
MINISTERIO  PUBuC0  DE  CONTAS  DOS  MUNIcipIOS

DO  ESTADO  DO  PARA

TERMO DE  REFERENCIA

Contratas5o   de   empresa   especializada   para   a   prestac5o   de   servico   de
telefonia m6vel para atender as necessidades do Minist6rio Pdblico de Contas

dos  Municipios do  Estado do  Pars-MPCM-PA,  conforme  especificac6es e condic6es

constantes deste Termo de Referencia.

E±

1. JUSTIFICATIVA DO PEDID0
1.1.  E  imprescindi'vel  a  realiza€ao de  procedimento administrativo  para  a  contrata¢ao de empresa

para  os servi€os de telefonia  m6vel  para  atender necessidades de  membros e   servidores,   tendo
em vista  o t6rmino do Contrato  03/2016 em  21/03/2021,  com  os valores a  serem  descontados
no contra-cheque do servidor.
1.2.   Em   atendimento   ao   disposto   no  Art,   70,   §   20,   Inciso   I,   da   Lei   de   Licita¢6es  e
Contratos   Administrativos   (Lei    NO   8.6.66/93),   apresenta-se   a   seguir   o   conjunto   de
elementos  e  informa€6es  caracterizadores  dos  servi¢os  de  telefonia  m6vel  e  os  demais
servi€os correlatos,  de acordo com  a  necessidade do  MPCM-PA;
1.3.  As  informas6es  contidas  neste  Termo  de  Refer€ncia     tern  por  fim  o  oferecimento  de
subsi'dios   a   realizac5o   do   processo   licitat6rio,   que   culminara   na   contratacao   de  empresa
especializada  e  a  adequada  execu¢ao  dos servi¢os contratados.

2. OBJETO

2.1.  Contratasao  de  empresa  especializada  para  serviso  de  telefonia  m6vel  na  modalidade
SMP  (Servico  M6vel  Pessoal),  para  comunicasao  de  voz  e  dados,  originadas  em  terminais
m6veis  com  tecnologia  digital,  com  as  caracterlsticas  de  servico  p6s-pago,  para  presta¢ao
de  servico   nas   areas   com   cobertura   da   prestadora,   inclusive   nos   locais   em   que   possui
acordo  de  "roaming''  e  outros  servigos  definidos  no  regulamento  do  SMP,   regulamentado

pela  ANATEL  (Agencia  Nacional  de Telecomunica€6es),  sem  o  fornecimento  de  aparelhos.

2.2  DA  DESCRICA0  DE OBJET0  E QUANTITATIVOS
Segue uma  estimativa  do quadro
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3.0  CARACTERISTICA DE  SERVICOS

3,1   0   Servigo   M6vel   Pessoal   (SMP)   compreende   o   serviso   de   telecomunica§6es   m6vel
terrestre  de  interesse  coletivo  que  possibilita  a  comunicasao  entre  as  Estac6es  M6veis  ou
destas  para  outras  redes  de  telecomunicas6es  de  interesse  coletivo,  al6m  de  servi¢os  de
valor agregado como  mensageria  e  acesso a  internet atrav6s de aparelhos telef6nicos.
0   servico   telefonico   para   telefonia   celular   nas   modalidades   Longa   Distancia   Nacional   6

estabelecido  pela  ANATEL,  em  sua   Resolu¢ao  n,0  477,  art.  21,  par5grafo  20,  como  Servi€o
Telefonico   Fixo   Comutado   (STFC),   assim   entendidas   as   liga¢6es   oriundas   da   regiao   em

questao  para todo e qualquer  Estado da  Federa€ao.
3,2       A   CONTRATANTE    podera    solicitar   a    CONTRATADA   a   facilidade   de    portabilidade
num6rica,  devendo  esta  manter os  ndmeros e/ ou  a  (s)  faixa  (s)  de  numera¢5o  utilizada  pelo
CONTRATANTE,  sem  Onus  para  aquela,  e  independentemente  da  operadora  do  servigo  a

que  esteja  atualmente  vinculado.  A  CONTRATADA  devera  respeitar  o  prazo  de  3  (tres)
dias  dteis estabelecido  pela  ANATEL,  para  a  realizasao  do  serviso.
3.3  0s  servisos  de  voz  e  dados  dever5o  estar  disponibilizados  dentro  e  fora  de  sua  area  de
registro  atraves  de  `'roaming"  Nacional,  abrangendo  a  area  de  atendimento  preestabelecida
de  acordo  com  as  regulamenta¢6es  da  ANATEL,  devendo  ocorrer  de  forma  automatica,  sem
a  necessidade  de  habilita€ao  ao acesso  m6vel  ou  de qualquer outro equipamento,  em  todo o
territ6rio  nacional.

