegurando à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  
 
 
 

8 – DEVERES DA CONTRATADA 

 

8.1 Responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento do objeto da contratação. Isso significa que eventual omissão técnica 



 

constante neste documento deva ser suprida pela contratada, sem ônus adicional a FMS já que em suma, o objeto da contratação 
é a entrega de uma de Rede de Dados funcional;  

8.2 Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados contidos em qualquer mídia e/ou documento que vier a ter 
acesso em virtude dos serviços prestados;  

8.3 Garantir a veracidade das informações fornecidas ao Contratante;  

8.4 Disponibilizar central de atendimento telefônico não tarifado (0800) para registro de chamados ou outra plataforma para tal 
finalidade; 

8.5 Enviar mensalmente, ao fiscal técnico, juntamente com a Fatura, um relatório contendo a disponibilidade dos links 
contratados, bem como, os chamados registrados; 

8.6 A contratada responsabiliza-se por:  

Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar os serviços;  

Garantir a prestação dos serviços, mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência;  

Arcar com qualquer custo trabalhista em virtude da jornada de trabalho dos profissionais que vier a disponibilizar para reparo da 
conectividade ou suporte a fim;  

Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação 
correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem a prestação dos 
serviços;  

Orientar seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da Contratante portando volumes ou objetos 
sem a devida autorização e liberação no posto de vigilância;  

Dar ciência aos empregados do conteúdo do contrato e das orientações contidas neste documento;  

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;  

8.7 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança da 
Administração;  

8.8 Prever toda a mão de obra necessária para garantir a perfeita execução dos serviços, nos regimes contratados, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente;  

8.9 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação, apresentando sempre que exigido pela fiscalização, os 
comprovantes de regularidade fiscal;  

8.10 Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços;  

8.11 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e expressa anuência desta Corte, 
excetuando-se os casos previstos neste documento; 

8.12 Responder civil e penalmente, por quaisquer danos ocasionados à Administração e seu patrimônio e/ou a terceiros, dolosa 
ou culposamente, em razão de sua ação ou de omissão ou de quem em seu nome agir;  

8.13 Responsabilizar-se pela conduta do empregado que for incompatível com as normas da contratante, tais como: cometimento 
de ato desidioso, negligência, omissão, falta grave, violação do dever de fidelidade, indisciplina no descumprimento de ordens 
gerais e sigilo e segurança da informação;  

8.14 Receber as observações do Fiscal Técnico do contrato, relativamente ao desempenho das atividades, e identificar as 
necessidades de melhoria;  

8.15 Registrar e controlar, diariamente, as ocorrências e os serviços sob sua responsabilidade;  

8.16 Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto a ser contratado por servidor designado pelo 
contratante, em conformidade com o artigo 67 da Lei no 8.666/93;  

8.17 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, nos termos do art. 65, 
§ 1º da Lei no 8.666/93;  



 

8.18 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a FMS ou a terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal durante a 
execução dos serviços;  

8.19 Anualmente, a CONTRATADA deverá efetuar uma revisão tecnológica dos links contratados; 

8.20 Nesta revisão poderá ser solicitada a alteração de protocolos que estejam habilitados ou não. 

 

 

9 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Nome: Daniel Medeiros Barta (Fiscal) 

Matrícula: 437.518 - 4 

E-Mail: danielmb.pmn@gmail.com 

Área (Departamento/Setor): GTIC 

 

Nome: Karlla Agualuza de Souza (Fiscal) 

Matrícula: 437.461 - 4 

E-Mail: karlla.agualuza@gmail.com 

Área (Departamento/Setor): GTIC 

 

Nome: Eduardo Santos Knust (Gestor) 

Matrícula: 436.197-8 

E-Mail: sepag.fms@gmail.com 

Área (Departamento/Setor): Coordenação de 
Recursos Humanos 

 

10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
A estimativa do valor – dado pelo valor de referência x quantidade de aquisição, é de R$ 256.559,72 mensais. 
 

