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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 003/2020
PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020
PREGÃO Nº 003/2020 - ELETRÔNICO
IDENTIFICAÇÃO (ID) DA LICITAÇÃO NO SISTEMA LICITACÕES-E: 816703
1. PREÂMBULO
1.1. A AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL ANATER, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de
serviço social autônomo, com sede na SBN, Quadra 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento,
5º andar – Brasília/DF, CEP: 70.057-900, inscrita no CNPJ sob o nº.: 24.203.514/0001-02, por
intermédio de sua pregoeira designada pelo Portaria nº 030/2020 e da Comissão Permanente de
Licitação designados, pela Portaria n.º 029/2020, torna público torna público para conhecimento dos
interessados que na data abaixo indicada, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
realizará licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, utilizando os recursos de tecnologia da informação – Internet.
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente ao Regulamento de Licitações, Contratos,
Convênios e Instrumentos Congêneres da Anater (RLC) de dezembro de 2017, cujo inteiro teor está
disponível no sítio eletrônico da Anater www.anater.org, subsidiariamente ao Decreto Federal nº
10.024, de 20/09/2019, à Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014,
respectivas atualizações e demais legislações correlatas.
1.3. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico do Banco do Brasil.
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PREGÃO Nº 003/2020 - ELETRÔNICO

Data

08 de junho de 2020.

Horário

09:00 horas

Endereço Eletrônico

www.licitacoes-e.com.br

Credenciamento

Até 23:59 do dia 07 de junho de 2020 (anterior)

Término do lançamento das propostas

08 de junho de 2020 às 08h

Início da sessão de lances

08 de junho de 2020 às 09h

1.4. A licitante deverá observar as datas e os horários limites acima previstos para a abertura da
proposta, atentando também para o credenciamento específico para este Pregão, a data e horário de
início da disputa de preços.
1.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília/DF, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
1.7. Os trabalhos serão conduzidos por colaborador da Anater, denominado Pregoeiro, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema www.licitacoes-e.com.br
constante da página eletrônica da Banco do Brasil.
1.8. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá
acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.com.br , onde se encontra o link para a “Licitante”.
2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto Contratação de serviços de telecomunicações para a
implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via
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fibra óptica full duplex com velocidade de 150Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas
por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá
suportar no mínimo de 99,7% da velocidade 150Mbps e 16 IP’s fixos. O Link deve ser entregue no
Ponto Central com redundância através de 2 (duas) conexões distintas entre o ponto de presença da
Empresa e o Ponto Central, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.
2.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.3. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I

Termo de Referência

ANEXO II

Modelo Proposta

ANEXO III

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

ANEXO IV

Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

ANEXO V

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do
Artigo 7º, da Constituição Federal

ANEXO VI

Modelo de Declaração de não vínculo de parentesco

ANEXO VII

Minuta de Contrato

3. DA CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site www.anater.org e
www.licitacoes-e.com.br ou solicitado por e-mail: compras@anater.org.
3.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a
acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.anater.org e www.licitacoese.com.br bem como as publicações no Diário Oficial da União, quando for o caso, com vista a
possíveis alterações e avisos.
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3.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail:
compras@anater.org, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas. As
informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro até 2 (dois) dias úteis, por meio do
site www.licitacoes-e.com.br ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das
informações prestadas pelo Pregoeiro.
3.4. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por licitantes até o 3º dia útil,
que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o
endereço eletrônico compras@anater.org e no www.licitacoes-e.com.br ou protocolizadas junto a
Gerência de Compras e Contratações, dirigidas ao Pregoeiro, no horário de 08 às 18 horas.
3.5. A petição deverá ser assinada pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento
de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato
social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).
3.6. A Anater não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso,
sejam intempestivas.
3.7. A impugnação não possui efeito suspensivo do processo, no entanto se acolhida a
impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.8. A decisão do Pregoeiro será no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento, e será levado ao conhecimento de todos os interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica, legalmente constituídas no país,
operando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e o ramo de atuação estejam ligados ao
objeto desta licitação, e ainda:
4.1.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida
para habilitação, constante neste Edital, e estiverem devidamente credenciadas no Banco do Brasil,
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por meio do site www.licitacoes-e.com.br e apresentem os documentos nele exigidos, em original
ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente;
4.1.2. 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;
4.1.3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Artigo 1º e no inciso III do Artigo 5º da
Constituição Federal.
4.2. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante:
4.2.1. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste
edital e em seus anexos;
4.2.2. A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;
4.2.3. A responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.3.2. Estejam cumprindo suspensão realizada pela Anater;
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou sociedades integrantes de um mesmo grupo
econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns,
ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum, somente poderá apresentar uma única
proposta de preços. Caso um Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas
de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador;

_________________________________________________________________________________________
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ANATER
SBN, Quadra 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 5º andar – Brasília/DF – CEP 70.057-900
Telefone: (61) 3521 5801, opção 7 / E-mail: compras@anater.org