3.4  Para  o  servi¢o  M6vel  Pessoal,  os  parametros  para  a  medi¢ao  da  qualidade  sao  aqueles
definidos  na  regulamentagao  expedida  pela  ANATEL,  em  especial,  o  Regulamento  de
Gestao  da  Qualidade  da  Prestagao  do  Servi?o  M6vel  Pessoal-  RGQ-SMP  (Resolugao
n.0  575,  de  28  de  outubro  de  2011).

3.5  ACESSO  A   INTERNET:   A   CONTRATADA  deve   seguir  todos   os   indicadores   de
qualidade do servigo de telefonia  m6vel  (SMP)  presentes  no  Regulamento de Gestao da
Qualidade  (RGQ-SMP)  da Anatel -Resolugao  n° 575/2011  ou  mais  atual.
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3.6  0s  dispositivos  de  comunicagao  deverao  ser  habilitados  com  servigos  de dados  com
franquias   minimas   estabelecidas   nas   especificag6es   deste   instrumento,   incluindo   a
assinatura de provedor de acesso a  Internet.
3.7  A  CONTRATADA  deve  garantir  uma  taxa  de  Transmissao  Media  nas  conex6es  de
Dados,  no  periodo  de  Maior  Trafego.  Esta  meta  e  avaliada  pelo  indicador  Garantia  de
Taxa   de   Transmissao   Media   contratada,   presente   no   Regulamento   de   Gestao   da
Qualidade  da  Prestagao  do  Servigo  M6vel  pessoal-RGQ-SMP  (Resolugao  n.°  575,  de
28  de  outubro  de  2011 ).

3.i:i   Durai\!icja   o   perioc)o  de   r\7ldior  Trafego`   a   CONTRATADA  deve  garantir  uma   Taxa  de
Transmissao   instantanea   na  Conexao  de  Dados    Esta  meta  e  avaliada   pelo  indicador
Garantia  de  Taxa  de  Transmissao  lnstantanea  contratada,  presente  no  Regulamento  de
Gestao  da  Qualidade  da  Prestagao  do  Servigo  M6vel  Pessoal  -RGQ-SMP  (Resolugao
n  °  575,  de  28  de  outubro  de  2011 ).

3.9  A  cobertura  nacional  para  o  padrao  4G  devera  seguir  o  cronograma  estabelecido
pelo edital da  licitagao  n.0 004/2012/PVCP/SPV da ANATEL,  a  saber:
3.10 Ate  31  de dezembro  de 2017,  em todas as cidades  com  mais de 30 mil  habitantes.
3.11   Nas  cidades  em  que  nao  houver  cobertura  cle  acordo  com  o  cronograma  acima,  a
CONTRATADA  devera  atender  no  padrao  3G  ou  superior,   podendo  o  acesso  se  dar
medjante   emprego   de   outras   tecnologias   em   fungao   da   disponibilidade   da   area   de
acesso,
3.12 A tecnologia  de  rede  a  ser disponibilizada  durante toda  a  vigencia  do  contrato deve
ser sempre  a  mais  atual,  disponibilizada  comercialmente  pela  CONTRATADA.  Qualquer
evolugao  tecnol6gica   (como   a   rede  4.5   G   ou   superior)   que   se   tome   comercial   pela
CONTRATADA,  devera  ser  disponibilizada  para  o  MPCM/PA,  o  qual  podera  optar  pela
sua    adogao    ou    nao,    salvo    se    os    custos   dessa    evolugao   tecnol6gica    vierem    a
comprometer  relagao  econ6mica/financeira  do  contrato,  devidamente  comprovada  pela
CONTRATADA.
3.13  A  CONTRATADA,  devera  disponibilizar  urn  Portal  Web  de  acesso  via  internet  que
permitira   a   CONTRATANTE   efetuar   a   gestao   e   controle   de   todas   as   suas   linhas
CONTRATADAS.  Este  portal devera  ter as  seguintes funcionalidades:
3.14  Definir o  perfjl  de  utilizagao  de  cada  linha;  agrupar as  linhas  em  centros de  custos  e
departamentos.
3.15  0 acesso  ao  portal  devera  ser realizado  mediante  login  com  uso de senha  pessoal
para   garantir   que   somente   pessoas   autorizadas   tenham   acesso   as   facilidades   da
ferramenta
3.16  Disponibilizar perfis  de  acesso.
3.17  Permitir que  a  CONTRATANTE  realize  solicitag6es  de:
3.18  Acompanhamento  do  uso diario  das  linhas:
3.19  Por horario/ calendario   Por tipo de  destino:  local,  interurbano,  fixo e etc
3.20  Numero  chamado  (lista  negra/lista  branca)
3.21  Limite de  minutos por linha,  departamento ou  centro de  custo
3.22 Cadastramento de gestor e usuarios para  acesso ao sistema.
3.23  Sera  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  manutengao,   a  recuperagao  e  a
seguranga dos dados  do servigo de gerenciamento online.
3.24  Caso  alguma  funcionalidade/facilidade  relacionada  no  item  3.11,  relativos  ao  Portal
Web  nao  estjverem  disponiveis  em  sua  ferramenta,  e  dispor,   inclusive,  de  facilidades
adicionais,  deverao ser informadas,  para a analise e aceita?ao da contratante.
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3.25  Disponibilizar  treinamento  a,   pelo  menos,  dois  usuarios  para   utilizagao  do  Portal
VV eb .