11 – PRAZO DE EXECUÇÃO  

 
 
A solução deverá ser implementada em até 90 (noventa) dias, conforme disposto neste Termo de Referência item 4.11. 
A transferência de conhecimento deverá ocorrer imediatamente após o início da implantação da solução no ambiente da 
CONTRATANTE. 
 
 
 

12 - PENALIDADES 

 
 
12.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento 
ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o 
contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, aplicada de acordo com a gravidade da infração e 
proporcionalmente e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao 
dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta. 



 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
12.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE. 
12.3 A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra. 
12.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o 
contraditório e a defesa prévia. 
12.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento 
a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas. 
12.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por 
cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, 
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 
12.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e 
ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado. 
12.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, 
devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 
12.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida, observado o princípio da proporcionalidade. 
12.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do 
recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral. 
12.11 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento poderá 
ser rescindido sem prejuízo da aplicação de multa. 
 

13 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE 

 
Programa de Trabalho: 2543.10.301.0133.4047 
Natureza da Despesa: 33.90.40 
Fonte de Recurso: 00.207 / 00.138 
 

14 – AÇÃO VINCULADA NA PAS 

 
 

14.1 A presente contratação encontra-se motivada e alinhada à Programação Anual de Saúde – PAS/FMS 2019, uma vez que a 
mesma contempla os eixos de: Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde; 
     
14.1.1 Encontra-se também alinhada operacionalmente ao PPA 2018 / 2021, Programa 0051 - Atenção à Saúde, com ações 
específicas de: Modernização da Rede Municipal de Saúde para Atenção Básica, e para Assistência Hospitalar; Informatização da 
Rede de Unidades de Saúde; e Ações de Informática;      
 
14.1.2 Atender as metas do Plano Anual de Saúde (PAS – 2019), visando garantir a estrutura física de rede e conectividade, em 
100% das unidades de saúde e administrativas da rede da FMS, propiciando a infraestrutura adequada de Tecnologia da 
Informação para atendimento à demanda da FMS, através do alinhamento estratégico: 
 
- Objetivo Estratégico: Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações; serviços e sistemas; segurança e 
suporte dos serviços e das informações;  
Iniciativa Estratégica: Contratação de empresa especializada no fornecimento de links de comunicação, com disponibilização de 
internet nas unidades da rede municipal de saúde, sem interrupção de serviço; 
- Projeto: Infraestrutura de equipamentos, comunicação e softwares de TI; 
- Justificativa: Propiciar a infraestrutura adequada de Tecnologia da Informação para atendimento à demanda da FMS; e 

- Natureza do Objeto: A contratação objeto deste Termo de Referência constitui solução de Tecnologia da Informação, composta 
por bens e serviços, de caráter contínuo, para o alcance de acesso à Internet e a Intranet. 
 
 
14.2 BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS NA CONTRATAÇÃO  
 
- Propiciar a melhoria na velocidade de conexão com a Internet; 
- Atender demandas reprimidas de acesso a facilidades e serviços hospedados fora da rede corporativa;  
- Divisão no padrão do SLA de atendimento, tornando mais eficiente o reparo por parte da concessionária dos serviços às 
unidades da FMS; 
- Melhor experiência dos usuários na navegação de internet em geral; 
- Segurança, confiabilidade e nível de qualidade no transporte das informações;  



 

- Alta disponibilidade do serviço;  
- Facilidade de implementação de novos serviços dentro da rede;  
- Facilidade de gestão. 
 

 
Niterói, 09 de dezembro de 2021. 
 
 

                       Daniel Medeiros Barta 
                    Assessor de TIC                                                                                               

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação 
                  Matrícula: 437.518-4 

 
 
 
  À consideração superior                                                                                             De acordo 
                                                                                                  Comissão de Avaliação do Termo de Referência 
 Nome / função / cargo / setor                                                                          Nome / função / cargo / setor 
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ANEXO I-A 

 

Estudo Técnico Preliminar 

(ETP) 
 

 

Contratação de serviço de links de comunicação de 

dados dedicados MPLS (Multi Protocol Label 

Switching) 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa 

do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e serve 

essencialmente para: assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o 

tratamento de seu impacto ambiental; e embasar o termo de referência ou o 

projeto básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável. 

