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CONTRATO N° 020/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes

declara0es e cldusulas: 1

LICITAQAO: Dispensa de Licitaf§o n° 004/2022, Art. 24, V, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12368/2020
DOTAQAO ORNAMENTARIA: 0600.2866.33904000.00

I

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Pra?a Joao Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

I

CONTRATADA: ITS TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98, com sede Rua Soldado Luiz
Gonzaga Das Virgens, 111, Salas 501 E 502, Edificio Liz Corporate, Cep: 42.820-560, Caminho Das Arvores,
Salvador, Bahia, neste ato representado pelos seus atos constitutivos e procura?5es em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1. Contrata$3o de Links Dedicados para o Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF), atendendo as doze
secretaries e SAC empresarial lotado na unidade, estabelecendo a atualizafio na capacidade e velocidade da Rede de

Telecomunicafdes do Centro Administrative da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas compatfvel com as recentes
implantafdes e expansbes e atendimento future ao planejamento da rede de dados dessa unidade.

i

1.2. QUANTIFICAQAO
1.2.1. Quantidade Estimada - Conforme tabela de servigos abaixo:
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Quantidade

Unitdrio

7

Instala9ao Link Dedicado 3

Instalaÿo Gerenciamento Uniterm 3

& * r •w

i.

Assinatura de link dedicado c/ gerenciamento, acesso terrestre Internet 200 Mbps 2Acesso

Assinatura de link dedicado c/ gerenciamento, acesso terrestre Internet 50 Mbps Acesso 1 i

CLAUSULA SEGUNDA-DESCRICAO DO SERVICO:
2.1. Faz parte do presente contrato os seguintes servipos:
2.1.1. Contrata92o de empresa especializada na prestagdo de servi9o de rede de dados, incluindo os circuitos de dados,
roteadores, servi90s de instala9ao e manuten92o;
2.1.2. Contrata9ao de empresa especializada na presta9ao de servi9o de acesso a rede mundial internet, incluindo o
circuito de dados (porta/acesso), roteador, servi9o de instala92o e de manuteÿao, nas tecnologias determinlsticas;

CLAUSULA TERCEIRA- FORMA DE CESSAO DOS EQUIPAMENTOS:

3.1. Todos os recursos de conectividade, tais como, modem, conversores e outros ativos correlates, bem como a
infraestrutura para instala9oes de equipamentos de transmissao necessdrias a presta92o dos servÿos e 2 integra9ao com
o ambiente operacional dos 6rg3os envolvidos, ser2o de responsabilidade da CONTRATADA e deverSo ser
substitufdos, em caso de falhas, sem custo adicional, salvo nos seguintes casos:
3.1.1. Caso fortuito ou for9a maior desde que devidamente comprovado pelo usudrio e o 6rg2o gestor do contrato;
3.1.2. Opera92o inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos nao fornecidos pela licitante;
3.1.3. Falha de equipamento sob a responsabilidade da CONTRATANTE;
3.1.4. Falha na infraestrutura da CONTRATANTE.

i

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS:
4.1. O prazo de execu92o pode ser definido pelo 6rg§o ou Entidade Requisitante, em comum acordo com a licitante
vencedora por meio de cronograma aprovado por ambas as partes;
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4.2. O prazo miximo de 60 (sessenta) dias em comum acordo com a licitante ganhadora por meio de cronograma
aprovado por ambas as partes para o inicio do serviqo;

4.3. O prazo do Contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

CLAUSULA QUINTA - PRECQ: O presente Contrato tem o valor global estipulado em RS 167.999,64 (cento e
sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

I

CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO:
6.1. O pagamento serd efetuado no prazo de atd 30 (trinta) dias, a contar da certificafSo de que o servi?o foi aceito e
devidamente atestado, mediante a apresentafao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n° do CNPJ da empresa, n° da conta
bancdria, nome do banco e da respectiva agenda bancdria, boleto bancdrio;
6.2. No caso de incorre?ao nos documentos apresentados, inclusive naNota Fiscal/Fatura, serdo os mesmos restituidos a
adjudicatdria para as corre?Ses necessdrias, ndo respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por quaisquer
resultantes de atrasos na liquida?do dos pagamentos correspondentes;
6.3. SerSo efetuadas as reten?0es na Fonte dos impostos, conforme Legisla9do vigente.
6.4. Nenhum pagamento sera efetuado i CONTRATADA, enquanto pendente de liquidaÿdo qualquer obrigaÿao
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito a
acrdscimos de qualquer natureza.
6.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentafdo da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condifao de
pagamento por parte da CONTRATADA, importara em prorroga?do automatica do prazo de vencimento da obrigafdo
do Contratante.