4.  DA VIGENCIA

A Ata  de  Registro  de  Pregos  tera  vigencia  de  12  (doze)  meses  e  a  vigencia  do  Contrato
sera  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado
ate  o     limite  de  60  (sessenta)  meses  conforme  inciso  11  do  art.  57  de  Lei  n.° 8.666/93.

5.  DO REAJUSTE
5.1    0   prego   contratado   podera   ser   reajustado   e    nao   podera   alterar   o   equilibrio
econ6mico   financeiro   do   contrato,   desde   que   solicitado   pela   CONTRATADA,   sendo
vedada   a   periodicidade   de   reajuste   inferior   a   01    (urn)   ano,   a   contar   da   data   do
orgamento  aos  quais  a  proposta  se  referir,  com  base  na  variagao  dos  ulltimos  12  meses,
do  indice  de  Servigos  de  Telecomunicag6es  -lsT  ou  outro  que  venha  a  substitui-lo,  no
caso de extingao.
5.2.  Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro  a  anualidade sera  contada  a  partir da  data
do fato gerador que deu  ensejo  ao  ultimo  reajustamento.
5.3  A  varia?ao  de  custos  decorrente  de  indices  de  mercado  somente  sera  concedida
mediante a  disponibilidade  orgamentaria  do  MPCM/PA
5.4  .  Os  reajustes  poderao  ser  formalizados  por  meio  de  apostilamento,  salvo  quando
coincidirem    com    a    prorroga?ao    contratual,    quando    poderao    ser   formalizados    por
aditamento.
5.5.  Os  reajustes  a  que  o  contratado  fizer jus,  e  que  nao  forem  solicitados  durante  a
vigencia  do  atual  contrato  serao  objeto  de  preclusao  com  a  assinatura  do  aditivo  de
prorrogagao contratual  ou  com  o encerramento do contrato vigente.
5.6.  Os  reajustes  nao  interferem  no  direito  das  partes  de  solicitar,  a  qualquer  momento,
a  manutengao  do equilibrio econ6mico dos contratos com  base  no disposto  no art.  65,11,
"d"  da  Lei  n°  8.666,  de  1993.

6.  DA  GARANTIA  E ASSISTENCIA TECNICA

A   CONTRATADA   devera   dispor   de   servigo   de   atendimento   ao   consumidor   -SAC,

preferencialmente   com   suporte   para   atendimento   corporativo,   com   a   finalidade   de
resolver   demandas   sobre   informacao,   dJivida,   reclamagao,   suspensao   de   servigos,
bloqueios  e  etc.
6.1   A  forma  de   contato  com   a   EMPRESA  VENCEDORA  sera   por  meio  de   ligag6es
telef6nicas e,  totalmente sem  Onus  para o  MPCM/PA,  ou  ainda,  por e-mail.
6.2   devera   informar  o   nulmero   do   telefone   de   ligagao   gratuita   DOS   SERvl?OS   DE
ATENDIMENTO  AO  CONSUMIDOR  ao  MPCM/PA,  quando  do  inicio  da  prestagao  dos
servigos.
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6.3.  0  SAC  devera  estar disponivel,  ininterruptamente,  durante  vinte  e  quatro  horas  por
dia e sete dias por semana,  ressalvado o disposto em  normas especificas.
6.4.   0  SAC  devera  permitir  o  acompanhamento  pelo  fiscal  do  contrato  ou  gestor  da
conta de todas  as suas demandas  por meio de  registro  numerico  (numero de protocolo),
que  lhe sera  informado durante o atendimento.
6.5.  0  registro  numerico,  com  data,  hora  e  objeto da  demanda,  sera  informado ao fiscal
do contrato ou  gestor da  conta e,  se  por este  solicitado,  enviado  por correspondencia ou
por meio eletr6nico.
6.6  E  obrigat6ria  a  manutengao da  gravagao das chamadas efetuadas  para  o SAC,  pelo
prazo  minimo  de  noventa  dias,  durante  o  qual  o  fiscal  do  contrato  ou  gestor  da  conta
podera  requerer acesso ao seu conteudo.
6.7.  0  registro eletr6nico do  atendimento  sera  mantido  a  disposi?ao do fiscal  do contrato
ou  gestor da  conta  por urn  periodo  minimo de dois anos ap6s a  solugao da demanda.
6.8.   0  fiscal  do   contrato   ou   gestor  da   conta   tera   direito  de  acesso   ao   conteudo  do
hist6rico  de  suas  demandas,  que  lhe  sera  enviado,  quando  solicitado,  no  prazo  maximo
de setenta  e duas  horas,  por correspondencia  ou  por meio eletronico,  a  seu  criterio.
6.9.   As   informa?6es   solicitadas   pelo   fiscal   do   contrato   ou   gestor   da   conta   serao
prestadas  imedjatamente  e suas  reclamag6es,  resolvidas  no  prazo  maximo  de  5  (cinco)
dias  uteis a  contar do dia do  registro  (protocolo).
7.0.  0  fiscal  do  contrato  ou  gestor  da  conta  sera  informado  sobre  a  resolugao  de  sua
demanda   e,   sempre   que   solicitar,   ser-lhe-a   enviada   a   comprovagao   pertinente   por
correspondencia  ou  por meio eletr6nico,  a  seu  criterio.
7.1.  A  resposta  fornecida   pelo  SAC  sera  clara  e  objetiva  e  devera  abordar  todos  os