É na elaboração dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos 

devem ser levantados para que os gestores se certifiquem de que existe uma 

necessidade de negócio claramente definida, há condições de atendê-la, os riscos 

de atendê-la são gerenciáveis e os resultados pretendidos com a contratação 

valem o preço estimado inicialmente. 

2. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

2.1. Necessidades do Negócio 

A seguir são apresentados os requisitos identificados pela Área Demandante 

(Requisitante). 

Necessidade do Negócio: Aprimorar os serviços de comunicação de dados da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói - FMS 

Funcionalidades Envolvidos 

Prover links de comunicação de dados, 

utilizando tecnologia MPLS (Multi 

Protocol Label Swit ching) entre as 

unidades administrativas e assistenciais de 

saúde 

 Executado pela CONTRATADA 

 Fiscalizado pela FMS 

2.2. Demanda dos potenciais gestores e usuários da Solução 

A demanda foi motivada pela necessidade de formalizar a contratação dos links 

de rede MPLS e Internet da Fundação Municipal de Saúde que hoje encontra-se sem 

contrato, gerando Reconhecimento de Dívida, sendo o serviço prestado de forma 

precária e com equipamentos via rádio que sofrem muita interferência do meio externo, 

piorando ainda mais a conectividade das unidades de saúde, impossibilitando a 
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implantação de forma eficiente do sistema de prontuário eletrônico, o sistema de 

regulação de pacientes e o sistema de estoque, prejudicando o atendimento ao cidadão.  

Com as ações previstas no LOA 2021 e pactuadas no PPA 2022-2025 que traz novos 

serviços aos munícipes como o TELEATENDIMENTO,  essa contratação visa 

viabilizar, melhorar e expandir os serviços digitais executados pela Fundação Municipal 

de Saúde de Niterói, linkadas ao processo de locação de computadores, um novo 

certame para sistemas de saúde e a contratação de sistema logístico para a cadeia de 

abastecimento, espera-se otimizar o atendimento, controlar de maneira eficaz o estoque 

de insumos e medicamentos e assim garantir melhor gestão de recursos e maior 

transparência nas ações de saúde deste município. 

A presente solução possui como potencial gestor a Gerência de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - GTIC e como usuários os servidores e colaboradores 

lotados nas unidades administrativas e assistenciais de saúde da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói. 

2.2.1. Estimativa da demanda máxima atual e futura 

A estimativa da demanda utilizou o perfil de consumo atualmente contratado. 

Quantidade 

de links 
Descrição 

Velocidade da Banda 

por link a ser contratado 

01 Link Backup de Acesso a Internet 100 MB 

01 Link Principal de Acesso a Internet  500 MB 

01 Link Dedicado MPLS 50 MB 

03 Link Dedicado MPLS  30 MB 

24 Link Dedicado MPLS  20 MB 

79 Link Dedicado MPLS  10 MB 

01 Link Concentrador MPLS 1Gb 

2.3. Necessidades Tecnológicas 

A seguir são apresentados os macros requisitos tecnológicos identificados pela 

Área Técnica alinhadas às necessidades de negócio a partir da avaliação do 

levantamento de demandas dos potenciais gestores e usuários da Solução de Tecnologia 
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da Informação e da avaliação das diferentes soluções que atendam aos requisitos de 

padrões governamentais. 

ID Requisitos 

1 Prover cobertura em nível regional aos locais indicados. 

2 
Prover tecnologia terrestre (com no mínimo de 85% por fibra óptica) ou via 

satélite até que se tenha a viabilidade terrestre. 

3. ANÁLISE E COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS DA SOLUÇÃO 

3.1. Orçamento estimado da solução 

# Prestador Preço Mensal Preço Anual 

1 
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO 

BRASIL LTDA 
R$ 237.680,19 R$ 2.852.162,28 

2 TIM S.A. R$ 435.965,00 R$ 5.231,580,00 

3 TELEFÔNICA/VIVO R$ 405.775,00 R$ 4.869.300,00 

4. JUSTIFICAVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

4.1. Descrição da Solução Escolhida 

Contratação de serviços de Rede WAN e Internet com implantação de circuitos 

de comunicação, instalação, configuração, ativação, operação / manutenção, segurança e 

monitoramento, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching, 

formando uma rede IP MULTISSERVIÇOS de telecomunicações, link dedicado e 

internet, para as unidades administrativas e assistenciais de saúde da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói. 