I

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1. A EMPRESA durante a vigdncia do respectivo servifo, compromete-se a:
7.1.1. Manter durante toda a execufdo do servi?o, em compatibilidade com as obrigaffies por ela assumidas, todas as
condifOes de habilitaÿo e qualificaÿSo exigidas na Iicitagao;
7.1.2. Responsabilizar-se por todos os onus referentes aos serviÿos objeto deste contrato; Garantir absoluto sigilo sobre
todos os processos, informafSes e quaisquer outros dados disponibilizados pela PMLF, em funÿSo das peculiaridades
dos servifos a serem prestados;
7.1.3. Indicar urn profissional para atuar como preposto da EMPRESA para tratar das questSes relativas i execupao dos

servifos e ao faturamento;
7.1.4. Exigir dos seus empregados, quando em serviÿo nas dependences da PMLF, o uso obrigatorio de crachis de
identifica9ao;
7.1.5. Fomecer os equipamentos de acordo com as configura90es tdcnicas determinadas pela Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas neste contrato;
7.1.6. Entregar os equipamentos novos (caso seja necessirio para prestapao do servi9o), sem utiliza9So anterior,
embalados adequadamente, de forma que os proteja contra avarias e garanta a completa seguran9a durante o transporte;
7.1.7. Entregar os equipamentos do servi90 (caso seja necessirio para execu9ao do mesmo) nos Iocais indicados pela
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, no prazo estabelecido;
7.1.8. Remover, apos a entrega dos equipamentos (caso seja necessirio para execu9io do servi90 objeto deste contrato)
qualquer reslduo oriundo dessa atividade;
7.1.9. Disponibilizar os equipamentos (caso seja necessirio para execu9So do servi90 objeto deste contrato) sempre
providos de consumlveis, pe9as e acessdrios e em condi95es de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender
is demandas estimadas constantes no termo de referenda;
7.1.10. Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisi9ao, recebimento, estocagem, transporte e distribuÿao
dos equipamentos (caso seja necessirio para execu9§o do serviqo objeto deste contrato);
7.1.11. Obedecer rigorosamente is normas e procedimentos de seguranga implementados no ambiente da Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas;
7.1.12. Ter pleno domlnio geografico do municipio. O que significa nao haver nenhuma dependencia da
CONTRATANTE no sentido de localizar o ponto de atendimento, baseado no CEP fomecido.
7.1.13. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi95es, no prazo e Iocais indicados pela contratante, em estrita
observancia das especifica90es deste Contrato e da proposta, acompanhada da respectiva nota fiscal juntamente com
todas as regularidades fiscais em dia;
7.1.14. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27, do
C6digo de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078, de 1990);
7.1.15. Se ap6s o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fomecedor substituira o item no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por faz, e-mail ou outro meio hibil;
7.1.16. Comunicar por escrito a Administra9ao, qualquer anormalidade de cariter urgente eÿprestar os esclarecimentos
quejulgarnecessirio;
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7.1.17. Acatar as determinasSes dos responsaveis pelo recebimento e conferencia dos materials;
7.1.18. O fomecimento do servifo, de cada nota de empenho, devera ocorrer em parcela linica;
7.1.19. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;
7.1.20. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratafSo, especialmente os referentes a fretes, taxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas.

CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
8.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o pre<?o, os prazos e as condiÿoes estipuladas neste
contrato;
8.2. Fiscalizar e acompanhar a execufSo do objeto deste contrato, bem como o pagamento das taxas e impostos,
empregados e demais despesas necessdrias ao bom andamento dos servÿos;
8.3, Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execu?ao do objeto deste contrato
diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
8.4. Aplicar a Adjudicatdria as san?Qes regulamentares legais e contratuais;
8.5. Receber provisoriamente o material mediante regular aferÿSo de quantitativos disponibilizando local, data e
horario;
8.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificaÿbes constantes do Termo de Referenda e da proposta, para fins de aceitafSo e recebimento defmitivos;

8.7. Notificar o fomecedor, por escrito, sobre imperfeiÿoes, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fomecidos, para que sejam corrigidos;
8.8. Prestar as informafbes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fomecedor;
8.9. Assegurar-se da boa qualidade dos objetos fomecidos;
8.10. Acompanhar e fiscalizar a execu?ao do fomecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva
entrega do objeto contratado e seu aceite.

CLAUSULA NONA-REOUISITOS MINIMOS DE OPERACAO:
9.1. A manutenfao corretiva devera ser realizada em no mdximo 6 horas ap6s a abertura do chamado;
9.2. A manuten?ao corretiva, realizada mediante chamado tÿcnico, consiste na eliminaÿo de eventuais falhas e/ou
defeitos dos Equipamentos, compreendendo, inclusive, a substituifSo de pefas e/ou componentes de qualquer natureza.
Toda e qualquer manutenfSo realizada sera de responsabilidade da CONTRATADA;
9.3. Os servÿos de manutensSo corretiva serao prestados sem solu9ao de descontinuidade da opera93o dos
equipamentos, em qualquer dia e hora que forem solicitados;
9.4. Em nenhuma hipdtese a manuten9ao corretiva deixara de ser executada, mesmo que o problema tenha sido causado
por falha humana ou de responsabilidade da CONTRATANTE;