pontos da demanda  do fiscal do contrato  ou  gestor da  conta.
7.2.  As  solicitag6es  de  servigos  excepcionais,  a  exemplo,  fornecimento  das  faturas  dos
ultimos   6   (seis)   meses   em   forma   eletr6nica   ou   2a   via   impressa   destas   contas,   ou
levantamento     de     outras     informag6es     pertinentes     ao     contrato,     por     parte     da
CONTRATADA,   deverao   ser  fornecidas   no   prazo   maximo  de  20   (vinte)   dias   dteis   a
contar do dia  do  registro  (protocolo).
7.3.  Durante  o  horario  de expediente  normal  da  CONTRATADA e  havendo  preposto  que
trata    djretamente    de    assuntos    relativos    a    contratos    com     C)rgaos     Publicos,     a
comunica?ao   podera   ser  estabelecida   por  esse   meio,   desde  que   haja  facilidade  de
acesso  a  esse  canal  de  comunicagao,  devendo  a  CONTRATADA  fornecer  o  nome  do
preposto,  sua fungao,  e-mail e telefones comercial e celular.
7.4  0  preposto  devera   registrar  as  solicitae6es/reclamae6es  do  fiscal  do  contrato  ou
gestor  da   conta   por  meio  de   registro   num6rico  (numero  de   protocolo),   que   lhe  sera
informado durante o atendimento e/ou  enviado atraves de e-mail.
7.5   Este   canal   de   atendimento   nao   e   exclusivo,   portanto,   caso   haja   dificuldade   na
comunicagao com  o preposto,  as solicitag6es deverao ser estabelecidas via SAC.

8.  DA QUALIFICACAO TECNICA NA CONTRATACAO

As   empresas   deverao    comprovar   a   aptidao    para    a    prestaeao   dos   servigos   em
caracteristicas e  prazos  compativeis com  o objeto deste Termo de  Referencia,  mediante
a   apresentagao   de   atestado(s)/certidao(6es)/declara?ao(6es)   fornecidos   por   pessoas
juridicas  de  direito  publico  ou  privado,  nos  termos  definidos  a  seguir:
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8.1.  As  empresas  devem  ter executado,  por  no  minimo  12  meses,  em  contrato  dnico  ou
separado,  o  Servigo Telef6nico  M6vel  Pessoal  -SMP  (m6vel-M6vel  M6vel-Fixo e dados),
nas  modalidades  Local  e  Longa  Distancia  Nacional  (LDN);
8.2.   Apresentar   o   Termo   de   Autorizagao,    Contrato   de   Concessao   ou   documento
equivalente  para  exploragao dos servigos objeto deste Termo,  subscrito pela Anatel.

9.  DA SUBCONTRATACAO
9.1.  Nao sera  admitida  a  subcontratagao do objeto da  licitagao.

10.  DA ALTERACAO  SUBJETIVA
10.1.  E  admissivel  a  fusao,  cisao  ou  incorpora?ao  da  contratada  com/em  outra  pessoa
juridica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  juridica  todos  os  requisitos  de
habilitagao    exigidos    na    licitagao    original;    sejam    mantidas    as    demais    clausulas    e
condig6es   do   contrato;   nao   haja   prejuizo   a   execugao   do   objeto   pactuado   e   haja   a
anuencia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

11.  DO CONTROLE  E  FISCALIZACAO  DA EXECUCAO  DO  CONTRATO
11.1.    Nos   termos   do    art.    67    Lei    n°   8.666,    de    1993,    sera   designado   fiscal    para
acompanhar e  fiscalizar  anotando  em  registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas
com   a  execugao  e  determinando  o  que  for  necessario  a   regularizagao  de  falhas  ou
defeitos observados;

11.2.  A  fiscalizagao  da  execugao  contratual  deve  ser  realizada  preferencialmente  por
servidores com conhecimento tecnico compativeis com  o objeto do contrato;