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.6. Tenham em seu quadro empregados, dirigente ou conselheiro da Anater, bem como exempregados, vedação prevista no artigo 84º do RLC, até 6 (seis) meses após a sua demissão;
4.3.7. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou incorporação;
4.3.8. As empresas submetidas ao regime de recuperação judicial poderão participar do certame
desde que apresente certidão emitida pela instância judicial que certifique sua aptidão econômica
para tal mister;
4.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.3.10. Empresas que estejam registradas no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas
(CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) e acessível por meio do endereço
eletrônico: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.
5. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL
5.1. Para acesso ao Sistema Eletrônico Licitações-e, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.
5.2. Os interessados em se credenciar no sistema Licitações-e poderão obter maiores informações
na Central de Atendimento do Banco do Brasil S.A., telefone: 0800 729 0500, ou na cartilha para
fornecedores, disponível na opção “Introdução às Regras do Jogo” cujo acesso encontra-se indicado
diretamente no Site www.licitacoes-e.com.br.
5.3. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes para o
recebimento da chave de identificação e senha pessoal, junto às Agências do Banco do Brasil,
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular propostas e lances de preços e praticar todos os
demais atos e operações no Sistema Licitações-e e firmar o termo de Adesão ao regulamento.
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5.4. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o signatário
nomear procurador, mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, CNPJ
e documentos dos sócios, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do
signatário.
5.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Banco do Brasil S.A., devidamente justificado.
5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou à
Anater a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.7. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao Sistema Eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, observadas a data e horário limite estabelecidos
este Edital.
5.9. Os dados para acesso devem ser informados no site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso
Identificado”.
5.10. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando
para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e
apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas.
5.11. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e concordância com edital e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
5.12. A licitante declarará no Sistema, ao registrar sua proposta, que concorda com os termos do
edital e com a declaração do tipo de empresa que ele representa, cumprindo plenamente os
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requisitos de habilitação exigidos neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de
declaração falsa.
5.13. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil
S.A. ou à Anater responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
5.14. Caberá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
5.15. A licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do Sistema)
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para
imediato bloqueio de acesso.
5.16. Caberá à licitante o acompanhamento de todo o pregão, desde a publicação até o seu
encerramento, verificando todas as alterações nele procedidas.
5.17. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
6. DO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1. Se o “Licitações-e” ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos
os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado
após comunicação, via sistema, aos participantes.
6.2. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do
pregão será suspensa e reiniciada após comunicação aos participantes.
6.4. Caberá à licitante:
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6.4.1. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
6.4.2. Comunicar imediatamente ao Banco do Brasil, por meio do Help Desk – 3004-1104 –
Capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7260104 – Demais localidades, qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;
6.4.3. Solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio.
6.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Anater
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.6. O credenciamento junto ao Banco do Brasil implica a responsabilidade legal da licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor total dos serviços, bem
como o valor mensal a ser liquidado, a partir da data da liberação do Edital no site www.licitacoese.com.br, no dia 25 de maio de 2020, até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja,
até às 08 h. do dia 08 de junho de 2020, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema
Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de
preços. Durante este período o Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.
7.2. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de
preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame
pelo Pregoeiro.
7.3. A licitante, antes de inserir o seu preço no Sistema Eletrônico, deverá consultar detidamente o
Edital e seus anexos, de modo a não incorrer em avaliações incompletas, erros e/ou omissões que
jamais poderão ser alegados para pleitear qualquer adicional de preço, pedido de desconsideração
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da mesma, ou quaisquer outros acréscimos, supressões ou retificações, salvo por motivo
superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro.
7.4. Na proposta deverá apresentar a composição de preços em moeda nacional, com, no máximo,
2 (dois) algarismos após a vírgula. Caso a proposta se apresente com mais de dois algarismos após a
vírgula, a Comissão considerará apenas os dois primeiros números imediatamente após a vírgula.
7.5. No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à
execução do objeto, inclusive impostos, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de
qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários, transportes.
7.6. O Licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, deverá
declarar que atende os requisitos do Artigo 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio
do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.
7.7. Serão desclassificadas as propostas que descumprirem as condições exigidas no presente
Edital, que apresentem falhas que impossibilitem a sua perfeita compreensão e aquelas que
apresentarem preços em moeda estrangeira, conforme legislação vigente.
7.8. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura das
propostas.
7.9. A licitante que apresentar o menor preço, após a etapa dos lances, será considerada vencedora
do certame e deverá seguir as orientações descritas no item 10 (orientações para empresa
arrematante) deste Edital.
7.10. Em casos em que é exigida a atualização de planilha ou o envio de algum documento
comprobatório, o fornecedor vencedor localiza sua licitação e acessa, inicialmente, o Menu
“Opções” e depois a opção “incluir anexo proposta” para enviar a documentação exigida em edital.
7.11. A proposta de preços ajustada ao valor final, preferencialmente, deverá ser redigida de forma
mecânica, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ/MF, bem como poderá seguir o Modelo de
Proposta constante do Anexo II deste Edital e, sob pena de desclassificação deverá
obrigatoriamente, estar datada e assinada pelo(a) representante legal, ser redigida em língua
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com linguagem clara, sem emendas,
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entrelinhas ou rasuras e demais informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização dos
serviços, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I);
7.12. Os erros, equívocos ou omissões ocorridas na elaboração da proposta de preços serão de
inteira responsabilidade do proponente, não cabendo, no caso de consequente desclassificação
decorrente de erro para mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos,
eximir-se da execução do objeto da presente licitação.
7.13. O modelo de proposta de preços (Anexo II) não é exaustivo, cabendo à empresa licitante
verificar se há informações adicionais e/ou complementares que deverão constar da sua proposta.
7.14. A licitante poderá apresentar no Sistema Eletrônico, relativamente ao objeto da licitação,
declaração no campo “informações adicionais”, de que o objeto ofertado atende a todas as
especificações técnicas contidas no Anexo I deste Edital. Na falta de tal declaração será considerado
que a licitante concorda com todas as condições deste Edital e seus anexos.
7.15. Caso a empresa verifique, em face da presente licitação, a ocorrência de condições
impeditivas e/ou vedações para o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, em especial os previstos nos Artigo 17º e §4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
a mesma deverá considerar em sua proposta as condições tributárias oriundas de seu
desenquadramento, com vista à celebração do futuro contrato.
7.16. Em casos excepcionais, expirado o prazo original de validade da proposta, a Anater poderá
solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade.
7.17. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. Caso o Proponente concorde
com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser
motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição de habilitação, 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:

_________________________________________________________________________________________
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ANATER
SBN, Quadra 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 5º andar – Brasília/DF – CEP 70.057-900
Telefone: (61) 3521 5801, opção 7 / E-mail: compras@anater.org

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
8.1.2. 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).
8.2. 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 administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.2.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante a desclassificação da
proposta e sua inabilitação.
8.3. A documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada pelo Portal de Compras, no
prazo de até 1 (uma) hora a contar do encerramento da disputa.
8.4. O fornecedor retorna à página principal do Licitações-e e efetua o acesso identificado,
conforme Título Acesso Identificado. Acesse suas propostas > Disputa encerrada.
8.5. Para habilitação nesta licitação, serão exigidos os seguintes documentos, que ficarão anexados
ao processo de licitação, sendo vedada a sua retirada ou substituição, exceto nos casos previstos em
Lei.
8.6. Os documentos de habilitação somente serão válidos se emitidos no nome e domicílio/sede da
empresa arrematante.
8.7. Nos casos em que a matriz participe do procedimento licitatório na expectativa que o objeto
seja executado por uma de suas filiais, deverá também ser apresentada a documentação descrita nos
subitens 8.5 aos 8.9.
8.8. Caso a empresa vencedora venha a ser inabilitada, as empresas remanescentes serão
convocadas na ordem de classificação para apresentar os documentos de habilitação.
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8.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.9.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.9.3. 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;
8.9.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
8.9.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Artigo 107º da Lei nº 5.764, de
1971;
8.9.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.9.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
8.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.10.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.10.2.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
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8.10.3.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
8.10.4.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
8.10.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
8.10.6. Prova 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
(CNDT).
8.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
8.11.1.

Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e

Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, a
no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes.
8.12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
8.12.1. Registro da licitante no Conselho Regional de engenharia CREA, bem como a
comprovação de sua regularidade com o Órgão de Classe.
8.12.2. Se a empresa vencedora for registrada em outra sede, deverá apresentar o visto da entidade
de classe profissional competente instalada no Distrito Federal, quando do início do contrato.
8.12.3. Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os
Serviços SCM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL.
8.12.4. Apresentação de atestado de capacidade técnica comprovando a experiência na prestação
de serviços de em conformidade com o objeto, englobando os serviços descritos neste Termo de
Referência.
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8.12.5. O referido atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente, contendo o
nome da empresa, identificação do signatário, endereço completo, telefone, e se for o caso, correio
eletrônico para contato.
8.13. DOCUMENTO COMPLEMENTAR:
8.13.1.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Sua Habilitação,

atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo
licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador do Licitante, com o número da identidade do declarante;
8.13.2.

Declaração de Enquadramento como ME/EPP (se for o caso), conforme modelo do Anexo

IV;
8.13.3. Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor
(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
Inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do
Anexo V deste Edital.
8.13.4. Declaração de Fornecedor, sobre a inexistência de empregado, diretor e conselheiro da
Anater na composição societária da empresa, conforme modelo do Anexo VI.
8.14. Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial,
exceto quanto ao Comprovante de regularidade fiscal relativo à Fazenda Nacional e a Procuradoria
Geral da União, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização
para a centralização.
8.15. Em caso de dúvida, os documentos originais (não-digitais) poderão ser solicitados, em
qualquer fase da licitação e execução do contrato, quando não for possível verificar pela Internet.
8.16. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.17. Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos, em substituição aos
documentos solicitados.
8.18. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, com fulcro no Artigo 43º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dada pela Lei
Complementar nº 147/2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação, e:
8.18.1. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado
à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
momento em que a empresa passe a constar como vencedora do certame, pelo Sistema Licitações-e,
prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, a critério da Anater, para regularização da documentação
fiscal;
8.18.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro;
8.18.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos;
8.18.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 60º do RLC, sendo facultado
ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou submeter o
processo à Autoridade Competente para revogação.
8.19. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.
8.20. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão, exceto
atestados de capacidade técnica, se exigidos.
8.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
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8.22. A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste Título,
inabilitará o licitante e sujeitando-se o licitante às sanções legais.
9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. A partir do horário previsto no item 01 deste Edital, a sessão pública na Internet será aberta
por comando do(a) Pregoeiro(a).
9.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
9.3. O julgamento das propostas será objetivo, levando-se em consideração o MENOR PREÇO
GLOBAL, bem como os critérios estabelecidos neste ato convocatório.
9.4. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. A desclassificação de
proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema Licitações-e.
9.5. Serão desclassificadas as propostas que:
9.5.1. Não atendam às exigências do instrumento convocatório;
9.5.2. Apresentem preços irrisórios ou excessivos, incompatíveis com os preços de mercado;
9.5.3. Apresentem como “preço” qualquer tipo de vantagem baseada nas propostas de preços
concorrentes.
9.6. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas e o (a) Pregoeiro (a) dará início à fase
competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
Sistema Eletrônico.
9.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
Sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente
informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.8. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo
Sistema.
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9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado em primeiro.
9.10. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, dos
seus respectivos últimos lances registrados no Sistema, do menor lance registrado, bem como da
ordem de classificação. O Sistema não identificará os autores dos lances registrados.
9.11. Por iniciativa do (a) Pregoeiro (a), a etapa de lances da sessão pública será encerrada
mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico às licitantes,
após o que transcorrerá período de tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo
Sistema Eletrônico (tempo randômico), findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
9.12. Se a proposta ou lance não for aceito ou se a licitante não atender às exigências do edital, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando o direito de
preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.
9.13. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do certame,
o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances,
retornando o (a) Pregoeiro (a), quando possível sua atuação no Pregão, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.14. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa e terá início somente após comunicação expressa aos participantes através do site
www.licitacoes-e.com.br.
9.15. Após a etapa competitiva e a consequente ordenação dos melhores lances, serão considerados
empatados aqueles apresentados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço total, situação denominada
por empate ficto.
9.16. Ocorrendo empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
9.16.1. À Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será dado o direito
de apresentar, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela
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classificada como de menor valor total, situação em que, se concretizada, o objeto da licitação será
adjudicado em seu favor, observadas as demais fases do procedimento licitatório;
9.16.2. Não ocorrendo a contratação, serão convocadas as demais microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no empate ficto, obedecendo-se a ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
9.16.3. Na impossibilidade de contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.17. O disposto no subitem 9.15 somente será aplicável quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.
9.18. Caso exista diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o
subsequente, o sistema permitirá que o pregoeiro retome a disputa para definição das demais
colocações – o arrematante já terá sido definido.
9.19. Para a disputa das demais colocações, o sistema reconhecerá automaticamente a diferença
maior que 10%. Essa disputa estará restrita ao segundo melhor lance da disputa, uma vez que o
arrematante já foi definido. Para encerrá-la, o (a) pregoeiro (a) acionará o tempo randômico dessa
segunda disputa.
9.20. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o (a) Pregoeiro (a) poderá
encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. A negociação será
realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
9.21. A validade da licitação não ficará comprometida, se inviabilizada a fase de lances, em razão
da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta, ficando a critério do Pregoeiro realizála ou não diante dessa circunstância. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a
conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.22. A Anater poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar ou inabilitar licitantes, sem
direito a indenização ou a qualquer ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver
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conhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias, anteriores ou posteriores ao julgamento da
licitação, que desabonem sua idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.
10.