1
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CLAUSULA DtiCIMA - REOUISITOS E DEFINICOES GERAIS DA REDE DE COMUN1CACAO DE
DADOS:
10.1 A contratada deverd instalar o link de 200 mega por fibra com dupla abordagem de fibra e o segundo link de 200
mega por radio homologado pela ANATEL, garantindo assim uma qualidade de atendimento no link principal da
PMLF;
10.2. Este d um projeto bisico da ModernizagSo Tecnologica, que viabiliza o uso da rede de dados (internet) nas
Secretarias da CONTRATANTE;
10.3. N3o hd possibilidade de aceita9§o do link de radio, conforme mencionado no item 10.1, ser fomecido por meio de
transmissSo via sat61ite.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CARACTERfSTICAS PR1NCIPAIS DA REDE DE COMUN1CACAO DE
DADOS:
11.1. A CONTRATADA sera responsavel pela integra9ao, interoperabilidade, opera93o e manuten9ao de todos os
recursos tecnologicos por ela implementados;
11.2. Fomecimento, mediante assinatura mensal, de roteador para os sites Remotos e Principais, quando necessirio;
11.3. A CONTRATADA sera responsavel pela devida instala9ao, configura9ao, manuten9ao do roteador, por ela
alocada, a fim de garantir o pleno fiincionamento da conectividade;
11.4. Todos os recursos de conectividade tais como, roteadores, modems, conversores e outros equipamentos
necessarios a presta9ao dos servÿos deverao ser fomecidos pela CONTRATADA;
11.5. As atividades de configiuÿSo de todos os recursos envolvidos imprescindiveis e necessarios para ativa9ao dos
servÿos especificados neste contrato fazem parte das responsabilidades da CONTRATADA;
11.6. Os circuitos dedicados devem possuir a mesma velocidade de upstream e downstream, de acordo com a
velocidade contratada;
11.7. A solu93o devera contemplar meio de acesso utilizando fibra optica ou radio de alta potgncia entre a unidadeÿ
CONTRATANTE e a esta9ao de distribuÿo do backbone da rede da CONTRATADA; .
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11.8. Para garantir a redundancia, os links de IP dedicado de 200Mbps devem percorrer rotas distintas entre a central de
origem da CONTRATADA e a central do Centro Administrative de Lauro de Freitas - CALF e terem sua conexao, nas
instalafSes da CONTRATADA, preferencialmente em centrais distintas ou na impossibilidade da existencia de centrais
distintas da contratada devem esses links ter conexSo em equipamentos de transmissdo independentes, estabeiecendo
assim o que 6 denominado de Gold Link;
11.9. Serd permitido o uso de rddio digital de frequSncia licenciada no backbone da rede apenas, contudo a ultima milha
deverd, obrigatoriamente, ser realizado pormeios terrestres cabeados (metalico ou fibra dptica);
11.10. Nao sera aceito o fomecimento de servifo em que a CONTRATADA utilize em seu backbone equipamentos de
r£dio que utilizem faixas destinadas a equipamentos de radia?5o restrita, redes celulares 3G e 4G, ou que operem nas
faixas de espectro livre de licenciamento (ex.: faixas ISM: 902 MHz a 928 MHz, 2.400 MHz a 2.483,5 MHz e 5.725
MHz a 5.850 Mhz), bem como nao serdo aceitos links de dados via satdlite;
11.11. Na ultima milha, nao serao aceitas solu?5es baseadas em acessos compartilhados como, por exemplo, Cable
Modem e acessos XDSL, bem como solutes wireless;
11.12. A CONTRATADA deverd fomecer link linico, nao sendo aceito fomecimento de diversos links de menor
velocidade com balanceamento entre eles;
11.13. Todos os equipamentos e enlaces fomecidos pela CONTRATADA, nas suas condifoes de fabrica?ao, operates,
manutenfbes, configurates, funcionamentos, alimenta9oes e instalafOes, deverao obedecer rigorosamente as normas e
recomenda9oes em vigor, elaboradas por orgdos oficiais competentes ou entidades autonomas reconhecidas na Area -
ABNT (Associa93o Brasileira de Normas Tdcnicas) e ANATEL (Agenda Nacional de Telecomunica9oes), e entidades
de padrOes reconhecidas intemacionalmente - ITU-T (International Telecommunication Union), ISO (International
Standardization Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), EIA/TIA (Electronics Industry
Alliance and Telecomumnication Industry Association);
11.14.0 Servi90 de Comunica9ao de Dados deverd ser integrado e compatlvel com o ambiente operacional existente na
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas;
11.15. Deverd ser disponibilizada uma Central de Atendimento para contato atravds de ligagdes telefonicas gratuitas (do
tipo 0800), a serem realizadas pelos tdcnicos da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, sendo imprescindfvel que os
funcionarios de atendimento da CONTRATADA conhe9am os servÿos contratados e estejam aptos a dar as
informa95es sobre o servi9o;
11.16. Caso haja a necessidade de realizar manuten9ao preventiva, a CONTRATADA deverd avisar a com 72 (setenta e
duas) horas de antecedencia da data proposta para a realiza9do do servi90, que deverd ser autorizada pela mesma;
11.17. A CONTRATADA serd responsdvel pela devida instala9ao, configurafao, manutengdo do roteador, por ela
alocada, a fim de garantir o pleno funcionamento da conectividade;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SERVICO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA:
12.1.0 Servi9o de Acesso a Internet Dedicada deverd possuir as seguintes caracteristicas:
12.1.1. Deverd ser disponibilizado acesso IP que possibilite a interliga9do do ambiente da CONTRATANTE d rede
mundial de computadores, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, composto de um canal direto
com a Internet de uso ilimitado, em conformidade com os prazos definidos no Acordo de Nivel de Servi9o;
12.1.2. Deverd fomecer cada um dos canais com transmissao full duplex e taxa simdtrica, isto 6, a mesma capacidade de
transmissao para o trafego de entrada e de saida, simultaneamente;
12.1.3. Taxa de transmissao devera sempre estar disponfvel na totalidade do fluxo contratado. A CONTRATADA nao
podera, de forma alguma, bloquear, Iimitar ou filtrar o trdfego de entrada ou de safda dos links contratados, ndo sendo
admitido nenhum tipo de restrÿdo seja por servi9o, tipo de arquivo ou protocolo;
12.1.4. Deverd ser na modalidade dedicado e deverd estar conectado d Internet Mundial com total conectividade IP,
englobando toda a infraestrutura de equipamentos, meios de acesso e servÿos;
12.1.5. Deverd ser provido o servi90 no endereqo da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, nas velocidades de
200Mbps (2 Links) e 50Mbps (1 Link);
12.1.6. A CONTRATADA deverd fomecer no mfnimo 8 endere90S IP vdlidos na Internet, para cada link dedicado,
derivados do bloco CIDR (Classeless Inter-Domain Routing) alocado ao seu backbone. Esta atribuÿdo deverd seguir as
orienta9oes do IAB (Internet Activities Board);
12.1.7. O aumento da velocidade se dard a partir da andlise de medi9<5es previamente solicitadas, atravds de mecanismos
formais previstos;
12.1.8. A CONTRATADA deve possuir canais prdprios e dedicados com a Internet;
12.1,9. O Backbone da CONTRATADA devera ter garantia de desempenho e suporte a diversos protocolos e permitir a
utiliza9do de endere9amento IP Publico;
12.1.10. A CONTRATADA deverd possuir safda de backbone intemacional prdprio com capacidade de transmissao de
pelo menos 10 Gbps.
12.1.11. Os atendimentos de hardware, que por ventura sejam fomecidos, deverdo ser efetuados no local onde
equipamentos foram entregues;