11.3.  A  fiscalizagao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  ainda  que  resultante
de  imperfeig0es  tecnicas  ou  vicios  redibit6rios,  e,  na  ocorrencia  desta,  nao  implica  em
co-responsabilidade     da     Administragao     ou     de     seus     agentes     e     prepostos,     de
conformidade com  o art.  70 da  Lei  n° 8.666,  de  1993;

12.  DIREITOS  E  RESPONSABILIDADES  DAS  PARTES
12.1.  Das  obrigag6es  da  CONTRATANTE:
12.2.    Prestar   informa?6es    e    esclarecimentos   que    venham    a    ser   solicitados    pela
CONTRATADA;
12.3.   Solicitar   reparagao   do   objeto   do   contrato   que   esteja   em   desacordo   com   a
especificagao apresentada ou que apresente defeito;

12.4.   Fiscalizar  e   acompanhar   a   execugao   do   objeto   do   contrato,   sendo   que   essa
fiscalizagao  nao exclui ou  reduz a  responsabilidade da  CONTRATADA;
12.5  Efetuar o  pagamento do valor constante  na  nota fiscal eletr6nica/fatura.
12.6.   Notificar   a   empresa   sobre   eventuais   atrasos   na   execu?ao   dos   servigos   e/ou
descumprimento de clausulas previstas  neste Termo de  Referencia ou  no  Contrato;
12.7.  Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrencia  de  eventuais  imperfeig6es,  falhas
ou  irregularidades constatadas  no curso da execugao dos servigos,  fixando  prazo  para a
sua   corregao,    certificando-se   que   as   solu?6es   por   ela   propostas   sejam   as   mais
adequadas
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12.8.   Providenciar  as  assinaturas  pela  CONTRATADA  no  Termo  de  Compromisso  de
Manutengao  de  Sigilo  e  Respeito  as  Normas  de  Seguranga  e  no  Termo  de  Ciencia  da
Declaragao de  Manuteneao de Sigilo.
12.9.  Aplicar a  CONTF{ATADA  as  sang6es  administrativas  regulamentares  e  contratuais
cabiveis,  em  caso de descumprimento contratual;
12.10.   Observar   para   que,   durante   a   vigencia   contratual,   sejam   mantidas   todas   as
condig6es   de   habilitagao   e  qualificagao  exigidas   para   a   contrataeao,   bern  como  sua
compatibilidade  com  as  obrigag6es  assumidas,  podendo  quando julgar  necessario exigir
documentos que comprovem  a  regularidade.
12.11.  Garantir,  quando  necessario,  o  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA  as
dependencias  da  CONTRATANTE,   para  execugao  dos  servigos  referentes  ao  objeto
contratado,  ap6s o devido cadastramento dos referidos empregados;
12.12.    Dirimir   as   duvidas   que   surgirem    no   curso   da    prestagao   dos   servigos   por
interm6dio  do  Gestor ou  fiscal  do  Contrato;

13.  Das obrigae6es da CONTRATADA:
13.1.  Executar  os  servi?os  conforme  especificag6es  deste  Termo  de  Referencia  e  de
sua  proposta,  com  a  alocagao  dos  empregados  necessarios  ao  perfeito  cumprimento
das  clausulas  contratuais.
13.2.  Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes  no    ambito  federal  e
estadual,  assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigag6es estabelecidas por
regulamentagao   da   Agencia   Nacional   de   Telecomunicag6es   -ANATEL   e   cumprir   as
normas   de   seguranga   da    CONTRATANTE,   quanto   ao   sigilo   e    inviolabilidade   das
informag6es.
13.3.   Prestar  os  servigos  dentro  dos  parametros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo
todos  os  materiais,  equipamentos  e  utensilios  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia
adequadas,  com  a  observancia  as  recomendag6es  aceitas  pela  boa  t6cnica,  normas  e
legislagao.