4.2. Justificativa da Solução 

A Solução, links de comunicação com velocidade das unidades de 10 Mbps à 

1.000 Mbps MPLS e 500Mbps Internet, assegura alinhamento às necessidades de 

negócio da Fundação Municipal de Saúde de Niterói uma vez que garante comunicação 

entre todas as unidades da Instituição, seja administrativa ou de assistência, provendo 
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acesso de modo rápido e fácil a diversas ferramentas de trabalho para os seus 

servidores, garante acesso às informações que são de interesse do cidadão e fornece um 

meio de acesso do Órgão à rede mundial de computadores. 

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói possui atualmente cerca de 74 

(setenta e quatro) endereços, tais como: hospitais, policlínicas, unidades do projeto 

médico de família, unidades básicas de saúde e unidades administrativas. 

Ressalta-se os sistemas existentes nas unidades administrativas e assistenciais 

de saúde que dão suporte e são ferramentas de trabalho indispensáveis, tais como: 

STOK, SAMU, RESNIT, PRIME, KLINIKOS ATENÇÃO BÁSICA, KLINIKOS 

HOSPITAIS E POLICLÍNICAS, BI INTUS, entre outros. Existe a previsão de 

implantação de serviço de TELEMEDICINA, serviço de comunicação de telefonia via 

VOIP para todas as unidades de saúde e transportar os sistemas de saúde para a nuvem, 

além do aumento das reuniões por videoconferência. A métrica utilizada para cálculo 

dos links foi de 512kb por estação de trabalho, atualmente possuímos cerca de 1.400 

computadores em nosso parque e também devemos levar em consideração o uso de 

celulares para a troca de mensagens instantâneas e videoconferências.  

4.3. Alinhamento em relação às necessidades de negócio e aos macros requisitos 

tecnológicos 

O suporte à Infraestrutura de Rede consiste na manutenção e aprimoramento 

dos serviços digitais, sustentação dos serviços de comunicação de dados para comportar 

novas demandas de trabalho e manutenção dos links entre as unidades administrativas e 

as unidades assistenciais de saúde da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Para atender às necessidades de negócio nos padrões de atendimento constantes 

no termo de referência, deve-se considerar os seguintes níveis mínimos de serviço e 

características de contratação: 

a) Links dedicados utilizando tecnologia MPLS; 

b) Topologia Full Mesh ou Parcial Mesh;  

c) Taxa de perda de pacotes inferior a 1%; 
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d) Disponibilidade da rede igual ou superior à 99,7%; 

e) Disponibilidade mínima do circuito contratado de 99,4%; 

f) Prazo máximo de instalação de 90 dias. 

4.4. Benefícios Esperados 

Quanto à eficácia, a solução fornecerá conectividade à internet. 

Quanto à eficiência, a solução visa proporcionar largura de banda apropriada às 

necessidades dos usuários das unidades administrativas e assistenciais de saúde de 

maneira a garantir a execução de todos os serviços demandados de forma contínua e 

uniforme. 

Quanto à efetividade, a solução visa viabilizar o exercício das atividades 

administrativas e finalísticas da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Quanto à economicidade, a solução possui escalabilidade para se adequar a 

velocidade necessária para as funções do órgão a custos de mercado, proporcionado a 

redução de custos com um novo certame, em que as empresas provedoras do serviço 

concorrerão ofertando lances de preços possivelmente mais vantajosos para a 

Administração Pública, oferecendo tecnologia atualizada e novos equipamentos, mais a 

manutenção e assistência, assegurando maior confiabilidade, estabilidade e 

economicidade dos serviços prestados. 