i
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12.1.12. A garantia tÿcnica devera abranger a manutenpiio corretiva com a cobertura de todo e qualquer defeito de
hardware apresentado, inclusive substituipao de pepas, partes, componentes de acessdrios, sem representar qualquer
6nus para a CONTRATANTE;
12.1.13. 0 canal de comunicapao deverd ser configurado com velocidades simetricas (upstream = downstream).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ACORDOS DE NlVEL DE SERVrCOS PARA COMUNICACAO DE

DADOS:
13.1. Os requisitos de qualidade que deverao ser atendidos pela CONTRATADA para os servipos de comunicapao

de dados e internet;
13.2. Para cada indicador serUo apresentadas as seguintes informapdes: sua descripao, a formula de cdlculo para
medi-lo, unidade, e o respectivo nfvel de servipo requisitado ou acordado, como por exemplo o parametro mi'nimo
de qualidade na prestapSo daquele servipo;
13.3. Os indicadores que ser3o usados para monitorar o ANS serao descritos nos itens a seguir;
13.4. DISPONIBILIDADE DO ENLACE (DE): Descri9§o do Indicador: Percentual de tempo, durante o periodo
do mes de operapao, em que urn enlace (incluindo os equipamentos instalados pela CONTRATADA) venha a

permanecer em conduces normais de funcionamento.

i

Formula de C&lculo: D = [(To-Ti) /To] X 100

Onde:
D = indice de disponibilidade mensal do enlace em %;
To = periodo de operapao (um m£s) em minutos;
Ti = tempo de inoperancia do enlace medido em minutos, durante 1 (um) mes;
Nao sao computadas como indisponiveis paralisapoes associadas a problemas dos usu&rios tais como falta de

energia, manipulapao indevida dos equipamentos, falhas de infraestrutura do local, etc.;
A paralisapj-io 6 computada a partir do registro do chamado junto 4 CONTRATADA pelos meios disponiveis.
Unidade: Percentual (%)
Periodicidade de Aferip&o: Mensal;

Nfvel do Servipo Acordado:

1—MM
Circuitos concentradores da rede 99,35%

Circuitos remotos 99,35%

Circuitos de acesso Internet do ponto concentrador 99,5%

13.4.Taxa de Erro de Bit (TEB): Descripao do Indicador: A Taxa de Erro de Bit (TEB) € definida como a relap§o
entre a quantidade de bits corretamente transmitidos para cada bit transmitido com erro no enlace.

Formula de Calculo: TEB = (NBE/NTB) X 100

Onde:
TEB: Taxa de Erro de Bit
NBE = Numero de bits enviados com erro no periodo de aferipao
NTB = Numero total de bits enviados no periodo de aferipao
Unidade: Percentual (%)
Periodicidade de Aferipao: Eventual

Nivel do Servipo Acordado:

Qualquer circuito da rede de comunicapao de dados e circuito de

acesso internet
< lxlO"6
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i13.6. Descarte de Pacotes (DP): DescrifSo do Indicador: Trata-se da rela93o entre a quantidade de pacotes

enviados pela origem e a quantidade de pacotes recebidos pelo destino para um dado enlace. Em suma, medem
quantos pacotes sao descartados na transmissEo.

i

Fdrmula de CElculo: PP = [(NPorig-Npdest) /NPdest)] x 100
Onde:
DP = Descarte de Pacotes
NPorig = N° de pacotes enviados pela origem
NPdest = N° de pacotes entregues no destino
Unidade: Percentual (%);
Periodicidade de AferifSo: Eventual;