13.4   Utilizar   empregados   habilitados   e   com   conhecimentos   basicos   dos   servigos   a
serem executados,  em conformidade com as  normas e determinag6es em vigor.
13.5.   Responder   por   quaisquer   danos   causados   diretamente   a   Administragao   ou   a
terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato.
13.6  Comunicar a Administragao,  por escrito,  qualquer anormalidade de carater urgente.
13.7.  Aceitar,  nas  mesmas  condi?6es  contratadas,  os acr6scimos ou  supress6es que se
fizerem  necessarios,  ate  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por cento)  do  valor atualizado do
contrato.
13.8.   Dispor  de  sistemas  de  supervisao   para   atuar  preventivamente   na  detecgao  de
falhas  na  presta?ao do  servi?o.
13.9.    Prestar    a    Administragao    esclarecimentos    que   julgar    necessarios    para    boa
execu?ao do contrato.
13.10.   Manter,   durante   a   execugao   do   objeto   do   contrato,   em   compatibiljdade   com
obrigag6es   assumidas,   todas   as  condig6es  de   habilitagao  e   qualificagao  exigidas   na
licitagao,     podendo     a     qualquer    momento    ser    solicitada     comprovagao     mediante
apresenta?ao de certid6es de  regularidade.
13.11.     Apresentar,     mensal     e     gratuitamente,     junto     com     a     Nota     Fiscal/Fatura
detalhamento dos servigos  prestados.
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13.12.  0  detalhamento dos  servigos de chamada  de voz devera  conter,  no  minimo:  Area
de  registro  de  origem,  Area  de  registro  ou  localidade  de  destino,  Njlmeros  chamados  e
chamador,  Data  e  horario  do  inicio  da  chamada,  Duragao  da  chamada,  Tipo  de  Servigo
cobrado.
13.13.  Designar  preposto  com  amplos  poderes  para  representa-Ia  formalmente  durante
a  prestagao dos  servi?os,  em todos os  assuntos operacionais e  administrativos  relativos
ao objeto do contrato.
13.14.  0  preposto  designado devera  dejxar enderego,  telefones  (fixo  e  celular)  e e-mail,
com  o fiscal do  contrato.
1315    Responder  pelo  cumprimento  da  legislagao  em  vigor,   bern  como  assegurar
direitos  e  cumprimentos  de  todas  as  obrigag6es  estabelecidas  por  regulamentagao
ANATEL.

13.16.  Assumir  inteira  responsabilidade  t6cnica  e  operacional  do  objeto  contratado,  nao

podendo,  sob  qualquer  hip6tese,  transferir  a  outras  empresas  a  responsabilidade  por
problemas de funcionamento do servigo.
13.17.  Caso  o  problema  de funcionamento do  servigo detectado tenha  a  sua  origem fora
do escopo do  objeto contratado,  a  CONTRATADA repassara  para  a  CONTRATANTE.as
jnformag6es  tecnicas  com  a  devida  analise  fundamentada  que  comprovem  o  fato,  sem

qualquer Onus  para  a  CONTRATANTE;
13.18  Garantir  sigilo  e  inviolabilidade  dos  dados  e  conversag6es  realizadas  por  meio  do
servigo   desta   contratagao,    no   minimo   dentro   de   sua    rede   de   telecomunicag6es,
respeitando  as  hip6teses  e  condig6es  constitucionais  e  legais  de  quebra  de  sigilo  de
telecomunicag6es.
13.19  A   CONTRATADA   devera   assinar  Termo   de   Compromisso   de   Manutengao   de
Sigilo  e  respeito  as  normas  de  seguranga  vigentes  no  Orgao  ou  entidade  em  razao  do
trabalho  vinculado  ao  contrato  assinado.  Pela  mesma  razao,  a  CONTRATADA  devera
providenciar  que  todos  os  empregados  diretamente  envolvjdos  na  contratagao  tamb6m
o assinem.
13.20.  Providenciar,  quando  da  execugao  contratual,  no  prazo  maximo  de  2  (dois)  dias
uteis,  o servigo de troca de numero,  sem qualquer Onus extra para a CONTRATANTE.
13.21.  Manter em funcionamento  continuo todos  os  acessos  SMP.
13 22.   No  caso  de  identificagao  de  clonagem   providenciar  em  ate  24  (vinte  e  quatro)
horas,  a  contar do conhecimento  por parte da  contratada,  a  reparagao de forma que  nao
haja    interrupgao    dos    servlgos,    devendo    permanecer    o    mesmo    njimero    do    chip
substitul'do.
13 23. A empresa prestadora do servigo devera fornecer chip's de backup (SIM
CARD)   no   percentual   de   3%   da   quantidade   total   do   contrato   que   servirao   para
solucionar ocorrencias  como  roubo,  perda,  clonagem  e etc.
13.24.  A  empresa  CONTRATADA  devera  executar  a  habilitagao  das  linhas  e  entrega
dos  chips  de  linha  (SIM  CARD)  no  prazo  maximo  de  20  (vinte)  dias  corridos,  contados
da  data de assinatura  do  contrato.
13.25.  A  livre  criterio  do  MPCM/PA,  os  chips  de  linha  (SIM  CARDS)  contratados  poderao
ser  de  qualquer  padrao  do  mercado  como  Mini-SIM,  Micro-SIM  e  Nano-SIM,  sem  Onus
adicionais  (preferencialmente 3 em  1)
13.26.   Todos   os   chips   de   linha   (SIM   CARDS)   deverao   ser  entregues   n   a   sede   do
MPCM/PA
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14.27.  Emitir  termo  de  entrega  de  cada  urn  dos  chips  de  linhas,  os  quais  deverao  ser
assinados  pelo fiscal  do  contrato.