Quanto à óptica administrativa, representa um grande potencial de ganho de 

escalabilidade e racionalização da utilização dos recursos orçamentários e 

administrativos, sendo que a contratação ora pretendida possibilitará a substituição da 

solução atual, assegurando maior eficiência da máquina pública, visto que a solução 

escolhida é a mais adequada e está aderente ao planejamento estratégico da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói, para o exercício de 2021. 

5. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 

5.1. Infraestrutura tecnológica 
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 Redirecionamento dos links atuais para os novos. 

 Apontamento e integração ao Serviço de DataCenter (Hosting Externo). 

5.2. Infraestrutura tecnológica 

A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a infraestrutura tecnológica 

necessária para o pleno funcionamento dos links, seja o Link Backup de Acesso a 

Internet, Link MPLS ou o Link Principal de Acesso a Internet, em suas velocidades 

definidas no Termo de Referência. 

5.3. Logística 

A instalação deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas úteis de 

antecedência e ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h nos 

endereços constantes no Termo de Referência. 

5.4. Espaço Físico 

Nas unidades administrativas e nas unidades assistenciais de saúde deverão ser 

disponibilizados locais adequados para os roteadores da Contratada. 

5.5. Mobiliário 

Não há. 

5.6. Demais necessidades 

Elaboração do plano de implantação. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

SOLUÇÃO 

6.1. Recursos Materiais 

A Contratada deverá fornecer os equipamentos necessários para a conexão dos 

links em todas as unidades que compreendem o escopo de contratação. 

6.2. Recursos Humanos 
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Função 1: Técnicos do Núcleo de rede 

Atribuições: Apoiar a instalação/monitoramento da solução 

 

Função 2: 
Gestor do Contrato - Servidor público com conhecimentos de gestão 

de contratos 

Atribuições: Gerir a execução do Contrato 

 

Função 3: 
Fiscal Técnico – Servidor público com conhecimentos de fiscalização 

de contratos de TI 

Atribuições: Fiscalizar tecnicamente o contrato 

 

Função 4: Preposto - Funcionário da Contratada 

Atribuições: 

Operacionalizar a disponibilidade do serviço, bem como prestar o 

apoio necessário à manutenção da solução junto à contratante, durante 

a vigência do contrato 

 

 

7. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL 

Evento 1: Encerramento da vigência do contrato 

Ação de contingência: 
1. Elaborar estudos para renovação do contrato ou 

planejamento para um novo contrato 

 

 

8. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
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Considerando as análises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da 

Contratação e demais informações, a equipe de planejamento da contratação manifesta-

se no sentido de considerar viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos a 

realização da contratação pretendida do objeto ora exposto. 

 

9. APROVAÇÃO 

Ser compatível com as especificações do Termo de Referência e homologada 

por equipe técnica a ser indicada pela CONTRATANTE. 

 

Daniel Medeiros Barta 

Responsável Técnico 

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC 

Matrícula 437.518-4 

Niterói, 19 de agosto de 2021. 

De acordo, 

 

Rodrigo Alves Torres Oliveira 

Secretário Municipal de Saúde 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

Matrícula 437.521-8 

 

Niterói, 19 de agosto de 2021. 
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ANEXO III 

 

TERMO DE CONTRATO - SERVIÇOS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE WAN COM INTERNET, 

COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO, 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, 

OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO, 

UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL 

SWITCHING - COMUTAÇÃO DE RÓTULOS MULTIPROTOCOLO), 

FORMANDO UMA REDE IP MULTI SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES, LINK DEDICADO E INTERNET, PARA AS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, conforme as 

especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo II 

(Planilha de Quantitativos e Preços Unitários)., por um período de 12 (doze) 

meses a contar da data da assinatura do Contrato, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI E A 

__________________. 

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, neste ato pelo, doravante denominado 

CONTRATANTE, representado neste ato pelo Rodrigo Alves Torres Oliveira, inscrito no RG nº 121.75756-1-IFP/RJ 

e inscrito no CPF nº 026.087.017-01 daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por 

_______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliado na Rua _______ nº ___, Cidade _________, resolvem 

celebrar o presente contrato, com fundamento no processo administrativo nº 200/5561/2021,  que se regerá pelas 

normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas 

disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE WAN COM INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS 

DE COMUNICAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, 

SEGURANÇA E MONITORAMENTO, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL 

SWITCHING - COMUTAÇÃO DE RÓTULOS MULTIPROTOCOLO), FORMANDO UMA REDE IP MULTI 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LINK DEDICADO E INTERNET, PARA AS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

NITERÓI, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do presente instrumento 

contratual. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, 

da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

   3.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato; 

   3.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução 

do contrato; 

   3.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

   3.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato. 