!
i

I

Nivel do Serviÿo Acordado:

f)ualquer circuito da rede de comunicaÿSo de dados e circuito de

icesso internet

i
<2%

i
i

13.7. Latencia (LAT): Descrifao do Indicador: Considera-se como latencia o tempo calculado entre o instante de

transmissao de um pacote e o recebimento do mesmo em seu destino.
Unidade: milissegundos (ms);
Periodicidade de AferÿSo: Hordria;

Nivel do Servifo Acordado:

.
Qualquer circuito da rede de comunicaÿo de dados < 190ms t

Circuito de Internet, atd o roteador da CONTRATADA < 190ms

13.8. Prazo de Atendimento de Reparo do Serviÿo (PARS): Descri?ao do Indicador: Tempo entre a abertura e o
encerramento das solicitaÿdes de servi50 cadastradas no Sistema da CONTRATADA;
Para o cdlculo do ANS, sera considerado o tempo do atendimento informado pela CONTRATADA.

Formula de C&lculo: TA = Te-Tb

Onde:
TA = Tempo de atendimento do servi90
Te = Data/hora de encerramento da soIicita9ao feita pela CONTRATADA, com aceite confirmado.
Tb = Data/hora de abertura da solicita9ao de servi90 feita pela CONTRATANTE.
Unidade: Horas sensato
Periodicidade de AferÿEo: Mensal

i

\

Nivel do Servi90 Acordado:
i

lualquer circuitos da rede ou Internet 6 horas

13.9. Prazo de Atendimento de novos pontos e altera9oes de velocidade;
13.10. Descri93o do Indicador: Tempo entre a abertura e o encerramento das solicita95es de servi9o cadastradas no
Sistema da CONTRATADA;
13.11. Este indicador deve atender a demandas novas de circuitos, nEo relacionados, inpluindo up-grades/ae
velocidades e as demandas relativas as mudan9as de endere90s dos circuitos;

i
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13.12. Quando a CONTRATADA verificar que nao existe viabilidade tecnica para atender as demandas solicitadas
devera comunicar & Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e aos ORGAOS BENEFIClARIOS, justificando os
motivos para o n3o atendimento. As demandas n3o atendidas serao tratadas caso a caso com a CONTRATANTE;
13.13. Para o cdlculo do ANS, no atendimento com viabilidades tbcnicas Facilitada, Normal ou Dificultada, serd
considerado o grau de dificuldade informado pela CONTRATADA e aceito pela Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas e 6RGAOS BENEFIClARIOS.

Fbrinula de Cdlculo: TA = Te-Tb
Onde:
TA = Tempo de atendimento do servi'90
Te = Data/Ttora de encerramento da solicitapao feita pela CONTRATADA, com aceite confirmado.
Tb = Data/hora de abertura da solicita?ao de servi?o feita pela CONTRATANTE.
Unidade: Dias;
Periodicidade de Aferi$ao: Mensal;

Nivel do Servigo Acordado:

____ :

£«£[!
IndicafSo de viabilidade tbcnica da solicitafSo 5

l

Execufao de servifo com viabilidade tecnica com par metdlico 10

ExecuÿSo de servifo com viabilidade tbcnica com fibra optica 20

CLAUSULA DECIMA QUARTA-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS:
14.1. A Solu«?ao de Gerencia da Rede da CONTRATADA devera atuar de forma proativa, realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados de falhas relacionados com indisponibilidade, operando em regime 24
horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano;
14.2. A solupao fomecida deve permitir acesso a todos os recursos e mddulos atravds de linica autentica93o, sem a
necessidade de realizar outros logins para acessar qualquer outro recurso de gerenciamento;
14.3. A Solu9ao de Gerencia da Rede devera ser operada e administrada atravbs de uma console unica, portanto nao
ser3o aceitos solu95es que possuem acessos segmentados aos mddulos;
14.4. Deverd ser escaldvel, permitindo futuras amplia9oes no numero de elementos de rede a serem gerenciados;
14.5. Deverd permitir acessos de usuarios com perfis diferenciados com limitafSo de acesso a consoles, dispositivos,
menus, alarmes, indicadores, etc;
14.6. Devera permitir acesso de atd 5 (cinco) usuarios logados simultaneamente;
14.7. A SohÿSo de GerSncia da Rede devera permitir a cria9ao de grupos de perfis de acesso, que serao associados a
tipos de usuarios;
14.8. Os perfis deverao prever configura95es em nfveis de alertas, equipamentos, interfaces, aplica95es, funcionalidades
de monitora9ao, capacity planning, inventario, etc;
14.9. A Solu93o de Gerencia da Rede devera ser 100% web sem necessidade de instala93o de clients especfficos
portanto, ndo serSo aceitas solu95es que nao sejam nativas em WEB ou que requeiram a instala93o de agentes ou
plugins nos desktops dos colaboradores da CONTRATANTE;
14.10. O acesso devera ser via web padrao HTTP e suportar a HTTPS, e em portugues, portanto nao serao aceitas
solu95es que n3o possuam toda a sua estrutura em portugues;
14.11. A S0IU9S0 de GerSncia da Rede devera ser compatlvel para acesso atraves de smartphones e tablets, portanto nio
ser3o aceitas soIu9Ses que n§o possuam essa compatibilidade;
14.12. A So)u9ao de Gerencia da Rede devera ser escalavel, mas transparente para a CONTRATANTE em termos de
console unica;
14.13. A Solu93o de Gerencia da Rede deverd ser acessivel atraves dos principais browsers do mercado, tais como,
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari;
14.14. Deverd permitir a exporta93o das informa9oes para relatbrios em formatos comerciais;
14.15. A Solu9ao de Gerencia da Rede deverd gerar alerta quando os thresholds “limites” configurados para urn
componente monitorado sao excedidos (ex., utilizapao de CPU, membria, interfaces, volume de erros, tempoÿae
resposta de servi90s); Y