14.28.   Devera  garantir  a   disponibilidade  do  servigo  de  forma   ininterrupta,   na  arre  de
cobertura,  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia,  7  (sete)  dias  por  semana,  durante  todo  o
periodo   de   vigencia   do   contrato,   salvaguardadas   as   interrupg6es   autorizadas   pela
ANATEL ou  de  causas fortuitas e motivos de forga  maior.
14.29.  A  CONTRATADA  devera  informar  sobre  todas  as  correg6es  e  atualiza?6es  dos
softwares   imediatamente   ap6s   sua   disponibilizagao,   bern   como   prover,   sem   custos,
meios e apoio t6cnico  para  sua  instala?ao e  uso  imediatos.
14.30.  Reconhecer o  Gestor do  Contrato/Conta,  bern  como  outros  servidores  que forem
indicados  pelo  CONTRATANTE,  para  realizar  as  solicitag6es  relativas  aos  contratos  a
serem firmados, tais como manutengao,  configuragao,  entre outras;
14.31.   Apresentar   Nota   Fiscal/Fatura   com   a   descrigao   dos   servigos   prestados,   nas
condig6es   deste   Termo   de   Referencia,   como   forma   de   dar   inicio   ao   processo   de
pagamento  pelo  CONTRATANTE.
14.32.   Apresentar   mensalmente   e   de   forma   gratuita,   a   crit6rio   da   CONTRATANTE,

juntamente  com  a  Nota  Fiscal,  detalhamento dos servi?os  prestados de voz,  em  arquivo
eletr6nico   compativel   com   arquivo  de  texto   no  formato  TXT,   no   padrao   FEBRABAN
(versao  3  ou  superior,  conforme www.febraban.org.br),  ou  em  papel  (caso  a  contratante
solicite    explicitamente),     incluindo    detalhes    das    chamadas    (ntlmero    chamado    e
chamador,  duragao,  data  e  hora  da  chamada,  outros)  e  valor  do  servigo,  que  devera
conter todos  os tributos e encargos,  conforme  pregos  contratados  no  processo  licitat6rio.
14.33.  Implantar,  de forma  adequada,  a supervisao  permanente dos servigos,  de modo a
obter uma  operagao  correta  e eficaz;
14.34.    Atender    prontamente    quaisquer    orientag6es    e    exigencias    da    Equipe    de
Fiscaliza?ao do  Contrato,  inerentes a execugao do objeto contratual;
14.35.  Assumir  as  responsabilidades  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
adjudicagao da  licitagao  oriunda deste Termo de  Referencia;
14.36.    Responsabilizar-se   pelo   cumprimento   das   obrigag6es   previstas   em   Acordo,
Convengao,   Dissidio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas

pelo  contrato,  por todas  as  obrigag6es  trabalhistas,  sociais,  previdenciarias,  tributarias  e
as   demais   previstas   em   legislagao   especifica,   cuja   inadimplencia   nao   transfere   a
responsabilidade  ao CONTRATANTE;
14.37.  Atender  as  solicitagctes  de  servigos  de  habilitagao,  troca  de  numero  ou  qualquer
outro    tipo    de    servi?o    eventualmente    requerido,    preferencialmente    pelo    Preposto
designado;
14.38.    Bloquear    previamente    o    uso    dos    servi?os    de    dados    em    deslocamento
internacional,  chamadas  para  c6digos  de  acesso  0300,  0500,  0900  e  similares,  auxilio  a
lista  (102),  Hora  Certa  (130)  e  similares,  servigos  recebidos  a  cobrar (chamadas,  SMS),
salas   de  jogos   e   de   bate-papos,   sorteios   e   eventos   via   SMS,   utiliza?ao   avulsa   de
servigos   de   dados   por   meio   dos   terminais   que   nao   tenham   assinatura   de   dados
contratada  e quaisquer servi?os tarifados  nao cobertos  pelo contrato;
14.39.   Providenciar  o  servigo  referente  a  bloqueio  de  linhas  m6veis  quando  solicitado