   3.5 Prestar, por meio de seu Fiscal Técnico do Contrato, as informações e os esclarecimentos pertinentes ao(s) 

serviço(s) contratado(s), que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  

    3.6  Informar à CONTRATADA sobre atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;  

    3.7 Notificar a CONTRATADA quanto a irregularidades ou defeitos verificados na execução das atividades objeto 

do Termo de Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando 

em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o CONTRATANTE; 
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    3.8  Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, por intermédio de servidores 

designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como 

acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, 

quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer  procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais; 

    3.9 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive 

permitir acesso aos profissionais ou representantes da CONTRATADA às dependências, quando necessário, aos 

equipamentos e às soluções de software do CONTRATANTE relacionadas à execução do(s) serviço(s), mas com 

controle e supervisão das áreas técnicas do CONTRATANTE;  

    3.10 Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e serviços entregues pela CONTRATADA;  

    3.11  Aprovar ou reprovar as atualizações tecnológicas propostas pela CONTRATADA;  

    3.12  Aplicar as sanções previstas em contrato, assegurando à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
    4.1 conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita 

observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

    4.2 prestar o serviço no endereço constante no presente edital; 

    4.3 prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

    4.4 iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

    4.5 comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

    4.6 responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

    4.7 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do 

emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;  

    4.8 observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá 

se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, 

inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

    4.9 Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 

serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 

    4.10 Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

    4.11 Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;  

    4.12 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do 

exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

    4.13 Responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento do objeto da contratação. Isso significa que eventual omissão 

técnica constante neste documento deva ser suprida pela contratada, sem ônus adicional a FMS já que em suma, o 

objeto da contratação é a entrega de uma de Rede de Dados funcional;  

    4.14  Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados contidos em qualquer mídia e/ou documento 

que vier a ter acesso em virtude dos serviços prestados;  

    4.15 Garantir a veracidade das informações fornecidas ao Contratante;  

    4.16 Disponibilizar central de atendimento telefônico não tarifado (0800) para registro de chamados ou  outra 

plataforma para tal finalidade; 

    4.17 Enviar mensalmente, ao fiscal técnico, juntamente com a Fatura, um relatório contendo a disponibilidade dos 

links contratados, bem como, os chamados registrados; 

    4.18 A contratada responsabiliza-se por:  

a) Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar os serviços;  

b) Garantir a prestação dos serviços, mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência;  

c) Arcar com qualquer custo trabalhista em virtude da jornada de trabalho dos profissionais que vier a disponibilizar 

para reparo da conectividade ou suporte a fim;  

d) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma 

operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem 

a prestação dos serviços;  

e) Orientar seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da Contratante portando volumes 

ou objetos sem a devida autorização e liberação no posto de vigilância;  

f) Dar ciência aos empregados do conteúdo do contrato e das orientações contidas neste documento;  

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela 

Administração;  

    4.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança 

da Administração;  
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    4.20  Prever toda a mão de obra necessária para garantir a perfeita execução dos serviços, nos regimes contratados, 

obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;  

    4.21 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação, apresentando sempre que exigido pela 

fiscalização, os comprovantes de regularidade fiscal;  

    4.22 Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços;  

    4.23 Anualmente, a CONTRATADA deverá efetuar uma revisão tecnológica dos links contratados;  

    4.24 Nesta revisão poderá ser solicitada a alteração de protocolos que estejam habilitados ou não. 

    4.25 prestar suporte operacional a CONTRATANTE em todas as localidades através de sua equipe técnica. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o 

corrente exercício de _____, assim classificados: 