ORIENTAÇÕES PARA A EMPRESA ARREMATANTE

10.1. A empresa arrematante deverá encaminhar pelo sistema www.licitacoes-e.com.br, a Proposta
de Preços realinhada e os Documentos de Habilitação, deve ser no formato compactado, ZipFile,
com a extensão: ".zip", limitado a 500 KB, em até 01 (uma) hora após o encerramento da etapa de
lances, sob pena de desclassificação caso não atenda este prazo.
10.2. O fornecedor vencedor localiza sua licitação e acessa, inicialmente, o Menu Opções e depois
a opção incluir anexo proposta para enviar a documentação exigida em edital. Em caso de falha no
sistema o fornecedor em último caso deverá encaminhar os documentos pelo e-mail
compras@anater.org, para não perder o prazo.
10.3. Os documentos serão analisados pela Anater, e caso estejam de acordo com as previsões deste
Edital a empresa arrematante será declarada vencedora.
10.4. Caso a empresa arrematante não cumpra o prazo de até 01 (uma) hora para o envio dos
documentos, ou ainda, não atenda as condições exigidas de habilitação, esta será desclassificada,
passando a ser arrematante a empresa subsequente na ordem de classificação apresentada no
Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
10.5. A empresa subsequente na ordem de classificação que passe a constar como arrematante no
Sistema Licitações-e do Banco do Brasil também deve atender ao prazo de até 01 (uma) hora para o
envio dos documentos, sendo que o descumprimento do prazo ou o não atendimento as condições
exigidas de habilitação, ensejará sua desclassificação do certame.
10.6. O prazo de até 01 (uma) hora para o envio de documentos será contado a partir do momento
em que a empresa constar como arrematante no Sistema Licitações-e do Banco do Brasil. Em caso
de desclassificação, o mesmo procedimento será adotado para a empresa subsequente.
10.7. Durante a análise da proposta, e dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante justificativa(s) fundamentada(s). Constatado o atendimento às exigências
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estabelecidas neste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) declarará a licitante como vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto do referido Pregão, caso não haja(m) recurso(s).
10.8. A Anater não utiliza o SICAF em substituição à apresentação de documentos de habilitação,
bem como a Comissão de Licitação/Pregoeiro(a) não autentica documentos.
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Encerrada a disputa, após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s), o interessado poderá se
manifestar, motivadamente, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas a partir da
comunicação pelo sistema, sobre a intenção de RECORRER contra o resultado do certame,
devendo, obrigatoriamente, ser registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico
disponibilizado pelo sistema, com fulcro no inciso VI do Artigo 21º do RLC.
11.2. Para interpor motivadamente o recurso, o fornecedor deve seguir o seguinte caminho: suas
propostas > disputa encerrada > seleciona a licitação > acessa o Menu Opções > consultar lotes >
consultar recurso > registrar intenção de recurso. Os recursos encaminhados são registrados em
Histórico de Recurso.
11.3. À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, facultando às demais
licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual período a partir do término do prazo
da recorrente, com fulcro no Artigo 44º do Decreto nº 10.024/2019, sendo assegurada aos
proponentes vista aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.4. A falta de manifestação da licitante, na forma do subitem 11.1, quanto à intenção de recorrer,
bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, ficando
o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
11.5. Não será aceito recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestas na intenção
de recorrer. O recurso contra decisão que declarar a empresa vencedora terá efeito suspensivo, e o
seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras
formas ou outros endereços, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
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11.7. As razões e contrarrazões dos recursos de que trata o subitem 11.3 serão dirigidas ao
Pregoeiro, através do e-mail compras@anater.org. Serão julgados no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, contados da data final para sua interposição, ou das contrarrazões, com fulcro no Artigo 23º
do RLC, sendo que a divulgação do julgamento se dará através do sistema Licitações-e, em campo
próprio.
11.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a
contratação.
12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Na hipótese do sistema “Licitações-e” ficar inacessível por problemas operacionais, com a
desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será
suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes.
12.1.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências
com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata, com fulcro no § único do Artigo 47º do Decreto nº 10.024/2019.
12.1.3. 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.
12.1.4. 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 Artigo 43º, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.1.5. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta. A convocação se dará por meio de e-mail ou pelo sistema “Licitações-e”, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
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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, com fulcro nos artigos 45º e 46º do Decreto nº 10.024/2019.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14.

DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Contrato, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2. No ato da assinatura do contrato será exigido do adjudicatário a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste edital, com fulcro no §1º do Artigo 48 do Decreto nº 10.024/2019
que deverão ser mantidas durante a vigência do contrato.
14.3. Na hipótese do adjudicatário não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital
ou ser recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado 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 sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
14.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato,
prorrogável na forma estabelecida pelo artigo 47 do RLC.
14.5. As licitantes remanescentes convocadas na forma do subitem anterior se obrigam a atender à
convocação e a assinar o Contrato no prazo fixado pela Anater, ressalvados os casos de vencimento
das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.
14.6. É vedado caucionar ou utilizar o Contrato decorrente da presente licitação para qualquer
operação financeira, sem ciência prévia e expressa da Anater.
14.7. É vedada a subcontratação do objeto deste procedimento licitatório.
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15.

DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
16.

DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA

FISCALIZAÇÃO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.
17.

DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.
18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As regras acerca das sanções são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.
19.

DA ANTICORRUPÇÃO

19.1. As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste Edital de forma ética e de
acordo com os princípios aplicáveis à Anater previstos no Artigo 2° do seu Regulamento de
Licitações e de Contratos.
19.2. A licitante assume que é expressamente contrária a prática de atos que atentem contra o
patrimônio e a imagem da Anater.
19.3. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou
benefícios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer
pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto dessa contratação, ou de outra forma que não
relacionada a este Edital, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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19.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações
de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste Edital.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O funcionamento do Anater é de 2ª a 6ª feira das 8:00h às 12h e das 14h às 18:00h, o que
deverá ser observado para fins do disposto neste edital.
20.2. 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.
20.3. No julgamento das propostas e da habilitação, com fulcro no Artigo 47º do Decreto nº
10.024/2019, o Pregoeiro poderá sanar relevar omissões ou erros puramente formais 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, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a
lisura da licitação.
20.4. 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.
20.5. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.6. No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
20.7. A Anater não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital obtidas
através de terceiros.
20.8. É facultada ao Pregoeiro da Anater, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, caso em
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que poderão ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência, vedada a
inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente da proposta e
documentação para habilitação.
20.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Anater
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar suas decisões.
20.10.