I
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14.16. A Solusao de Gerencia da Rede deverd fomecer, atravds do portal, visualizaÿao de inforraaÿoes on-line (era
intervalos de 5 minutos e de forma grdfica) da rede que devera apresentar, no mfnimo, os seguintes itens para cada urn
dos elementos monitorados: i

14.16.1. Topologia da rede, incluindo os roteadores CPE e seus enlaces, com visual izaÿao do estado operacional de
todos os elementos da rede (enlaces e equipamentos). O estado operacional dos elementos da rede deverd ser atualizado j
automaticamente na Solufao de Gerencia da Rede, sempre que os mesmos sofrerem alteraÿoes;
14.16.2. Alarmes e eventos ocorridos na rede com informafoes de data, hora e durafao de ocorrencia e identifica9ao dos j
recursos gerenciados;
14.16.3. Consumo de banda dos enlaces (entrada e saida) separados por dia e mes;
14.16.4. Consumo de banda por classe de serviÿo separados por dia e mes;
14.16.5. Ocupa9ao de memdria e CPU dos roteadores CPE;
14.16.6, Retardo dos enlaces separados por dia e mes;
14.16.7. Perda de pacotes (descarte) no sentido IN e OUT em %;
14.16.8. Taxa de erros em erros por segundo;
14.16.9. Latencia em miiissegundos;
14.17. A Solu93o de Gerdncia da Rede deverd permitir adicionar a nomenclatura conhecida pelo CONTRATANTE para
os recursos gerenciados facilitando assim a gestao de cada link dedicado;
14.18. A Solu93o de Gerencia de Rede deve possuir grdficos de Capacity Planning que permita criar uma serie de
cendrios para proje90es de tendencias de um determinado recurso;
14.19. A Solu93o de Gerdncia da Rede deverd permitir a apresenta9do de indicadores que reflitam o nivel de SLA
(Service Level Agreement) e SLM (Service Level Management) dos servÿos contratados;
14.20. Backup de configura9So dos elementos gerenciados, alarmes para altera95es realizadas, relatorio de mudanqas;
14.21. Inventario dos equipamentos e enlaces da rede contendo, no minimo, as seguintes informa95es:
14.21.1. Enlace: designa9So, tecnologia e nivel de servi9o;
14.21.2. Roteador CPE: fabricante e modelo e configura9§o fisica (interfaces, memdria, slots, dentre outros);
14.21.3. Endere9amento 16gico: endere90s IPs e mascaras;
14.22. A Solu9ao de Gerencia da Rede devera permitir a cria93o de Relatorios:
14.22.1. Permitir ser exportados conforme os principals mdtodos como: pdf, csv, pacote office;
14.22.2. Relatdrios de desempenho sumarizado por periodo especifico;
14.22.3. Relatdrios de desempenho classificados em uma visSo TOP N. Ex.:
14.22.4. Top Roteadores % de utiliza9ao de CPU;
14.22.5. Top N Interfaces % de utiliza9do;
14.22.6. Top N Interfaces com descartes;
14.22.7. Top N Interfaces com eventos de Latencia.
14.22.8. Relatorios de disponibilidade com periodos especificos;
14.22.9. Dashboards relacionando falhas, desempenho, capacity e disponibilidade;
14.22.10. Dashboards executivos com visSo sumarizadas de indicadores operacionais (Pro atividade, Taxa de
Reincidencia, Reparos no Prazo e Taxa de Falha);
14.22.11. Relat6rios de tentativa de intrusao detectados pelo sistema de IDS de cada CPE de dados na rede de internet
dedicada;
14.23. A S0IU9&0 de Gerencia da Rede deverd realizar registro de todas as ocorrencias de alarmes/eventos em log de
historicos e/ou em base de dados contendo informa9bes de data e hora de ocorrencia, identificando os recursos
gerenciados;
14.24. A Solu9So de Gerencia da Rede devera armazenar os dados por um periodo de no minimo 6 (seis) meses.

CLAUSULA Dl£CIMA QUINTA - FISCALIZACAO:
15.1. A fiscaliza9ao do contrato sera exercida por fiscal de contrato designado pela Secretaria de Administra93o: 0

servidor 0 Sr. Fernando Cameiro da Silva Neto-Matricula N° 70.111-1;
15.2. Caso o objeto seja rejeitado pela fiscaliza9So, 0 mesmo deverd ser substituido no prazo imediato, sem 6nus para o
Municipio, reiterando a justificativa de que a demora na presta9ao do servi90 prejudicard o andamento das atividades da
Secretaria solicitante.

!