 

FONTE: 227 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0133.4052 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.00 

 

FONTE: 227 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.301.0133.4047 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.00 

 

FONTE: 227 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.304.0133.4050 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações 

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este contrato o valor total de R$_______________ (_____________). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento 

convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída 

de membros designados pela Presidente da Fundação Municipal de Saúde, que são: Daniel Medeiros Barta (Fiscal), 

Matrícula: 437.518 – 4, E-Mail: danielmb.pmn@gmail.com, Área (Departamento/Setor): GTIC;  

Karlla Agualuza de Souza (Fiscal), Matrícula: 437.461 – 4,E-Mail: karlla.agualuza@gmail.com, Área 

(Departamento/Setor): GTIC e Bruno Sasson (Gestor), E-Mail: suad.saudeniteroi@gmail.com, Área 

(Departamento/Setor): Sup. Adm. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O recebimento do objeto será realizado pelos locais indicados no  Termo de Referência 

de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: Após termo circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, até 48 horas após o 

final de cada mês de prestação de serviço; e   

b) Definitivamente: mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, até 15 dias úteis 

após o final de cada mês de prestação de serviço, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das 

obrigações contratuais.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade 

administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à 

autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.  

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao 

desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua 

a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  

PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Federal nº 8.213, de 1991, se procederá à fiscalização do regime de cotas, 

realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.  

mailto:danielmb.pmn@gmail.com
mailto:karlla.agualuza@gmail.com
mailto:suad.saudeniteroi@gmail.com
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PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo de início da prestação dos serviços descritos no Termo de Referência do Objeto, 

será de até 90 dias úteis, contados da data da assinatura do contrato;  

PARÁGRAFO OITAVO - A instalação deverá ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência e 

ocorrerá sempre em dias úteis, no horário de 9:00h às 16:00h nos endereços constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 

acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, 

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos 

empregados vinculados ao contrato, prova de que:    

a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com 

habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o 

quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso; b) está em dia 

com o vale-transporte e o auxílio-alimentação;   

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e  

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.   

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que 

abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 

1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e 

do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.   

PARÁGRAFO QUARTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS 

SEGUNDO e TERCEIRO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 

(dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a 

apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de 

descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.   

PARÁGRAFO QUINTO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.  .    

PARÁGRAFO SEXTO  – No caso do parágrafo quarto, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar 

prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de 1 (um) ano.   

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (_______________), em ___ 

(____) parcelas, no valor de R$_____  

(________________), cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, 

agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pela Fundação Municipal de 

Saúde.  

9.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira 

contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, 

em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta 

corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 

instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados 

exclusivamente pela CONTRATADA. 

9.3 O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

9.4 A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/Nota Fiscal devidamente atestada, com vistas ao pagamento, para o 

departamento administrativo-setor de contratos, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8º andar, Centro – 

Niterói/RJ, em nome do Fundo Municipal de Saúde de Niterói, inscrito no CNPJ sob o nº 11.249.035/0001-85, 

acompanhada de comprovante de recolhimento do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos 

relativos à mão de obra empregada no contrato. 

9.5 A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada por dois servidores, que não o ordenador de despesas, 

comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço.  

19.4 Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo para pagamento será realizado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.   
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9.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) 

agente (s) competente (s).   

9.6  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 

(trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.   

9.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à 

CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC e juros 

moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão 

feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

9.8 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPC, que deverá retratar a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o 

art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

9.9 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, 

que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da 

publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 

211, do Código Civil.   

9.10  Na forma da Lei Federal nº 8.213/91, de 1991, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas, 

suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do 

contrato.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA 
10.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 

contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída 

após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;  

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA 

10.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.  

10.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser 

complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato.  

10.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.  

10.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá 

de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.  

10.6 Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas relativas 

à mão de obra empregada no contrato.   