A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante que se candidatou ao

certame, examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus
detalhes e com eles haver concordado.
20.11.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Anater não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
20.12.

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

20.13.

A emissão da Ordem de Serviço ficará a cargo da Gerencia de Compras e Contratações,

devendo constar na mesma o número do Processo Licitatório e/ou número do contrato, que deverá
conter a aprovação financeira e orçamentária e autorização do Ordenador de despesa.
20.14.

A Anater fica reservado o direito de adiar, suspender os procedimentos licitatórios, ou ter

sua data transferida, dando conhecimento aos interessados.
20.15.

Com fulcro no Artigo 85º do RLC, a Anater poderá, até o momento da assinatura do

Contrato, cancelar a licitação ou desistir objeto proposto, no seu todo ou em parte, desde que
justificado, sem que caiba qualquer direito de indenização às licitantes.
20.16.

A critério da Anater, esta licitação poderá ser anulada e revogada, com fulcro no Artigo 50º

do Decreto nº 10.024/2019, sendo:
20.16.1. Anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização aos
licitantes; ou
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20.16.2. Revogada, se for considerada inoportuna ou inconveniente a sua realização, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
20.17.

Os casos omissos deste procedimento licitatório serão resolvidos pela Comissão de

Licitação da Anater, com aplicação do Regulamento de Licitações, Contratos, Convênios e
Instrumentos Congêneres da Anater e legislação pertinente.
20.18.

O licitante vencedor se obriga a manter, durante toda a contratação, as condições que

ensejaram a sua classificação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
20.19.

Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
20.20.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da

licitante, desde que, seja possível a aferição de suas qualificações e a exata compreensão da
proposta, durante todas as fases da presente licitação.
20.21.

Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em
contrário, com fulcro no Artigo 86º do RLC.
20.22.

O foro da Circunscrição Permanente de Brasília, Distrito Federal, é competente para

conhecer e julgar as questões decorrentes da presente licitação.
Brasília-DF, 01 de junho de 2020.

Julimara Cardoso de Oliveira
Pregoeira da Anater
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
REF.: PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico)

1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção
de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full Duplex com velocidade de
150Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a
partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no mínimo de 99,7% da
velocidade 150Mbps e 16 IP’s Fixos.
1.2. O Transporte será fornecido via Fibra Óptica referente ao Ponto de presença da contratada até
o contratante “deixando o mesmo em total funcionamento, navegando na Internet utilizando as
configurações de Proxy (Squid) e regras de firewall utilizadas pela Anater. Não haverá firewall ou
filtro de pacotes.
1.3. Entende-se por CIR (Committed Information Rate) a taxa de transmissão que é garantida pela
operadora de serviço de telecomunicações.
1.4. Endereços para Instalação e Operação dos serviços de Link de Internet Dedicado: SBN
Quadra 01, Bloco “D” Edifício Palácio do Desenvolvimento, 5º andar, Asa Norte, Brasília-DF,
CEP: 70.057-900. (Anater).
2. BRIEFING
A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, instituída pelo Decreto
nº 8.252, de 26 de maio de 2014, sob a forma de Serviço Social Autônomo, regida por seu Estatuto,
consoante às disposições da Lei nº 12.897, de 18 de dezembro de 2013, cuja finalidade é promover,
estimular, coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural, com vistas à
inovação tecnológica e à apropriação de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica,
ambiental e social, entre outras.
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3. JUSTIFICATIVA
Atualmente, a Anater mantém um link que é responsável por sustentar toda utilização da
Internet dentro do órgão e todos serviços disponíveis ao público externo.
O contrato desse link tem seu encerramento previsto para 2020 e esse fato cria a
necessidade, mais do que prioritária, de que se realize novo processo licitatório para manutenção
deste serviço. Caso não contratados, todo o acesso à Internet será interrompido e grande parte dos
sistemas mantidos pela Anater ficará indisponível.
Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que a
Anater consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços,
dentre eles: Informações, Serviços On Line, Licitações, Intranet, Acessos aos Sistemas à exemplo
do SGA, e outros.
4. DA

CLASSIFICAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

E

FUNDAMENTO

LEGAL

DA

CONTRATAÇÃO.
A natureza dos serviços elencados no referido termo se enquadra na classificação de
serviços comuns. Consideram-se serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais
praticadas no mercado, cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja
vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa.
O referido objeto da contratação trata-se de serviço comum, vez que detém características
estabelecidas e padronizadas e está disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável,
composto por diversos fornecedores, cujos serviços são comparáveis entre si, de modo que permite
a decisão de aquisição com base no menor preço.
Nos termos do Art. 5º, inciso V, do RLC, está prevista a modalidade pregão para
contratação de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, realizada em
sessão pública no ambiente Internet, com propostas e lances eletrônicos, no qual constitui a escolha
para o julgamento deste objeto.
Dada a necessidade permanente da Anater, os serviços a serem contratados deverão ser
prestados de forma contínua, razão pela qual o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo
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ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, com fulcro no art.
33º do RLC.
5. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
LOTE ÚNICO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação

de

serviços

de

telecomunicações

para

V. UNIT.

V. TOTAL

MÁXIMO

MÁXIMO
ACEITÁVEL

UND

QUANT.

ACEITÁVEL

Mês

12

R$ 4.369,12

UND

1

R$ 2.855,72

a

implementação, operação e manutenção de um link de acesso,
síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com
velocidade de 150 Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e
1

quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir
de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no

R$

52.429,47

mínimo de 99,7% da velocidade 150 Mbps e 16 IP’s fixos. O
Link deve ser entregue no Ponto Central com redundância
através de 2 (duas) conexões distintas entre o ponto de presença
da Empresa e o Ponto Central.
INSTALAÇÃO: O Link Central deverá ser instalado e
configurado no equipamento fornecido pela Anater (Servidor de
Internet) num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
assinatura do Contrato. A Contratada se responsabilizará pelo
fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos
2

necessários

à

prestação

do

serviço.

A

contratada

se

R$

2.855,72

responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas
nas dependências do contratante, assim como a infraestrutura
externa, para a implantação dos serviços contratados (passagem
de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de tomadas
etc).