1

I

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do
CONTRATANTE em operar a rescisao administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - RESCISAO:
9.1. Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato, a infhÿao a qualquer de suas cldusulas, ou a
ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - PENALIPADES:
18.1. A penalidade para o nao cumprimento do SLA serd de 1% ao dia do valor mensal do servigo;
18.2. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, sem justificativas aceitas pela
Administragao, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada ou cumulativamente, as
sangoes administrativas de advertencia, multas e impedimento de licitar e contratar com o municipio;
18.3. As sangbes administrativas serao aplicadas de acordo com a gravidade das infragoes cometidas pela
CONTRATADA, nos seguintes casos:
18.3.1. Advertbncia, nos casos de descumprimento parcial do servigo (do objeto), acriterio da CONTRATANTE.
18.3.2. Multa rnoratbria de 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro)
dia de atraso na entrega ou atraso do servigo, atd o 30° (trigdsimo) dia;
18.3.3. Multa moratbria de 0,5% (cinco ddcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31°
(trigdsimo primeiro) dia de atraso na entrega do servigo, at6 o 60° (sexagbsimo) dia, a partir do qual serd considerada
inexecugao total da parcela, cumulada com multa compensatdria de at6 15% sobre o valor do empenho.
18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de atd 5 (cinco) anos, para as hipbteses previstas
no art. 7° da Lei 10.520/2002.
18.3.5. Para as hipbteses de descumprimento parcial do servigo objeto deste contrato, serd aplicada multa compensatbria
de atb 10 % (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. Considerar-se-a descumprimento parcial do servigo
objeto deste contrato, sem prejuizo das demais hipbteses previstas na legislagdo:
18.3.5.1. Servigos diversos do especificado neste contrato ou do oferecido pelo licitante em sua proposta;
18.3.5.2. A apresentagao dos servigos diverso do objeto deste contrato, hipbtese em que o recebimento podera ser
rejeitado;
18.3.5.3. O servigo feito de forma diversa dos solicitados.
18.3.6. O critdrio da Administrag&o, na hipbtese de descumprimento parcial prevista no subitem 18.2, caso seja
conveniente, podera o objeto ser aceito, sem prejuizo da multa compensatbria correspondente e glosa na Nota de
Empenho do valor correspondente k parcela ndo cumprida.
18.3.7. Para as hipbteses de descumprimento total do servigo objeto deste contrato, sera aplicada multa compensatbria
de atb 15 % (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, considerar-se-d descumprimento total do servigo
objeto deste contrato:
18.3.7.1. A recusa injustificada em receber a nota de empenho;
18.3.7.2. ReincidSnda nas hipbteses previstas nas allneas do subitem 18.2;
18.3.8. Quaisquer das SangSes Administrativas poderdo, a juizo da AdministragSo e havendo compatibilidade, ser
aplicadas de forma concomitante;
1 8.3.9. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fomecedor;
18.3.10. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fomecedor obrigado a recolher a importtincia devida no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo oficial;
18.3.11. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo fomecedor, este serb encaminhado
para inscrigdo em dfvida ativa;
18.3.12. Deverao ser observados, na hipbtese de aplicagao das Sangbes Administrativas, os principios do devido
processo legal e da ampla defesa, no prazo de atd 5 (cinco) dias titeis a contar do dia em que tomar conhecimento dos
fatos;
18.3.13. A aplicagao das referidas Sangbes Administrativas nfio obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas
e danos causados a Administragdo Publica;
18.3.14. Em caso de ndo regularizagao da documentagdo entregue anexa k nota fiscal, ap6s o decurso do prazo
concedido pela CONTRATANTE, sera aplicada multa de 15% sobre o valor do empenho.

i

i
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CLAUSULA DECIMA NONA-GESTAO DO CONTRATO:
19.1. Para garantir maior racionalizagSo e objetividade k execugao do contrato de prestagao do servigo de
comunicagSo, a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e a CONTRATADA deverd indicar, oficialmente, no ato
da assinatura do contrato, profissionais da drea tdcnica e da drea financeira que a representara, passando a atuar
como Gestores do Contrato, sendo os representantes da CONTRATANTE servidores da Secretaria Municipal de
AdministragSo (SECAD).
19.2. Os gestores tbcnicos do contrato ficarao responsdveis pelas atividades de planejamento, coordenagdo e
controle da execugao de todo o projeto, aldm do acompanhamento do cumprimento dos prazos e metas
estabelecidos, a saber:
19.2.1. Zelar para que as atividades de teor tdcnico operacional a cargo da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos;
19.2.2. Acompanhar execugao dos servigos a cargo da CONTRATADA, permitindo, sempre que informado
previamente, o acesso dos tÿcnicos, bem como dos profissionais por ela subcontratados, ks instalagbes dos 6rgaos da
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, de modo a possibilitar a execugao das implÿntagoes, ampliagoesÿT
manutengoes preventivas, a fim de fazer cumprir o objeto licitado; V
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19.2.3. Zelar para que os servifos de manuten95es corretivas sejam executados dentro dos prazos contratuais, com