pela   CONTRATANTE   no   prazo   maximo   de   12   horas.   A  CONTRATADA   nao   podera
cobrar   por   ligag6es   e/ou   servigos   a   partir   da   referida   solicitagao   de   bloqueio.   Tal
cobranga     apenas     podera     ocorrer    quando    da     solicitagao    de    desbloqueio     pela
CONTRATANTE    e    o    restabelecimento    completo    da    prestagao    do    servigo    pela
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CONTRATADA. Aplica-se  neste caso,  a  regulamentagao da ANATEL referente ao  prazo
de suspensao dos servigos.
14.40.  0 bloqueio dos dispositivos  m6veis somente  podera  ser executado  por solicitagao
de  representante  credenciado  da  CONTRATANTE,   uma  vez  a  cada   12  meses,  pelo
prazo  minimo  de  30  dias  e  maximo  de  120  dias.  A  CONTRATADA  tern  o  prazo  de  24
horas  para  atender o  pedido,  nos termos da  Resolugao  n° 426/2005 da Anatel.
14.41.  Reparar,  corrigir,  remover  ou  substituir,  as  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,
no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  os  servigos  efetuados  em  que  se  verificarem
vicios,  defeitos ou  incorreg6es  resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
14.42.  Reparar quaisquer danos diretamente causados  a  CONTRATANTE  ou  a terceiros
por   culpa   ou   dolo   de   seus   representantes   legais,   prepostos   ou   empregados,   em
decorrencia  da   relagao  contratual,   nao  excluindo  ou   reduzindo  a   responsabilidade  da
fiscalizagao ou  o acompanhamento da  execugao dos  servigos  pela  CONTRATANTE.
14.43.   Responder  por  quaisquer  interferencias  de  estranhos  nos  acessos  em  servigo,
bern como zelar pela  integridade da  comunicagao.
14.44.    Prestar   esclarecimentos   a   CONTRATANTE   sobre   eventuais   atos   ou   fatos
noticiados que se  refiram  a  CONTRATADA,  independente de solicitagao.
14.39.   Realizar   a   migragao,   sem   Onus,   para   nova   tecnologia   que   a   CONTRATADA
venha   a  disponibilizar  para   o   Servigo   M6vel   Pessoal   (SMP),   mediante  solicitagao  da
CONTRATANTE  e  desde  que:  (i)  nao  ocorra  desequilibrio  financeiro  do  contrato;  e  (ii)  a
tecnologia  anterior seja  descontinuada  ou  oferega  riscos  a  manutengao  do fornecimento
do    objeto.    Caso    contrario,    essa    nova    tecnologia    devera    ser   fornecida    para    os
incrementos de novos acessos.
14.40.  Nao  veicular  publicidade  ou  qualquer  outra  informagao  acerca  da  prestagao  dos
servi?os do  Contrato,  sem  pr6via  autorizagao do  CONTRATANTE.
14.41.    Nao   fazer   uso   das   informag6es   prestadas   pelo   CONTRATANTE   para   fins
diversos do estrito e  absoluto cumprimento do contrato em  questao.
14.42.  Garantjr  sigilo  e  inviolabilidade  das  conversag6es  realizadas  por  meio  do  servigo
desta   contratagao,   respeitando   as   hip6teses   e   condig6es   constitucionais  e   legais  de
quebra  de  sigilo de telecomunica?6es.
14.43.  A  quebra  da  confidencialidade  ou  sigilo  de  informag6es  obtidas  na  prestagao  de
servigos  da  CONTRATADA  ensejara  a  responsabilidade  criminal,  na  forma  da  lei,  sem

prejuizo de outras  provjdencias  nas demais esferas.
14.44.  A  CONTRATADA  devera  assinar  termo  de  compromisso,  constante  no  Anexo  11
deste  Termo  de   Refer6ncia,   com   declara?ao  de  manuten?ao  de  sigilo  e  respeito  as
normas  de  seguranga  vigentes  no  6rgao  ou  entidade  em  razao  do  trabalho  vinculado  ao
contrato assinado.  Pela  mesma  razao a CONTRATADA devera  providenciar o Termo de
Ciencia  da  Declaragao de  Manutengao de  Sigilo e  respeito  as  normas vigentes  no  6rgao
ou  entidade,  a  ser  assinado  por  todos  os  empregados  da  CONTRATADA  diretamente
envolvidos  na  contratagao.
14.45.    Cumprir   outras   obrigag6es   que   se   apliquem,   de   acordo   com   o   objeto   da
contratagao.

15.  DAS  COND196ES  DE  PAGAMENTO
15.1.   0   pagamento   do   valor   constante   na   nota   fiscal   eletr6nica/fatura   devera   ser
efetuado ate a data acordada com  a  contra{ante:
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15.2.   Manter,   durante   a   execugao   do   objeto   do   contrato,   a   compatibilidade   com   as
obrigag6es  assumidas  e  todas  as  condig6es  de  habilitagao  e  qualifica?ao  exigidas  na
licitagao,    pois    o    MPCM/PA    podera,    a    qualquer    momento,    solicitar    comprovaeao
mediante apresentagao de  certid6es de  regularidade fiscal.
15.3.  A  Nota  fiscal/ fatura  devera  conter a  descrigao  do  objeto  detalhado  nos termos  da
proposta  homologada.
15.4.  A  empresa  prestadora  do  servigo  devera  encaminhar  nota  fiscal  eletr6nica/fatura
mensalmente com  antecedencia de pelo menos 05 dias da data do vencimento,  ao fiscal
do   contrato,   conforme   estipulado   pela   Resolugao   632   de   2014   da   ANATEL,   para
tramitagao  interna  de  pagamento,  antes do vencimento.

16.   SAN90ES ADMINISTRATIVAS
As  seguintes  sang6es   previstas   nos  artigos  86,   87  e  88  da   Lei   Federal  n°  8.666/93
combinadas as que estiverem  previstas no contrato poderao ser aplicadas.
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A  dota€ao  orcamentaria  sera  atendida  na  33903   ,  Fonte  de  recursos 0101  e  0301

Bel€m,  09  de  dezembro  de  2020.
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