5.1. O Link Dedicado de 150Mbps com a Internet deve ser entregue no Ponto Central com
redundância através de 2 (duas) conexões distintas entre o ponto de presença da Empresa e o Ponto
Central. A conexão que ficar como a de “backup” deverá suportar no mínimo 99,7% (noventa e
nove virgula sete por cento) da velocidade de 150Mbps. Neste Link de Backup/Contingência a
Empresa poderá ficar no máximo em 24hs.
5.2. Características Mínimas solicitadas:
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5.2.1. Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana.
5.2.2. Garantia total da banda contratada com redundância.
5.2.3. Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload.
5.2.4. 16 endereços IP fixos.
5.2.5. Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 150Mbps.
5.2.6. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da Anater
(Manhã: 8hs às 12hs – Tarde: 14hs às 18hs) com prazo máximo de 04 horas para solução de
problemas, após a abertura do chamado técnico.
5.2.7. Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contato com a
Anater para fins de análise do problema em no máximo 1 hora minutos.
5.2.8. A empresa deverá possuir outorga da ANATEL para explorar os Serviços SCM.
5.2.9. Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão de 150Mbps (cento e cinquenta
megabits por segundo) full duplex, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá suportar 150 Mbps
(cento e cinquenta megabits por segundo) de tráfego de entrada e 150 Mbps (cento e cinquenta
megabits por segundo) de tráfego de saída, simultaneamente.
5.2.10. A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado e
não deve incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI.
5.2.11. A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as
dependências da Anater até a conexão à infraestrutura de comunicação da Contratada, obedecendo
às

recomendações

elaboradas

pela

Electronic

Industries

Alliance/Telecomunications

IndustryAssociation EIA/TIA e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para
provimento de serviços de acesso à internet (Internet Service Providers) e demais normas, quando
couber.
5.2.12. Ser provido com base em uma infraestrutura de fibra-óptica, como meio de acesso, vedada
a utilização de qualquer outra tecnologia de acesso.
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5.2.13. A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e
equipamentos necessários à prestação do serviço.
5.2.14. Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada e alteração de
características físicas já existentes, incluindo as configurações em equipamentos de comunicação de
dados decorrentes dessas mudanças, dar-se-ão através de solicitações formais por parte do
Contratante, sendo que estas solicitações deverão ser executadas pela Contratada em, no máximo,
60 (sessenta) dias.
5.2.15. Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer demandas de configuração
em equipamento de comunicação de dados, não decorrentes de solicitações descritas no subitem
anterior, deverão ser realizadas pela Contratada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.
5.2.16. A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas nas
dependências do contratante, assim como a infraestrutura externa, para a implantação dos serviços
contratados (passagem de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de tomadas etc).
6. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS
6.1. Para quaisquer itens a ser fornecido, a contratada não poderá fornecer IP fixo privado,
somente IPS válidos para a rede pública de internet.
6.2. A Contratada deverá disponibilizar os links do objeto, não repassando a terceiros quaisquer
responsabilidades sobre o funcionamento dos mesmos.
6.3. A contratada será responsável pelo fornecimento, em regime de comodato, de todos os
insumos necessários (modens, roteadores, equipamentos para fibra óptica, etc) para o correto
funcionamento de acesso à internet.
6.4. O preparo da infraestrutura, os serviços de instalação e configuração de todos os
equipamentos fornecidos serão de responsabilidade da contratada.
6.5. A contratada deverá garantir o funcionamento de todos os equipamentos e acessórios
instalados nas dependências do contratante sem a necessidade de operadores locais.
6.6. A solução deverá, tecnologicamente, estar baseada em equipamentos que utilizem padrões
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vigentes no mercado e marcas líderes na sua área, propiciando a segurança dos dados.
6.7. A contratada será responsável pelos serviços de manutenção dos links de acesso internet e de
todos os equipamentos fornecidos.
6.8. A contratada deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade dos links dedicados full
duplex com banda simétrica instalados. Caso esse requisito não seja atendido, a contratada não
poderá refutar os meios utilizados pela contratante para aferir as velocidades contratadas.
6.9. Qualquer interrupção programada pelo provedor para manutenção preventiva e/ou
substituição dos equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no
desempenho do serviço prestado, deverá ser comunicada ao contratante com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias úteis, por meio de correio eletrônico, e somente será realizada com a concordância
do contratante.
6.10. As interrupções programadas deverão ser efetuadas no período compreendido entre 21h e 08h
do horário de Brasília.
6.11. A contratada deverá fornecer as conexões dedicadas ao contratante obrigatoriamente
terrestres, implementadas por meio fibra óptica regulamentada pela Anatel.
6.12. O serviço deverá ser ofertado com velocidades simétricas.
6.13. A contratada deverá instalar os links de internet, sendo que tal acesso não poderá ser
compartilhado com nenhum outro cliente da contratada e deverá ser capaz de absorver 99,7%
(noventa e nove virgula sete por cento) do tráfego referente à velocidade contratada, com a garantia
de qualidade de serviços mínima exigida.
6.14. A equipe técnica da contratante definirá e repassará à contratada o “range” de endereçamento
IP LAN utilizado na rede local da Agência, quando da instalação dos links de acesso à internet e
configurações dos equipamentos. O endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado.
6.15. O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) contratada(s) na conexões dedicadas
fornecidas deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem utilizado pelo
público internet.
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6.16. Os equipamentos fornecidos em comodato, bem como os links de internet deverão suportar e
implantar o roteamento de endereços IPV4 e IPV6 nativamente.
6.17. Deverá implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet, SSH, SNMP,
SYSLOG e DNS sobre IPV6.
6.18. Contratada deverá respeitar integralmente os índices de SLA (Service Level Agreement ou
Acordo de Nível de Serviço) definidos.
6.19. A contratada deverá fornecer circuito com conectividade direta com a rede internet através de
acessos dedicados em fibra óptica em anel redundantes automaticamente, e portas IP exclusivas
como fornecimento total de conectividade IP (Internet Protocol) com suporte a aplicações TCP/IP.
6.20. A contratada deverá prover o acesso direto à internet, de forma não compartilhada, devendo
estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana, e constituir-se
de acessos permanentes, dedicados, e com total conectividade IP, interligando a contratada à
internet através de canais privativos que possuam redundância de rota até ao backbone da
contratada fora do Estado.
6.21. Contratada deverá prover gerência proativa da porta IP, a qual consiste em monitorar a porta
do roteador instalado na contratante, efetuando a verificação automática da disponibilidade do link
de, no máximo, a cada 05 (cinco) minutos. Caso o roteador da contratante não responda após 03
(três) tentativas, deverá ser disparado procedimentos de correção e a contratante deverá ser avisada
em até 30 minutos.
6.22. Serviço dedicado de acesso à internet com no mínimo 16 (dezesseis) endereços IPS fixos
válidos, livres para uso pela contratante.
6.23. A contratante poderá solicitar, de acordo com sua necessidade, mudança de numeração de
bloco de endereços IPS válidos, sem custo adicional.
6.24. Para o serviço de internet da sede da Agência não serão permitidos acessos implementados
por meio de enlaces de rádio ou satélite.
6.25. Contratada deverá respeitar integralmente os índices de SLA (Service Level Agreement ou
Acordo de Nível de Serviço) definidos.
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6.26. A contratada deverá garantir um tempo médio de desempenho mensal de latência, de no
máximo de 80 ms (milissegundos), perda máxima de pacotes à 7% (sete por cento), comprovados
através de relatórios estatísticos de acompanhamento via portal Web. A latência é o tempo que um
pacote IP leva para ir e voltar (round-trip) de um ponto a outra da rede.
6.27. A Contratada deverá monitorar e supervisionar os links da sua malha principal (backbone),
diagnosticando e solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento da notificação pelo cliente.
Ficará, a Contratada, encarregada de prestar esclarecimentos a Contratante, sobre os itens
supracitados, sempre que este julgar necessário.
6.28. O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações sem que estas
impliquem na interrupção do restante das conexões do cliente. Para a efetivação de tais
modificações/ampliações deverá contratante consultar a contratada para a definição de novas
condições técnico-comerciais (viabilidade, velocidades e valores), bem como agendamento de
paralisações.
6.29. A Contratada, sempre que necessitar realizar manutenções preventiva ou de ampliação em sua
estrutura (Links de Acesso, substituição de meio físico, dentre outros), que possam acarretar a
paralisação ou baixa de performance na comunicação do Link Central e/ou Unidades Remotas,
deverá comunicar a Contratante com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência.
6.30. A Contratada se responsabiliza pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos
(queima por descarga elétrica, superaquecimento, falha do equipamento). A substituição deverá ser
feita em no máximo 04 (quatro) horas após aberto o chamado.
6.31. Os equipamentos, necessários à interligação das redes, serão fornecidos pela Contratada.
6.32. A Contratada deverá fornecer um número de telefone para Suporte Técnico de Emergência –
24 horas (fora do horário de expediente, finais de semana e feriados), para casos de pane ou defeito
nos equipamentos que provoquem a paralisação do Link Central.
7. DA INSTALAÇÃO
7.1. O Link Dedicado deverá ser instalado e configurado na Anater, de modo que, todos os
computadores das Redes da Anater deverão acessar integralmente todos os serviços da Internet
(Navegação, envio e recebimento de E-mails, FTP e todos os demais serviços) sem qualquer
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restrição ou distinção.
7.2. Tudo deve ser providenciado antecipadamente e de forma programada para que os
computadores dos empregados da Anater possam ser devidamente configurados com os novos
endereços IP e possam se manter em pleno funcionamento, sem quaisquer transtornos, tornando o
processo de instalação o mais transparente possível.
7.3. A empresa vencedora, deverá instalar e configurar o Link Central, deixando o mesmo em total
funcionamento, navegando na Internet utilizando as configurações de Proxy (Squid) e regras de
firewall utilizadas pela Anater.
7.4. Os equipamentos necessários para a interligação (modems, roteadores, rádios, etc..) deverão
ser fornecidos pela Contratada.
7.5. O Link Central deverá ser instalado e configurado no equipamento fornecido pela Anater
(Servidor de Internet) num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do Contrato.
7.6. A Empresa vencedora deverá instalar e testar o ponto central. A Ativação do mesmo para fins
de contrato somente será efetivado a partir do momento que Anater emitir a Ordem de Ativação do
mesmo. E esta ativação deverá ser executada num prazo máximo de 24hs.
8. DO TESTE PARA ACEITE DO LINK INSTALADO
8.1. Realizar testes de funcionamento de cada Link dedicado, emitindo relatórios de testes em
duas vias, as quais deverão ser assinadas pelos executores e pelos servidores designados para
acompanhar as instalações.
8.2. Aferição da velocidade do Link instalado, tanto para download como para upload.
8.3. Verificação da performance dos links instalados e perdas de pacotes.
8.4. Caso o resultado dos testes seja desfavorável, a contratada deverá solucionar os problemas no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da notificação. Caberá ao contratante
dar o aceite ou não a solução dada para o problema.
8.5. Para fins de pagamento, o link só deverá começar a ser faturado após a aceitação dada com
base na avaliação dos testes pela equipe técnica do contratante.