os respectivos registros dos cddigos de abertura dos chamados, que garantirao o acesso dos tecnicos, bem como dos
professionals terceirizados pela CONTRATADA, as instala?6es dos 6rgaos da Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas;
19.2.4. Zelar para que os profissionais alocados pela CONTRATADA para prestagSo dos serviÿos s6 tenham acesso
4s dependencias dos drggos da mediante apresentaÿo de cartoes de identificaqSo profissional com fotografia e
numero de identidade;
19.2.5. Manter registro das atividades relacionadas ao desenvolvimento do contrato;
19.2.6. Agendar reuniSes periddicas com a CONTRATADA para avalia?ao dos servifos prestados, recomendar
altemativas de solu96es para os problemas detectados, apontando eventuais deficiencias verificadas na execu94o dos

servi9os e solicitando imediata correqSo, sem prejulzo da aplica93o das penalidades previstas em contrato.
19.2.7. Os gestores financeiros ficar4o respons4veis pela aprova9ao das faturas relativas 4 presta9ao dos servÿos, a
saber:
19.2.8. Zelar para que as atividades de teor financeiro e juridico a cargo da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos;
19.2.9. Agendar reunioes periodicas com a CONTRATADA para avaliagiio dos servÿos prestados, recomendar
altemativas de solupSes para os problemas detectados, apontando eventuais deficiencias verificadas na execupHo dos

servi90S e solicitando imediata corre92o, sem prejuizo da aplica9So das penalidades previstas em contrato;
19.2.10. Conferir pormenorizadamente os valores cobrados nas faturas emitidas pela CONTRATADA.
A CONTRATADA, atravds do Gestor do Contrato por ela nomeado, caber4, entre outras responsabilidades:
19.3. Assegurar o sigilo sobre as informa9oes relativas k Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas;
19.4. Zelar para que as atividades a cargo da CONTRATADA sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos;
19.5. Assegurar a capacita9So necessiria das equipes respons4veis pela realizaqSo dos trabalhos;
19.6. Acompanhar a execu94o dos servÿos, solicitando, quando necess4rio, o acesso de seus tecnicos, bem como
dos profissionais subcontratados, 4s instala90es dos 6rg4os da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, de modo a
possibilitar a execu95o das impIanta9oes, amplia90es e manuten95es preventivas, a fim de fazer cumprir o objeto
licitado;
19.7. Zelar pela permanente manuten9ao dos equipamentos que compSem o objeto do contrato, garantindo boas
condÿSes de funcionamento, providenciando todos os ajustes, reparos e substitutes de pepas que se fa9am
necessdrias, durante o perfodo contratual, exceto para os aparelhos mdveis, cujas responsabilidades ser4o
transferidas aos fabricantes;
19.8. Garantir que nas substitutes de equipamentos em opera92o, em caso de defeitos, os novos equipamentos
operem com qualidade igual ou superior, pelo tempo necessario ate a devolu9ao do original, excetuando-se os casos
previstos na clausula anterior;
19.9. Zelar para que a remo9ao de quaisquer equipamentos em opera9So, quando necessiria, seja comunicada
previamente ao Gestor do Contrato nomeado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, como tambdm os
motivos da retirada, a previsao de retomo e a devolu94o para os locais de origem;
19.10. Garantir que todos os profissionais alocados para presta92o de servt k Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas apresentem cartoes de identifica?ÿ profissional com fotografia e numero de identidade, para que tenham
acesso 4s dependencias da CONTRATANTE;
19.11. Providenciar imediata substituto, ante a expressa manifesta94o escrita do Gestor do Contrato nomeado pela
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, de quaisquer de seus profissionais encarregados da execu94o dos servts,
que n3o corresponderem aos principios 6ticos e morais nas dependencias das unidades da CONTRATANTE;
19.12. Garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro dos padroes de qualidade, seguran9a e higiene,
observando os requisites da medicina do trabalho e preven9ao contra incendios;
19.13. Manter registro das atividades relacionadas ao desenvolvimento do contrato;
19.14. Participar de reunites periodicas com o CONTRATANTE para avalia9ao dos servÿos prestados,
apresentando solu9oes para os problemas detectados, adotando providgncias no sentido de superar eventuais
deficiencias verificadas na execu9So dos servÿos.
19.15. Para acompanhamento financeiro do contrato, a(s) CONTRATADA(s) deverao emitir:
19.15.1. 01 (uma) fatura mensal referente 4 assinatura dos servÿos de link de dados e Gerenciamento.
19.15.2. Observando as seguintes condi9oes:
19.15.2.1. As faturas deverao ser emitidas ate o dia 05 do mes subsequente ao perfodo de presta93o dos servÿos,
contendo resumo dos valores cobrados pelos servÿos prestados;
19.15.2.2. As faturas deverao ser entregues aos gestores financeiros indicados na assinatura do contrato, com prazo
para vencimento nao inferior a 10 (dez) dias ap6s a data da efetiva entregue na Sede do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
presen?a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questSes
oriundas deste pacto.

i

i
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Lauro de Freitas (BA), 08 de Fevereiro de 2022.
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MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/3 CONTRATANTE
•amacho-PrefeitaMoema Isabel Pass*

*

ISECRETARY MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Lilton FlorSncio dos Santos-Secretÿrio

(fQjgcfvL
"nsTELECOMUNICACOES Lip

wx
A-CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

MQYUfn

NOME:
R.G. cP\b$D

A'V.Aaiibh.Ti. yl.R. Ai muL
NOME:
R.G CW J1?*- cPQB-Q GS-oo
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