10.7 O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) meses após o encerramento da 

vigência do contrato, liberando-a mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias 

devidas aos empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da 

CONTRATADA.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância 

superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do 

disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, 

sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação 

judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a 

CONTRATANTE poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias 

por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo 

reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  
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PARÁGRAFO QUARTO – Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5º da Lei 

12.846/13, por meio de decisão judicial transitada em julgado ou processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Direta ou Indireta de Niterói, o instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação da multa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

13.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou  

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, aplicada de acordo com a gravidade da 

infração e proporcionalmente e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa 

corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 

2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

e) Descredenciamento no  SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

13.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  

13.3 A sanção prevista na alínea b deste ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra. 

13.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório 

e a defesa prévia. 

13.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a 

CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  

13.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% 

(um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não 

atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 

contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

13.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado. 

13.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários 

Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.  

13.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

13.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da 

decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro 

Cadastral. 

13.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

13.12 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento 

poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação de multa. 

13.13 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 

Município de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:  

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, 

suas autarquias ou fundações (art. 87, inciso III, Lei 8.666).  

b) impedimento de licitar e contratar imposto pelo Município de Niterói, suas autarquias e fundações (art. 7º, Lei 

10.520/02).  

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer ente ou entidade da administração federal, 

estadual, distrital e municipal (art. 87, inciso IV, Lei 8.666).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO RECURSO AO  JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou 

prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a 

CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 

devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários 

de advogado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
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O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com 

prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, 

a  ser publicado no veículo de publicação dos atos oficiais do Município.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá 

atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração 

consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências 

previstas no edital da licitação, nos seguintes casos: 

I- quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos em lei;  

II- Quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de 

preços.   

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou 

redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a 

impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como 

fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, pela 

CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do 

Município de Niterói, devendo seus dados ser enviados, eletronicamente,  ao Tribunal de Contas do Estado, para 

conhecimento, conforme disposto na Deliberação nº312 de 2020 do TCE-RJ.  

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, 

valor, número do empenho e fundamento do ato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser 

resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o 

presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de 

testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

Niterói, em _____de _________de ______. 

 

 

__________________________________________________ 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

Presidente da FMS - Secretária Municipal de Saúde 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

 

__________________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

 

______________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

 



PROC200/5561/2020 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

62 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS  

 

 

 

 

_______________________(nome da empresa), CNPJ ________________ (número de inscrição), 

sediada no __________________________________________________ (endereço completo), declara, 

sob as penas do art.86 da Lei nº8.666/93, que não é contribuinte de ISS e Taxas do Município de Niterói.  

 

 

______________ (Local) ____ de ___________ de 20___.  

 

 

______________________________________ (Nome e Assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
 

 

PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 Pregão Eletrônico nº 29/2021   

 Processo administrativo 200/5561/2020   

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Tipo de Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REDE WAN COM INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE 

COMUNICAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, 

OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO, UTILIZANDO 

TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING - COMUTAÇÃO DE 

RÓTULOS MULTIPROTOCOLO), FORMANDO UMA REDE IP MULTI SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES, LINK DEDICADO E INTERNET, PARA AS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE NITERÓI. 

VALOR  DA PROPOSTA  

 

 

 

LOTE 

1 

 

Qtd 

Denominação/descrição/LOTES 

Velocidade da 

Banda 

Valor mensal 

do serviço 

Valor anual 

do serviço 

 01 Link Backup de acesso à internet 100 MB 
  

Total 
 

 
  

  

LOTE 

2 

Qtd 
Denominação/descrição/LOTES Velocidade da 

Banda 

  

01 Link Principal de acesso à internet  500 MB 
  

01 Link Dedicado MPLS 50 MB 
  

03 Link Dedicado MPLS  30 MB 
  

24 Link Dedicado MPLS  20 MB 
  

79 Link Dedicado MPLS  10 MB 
  

01 
Nível Central FMS - Link 
Concentrador MPLS 

1GB 
  

Total    
  

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:...................................................................................................     

Obs.: A proposta terá que ser apresentada em papel timbrado da empresa, devidamente 

assinada e carimbada.      