_________________________________________________________________________________________
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ANATER
SBN, Quadra 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 5º andar – Brasília/DF – CEP 70.057-900
Telefone: (61) 3521 5801, opção 7 / E-mail: compras@anater.org

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. GARANTIA DA BANDA
9.1. Os serviços de acesso à internet por meio dos Links dedicados full duplex com banda
simétrica deverão possuir garantia mínima de 99,7% (noventa e nove virgula sete por cento) da
banda contratada, para download e upload.
10.

PADRONIZAÇÃO:

10.1. Os links serão dedicados para cada conexão e que garantam largura de banda de 99,7%
(noventa e nove virgula sete por cento) para tráfego de aplicações IP (Internet Protocol) de qualquer
classe de serviço. Caso a contratada não disponha da velocidade solicitada, deverá ser fornecido
link na velocidade superior, porém, o preço a ser pago não poderá ser superior ao do link solicitado.
As velocidades deverão ser simétricas.
11.

DISPONIBILIDADE

11.1. Entende-se por Disponibilidade Média Mensal do núcleo da rede o índice que mede o tempo
que uma rede esteve operacional para transmissão e recepção de pacotes IP.
11.2. A contratada deverá garantir que todos os links tenham SLA (Service Level Agreement)
estabelecido de, no mínimo, 99,7% (noventa e nove virgula sete por cento) de disponibilidade, a ser
medida mensalmente através de ferramenta disponibilizada, sem custo, pela contratada ou por
ferramenta da própria Agência.
11.3. Os serviços de acesso à internet deverão ficar ativos na modalidade 24h/dia, 7dias/semana,
sem a necessidade de procedimentos para conexão/desconexão.
11.4. Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, sem limite de
quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço,
devendo ser considerada a banda disponível em cada acesso.
11.5. O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula: Id = ((Tm Ti) / Tm) * 100
Onde:
Id = Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços.
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Ti = Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento. Tm =
Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento.
11.6. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o “Tempo Total Mensal” será calculado a partir
do total de dias da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos.
12.

ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE

12.1. É facultado à contratante solicitar alteração de velocidade dos Links de acesso à internet
contratados por meio de aditivo contratual qualitativo, nos limites estabelecidos na legislação,
sempre com cotações prévias para constatação da vantajosidade do preço de mercado, desde que
haja viabilidade prévia da contratada.
12.2. Após a alteração de velocidades, a contratada deverá realizar os testes de funcionamento,
sempre acompanhados pelos técnicos do contratante, e emitir os relatórios de testes em duas vias, os
quais deverão ser assinados pelos executores e pelo responsável do Contrato.
13.

MONITORAMENTO DO CONTRATANTE

13.1. A contratada deverá disponibilizar acesso via protocolo SNMP, com permissão de leitura nos
equipamentos referentes aos Links contratados no regime 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por
semana), durante a vigência do contrato.
13.2. A contratada deverá ter conhecimento e ciência do Sistema de Monitoramento do contratante
para fins de aferição dos serviços prestados.
13.3. Para o monitoramento a contratante fará uso de ferramentas de coleta de dados, via protocolo
SNMP, nos equipamentos da contratada a definir após contratação.
13.4. Os dados coletados nos equipamentos da contratada, pelo Sistema de Monitoramento do
contratante, serão usados como mecanismo de aferição, contraprova, e terão validade administrativa
na verificação do cumprimento da disponibilidade dos serviços.
13.5. As empresas fornecedoras dos links deverão disponibilizar software de monitoramento de
atividades dos links contemplando no mínimo as informações abaixo relacionadas:
13.5.1. Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado;
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13.5.2. Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente desativada);
13.5.3. Monitoramento de status de link;
13.5.4. Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar);
13.5.5. Monitoramento de tempo de atividade e ou tempo de queda;
13.5.6. Geração de relatórios com diversos níveis de granuralidade;
13.5.7. Disponibilização de acesso para usuário da Contratante, com permissão para acessar e
visualizar o status do link em tempo real;
13.5.8. Instalar e manter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo).
14.

ATRASO

14.1. É o tempo médio máximo admissível na transmissão de um pacote IP. Atraso bidirecional
tida e volta (RTT - Round Trip Time definido no RFC 2681), onde RTT é o tempo de ida e volta
de um pacote ao longo de todo o link. Isto também indica se a qualidade da conexão é boa ou não,
pois representa o retardo sofrido pelo pacote nos diversos elementos de rede no caminho.
14.2. Será admitido um retardo máximo de 60ms.
14.3. Será admitido um jitter máximo de 40ms.
14.4. A aferição da ocorrência ou não de atraso, bem como a sua variação na conexão, não pode
ser feita predefinindo um dia da semana, duração e horário, porque o estado da rede se altera no
decorrer do período. Portanto, será necessário realizar várias amostragens de teste durante todo o
período de interesse de realização da aferição de 8 horas ou 24 horas.
14.5. O tempo de cada amostragem será de pelo menos 60 minutos com intervalo entre as
amostragens de 15, 30 ou 60 minutos, dependendo da solicitação da contratante. A conexão será
testada com carga.
14.6. Os atrasos ou suas variações decorrentes de equipamentos da contratante serão
desconsiderados.
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15.

INOPERÂNCIA

15.1. Tempo de inoperância: Será considerado como tempo de inoperância a partir da abertura do
chamado técnico com a contratada até o restabelecimento do link às condições normais de
operação, computado em minutos.
15.2. Quando da ocorrência de inoperância e a responsabilidade for da contratada, será considerada
a contagem de inoperância no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.
A contagem da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto do primeiro dia de cada mês até
as vinte e quatro horas do último dia do mês, incorrendo em penalidade.
15.3. Tempo TOTAL de inoperância: É a soma dos tempos de inoperância no intervalo de um mês,
por link, acumulados em minutos. A contagem total da inoperância será sempre a partir do primeiro
minuto do primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do mês.
15.4. O tempo total de inoperância máximo permitido será de 259 minutos por ano.
16.

SUPORTE DE SERVIÇOS

16.1. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da Anater
(Manhã: 08hs às 12hs– Tarde: 14hs às 18hs) com prazo máximo de 04 (quatro) horas para solução
de problemas, após a abertura do chamado técnico.
16.2. Quando da ocorrência de falha no link a contratada deverá efetuar a verificação de todo o
enlace (modems e link).
16.3. A contratane também apurará os tempos de falha e em caso de discordância entre os valores
apurados pela contratante e o contratado, será aplicado o valor médio e posterior avaliação para
levantar os valores reais.
16.4. Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão, pelo contratado dos
serviços, sempre que houver solicitação da contratante, sem custos adicionais.
16.5. A contratada deverá manter uma central de serviços para atendimento técnico com um
número telefônico, com chamadas franqueadas, para o registro de chamados no período de 24 horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, para eventuais chamados técnicos, todos os dias do ano. Este
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número atuará como central de atendimento das ocorrências do serviço, as ligações para ele
efetuadas.
16.6. Em caso de impedimento de acesso dos técnicos da contratada ao local da ocorrência, que seja
de responsabilidade da contratante, o prazo de atendimento passará a ser contado a partir do acesso
do técnico ao local, para a resolução do problema.
16.7. As interrupções programadas para manutenções preventivas, serão efetuadas no período
compreendido entre 00:00 e 05:00 horas, horário de Brasília, de domingo e/ou segunda-feira, e
comunicadas a contratante com antecedência mínima de cinco dias, sendo que este tipo de serviço
só será realizado com o aval da contratante.
16.8. Quando este período for extrapolado, incorrerá em penalidade. Casos excepcionais deverão
ser tratados de comum acordo com a contratante. Quando o prazo mínimo de cinco dias de
comunicação não for obedecido, ou a Anater não for informada, incorrerá em penalidade.
16.9. Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento,
defeitos em fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser
restabelecidos em, no máximo, 04 (quatro) horas.
16.10.

Se necessário, a contratante abrirá as ocorrências diretamente com o consultor

responsável a ser designado pela contratada. Para cada ocorrência de serviço, a licitante deverá
disponibilizar um identificador único (número de chamado) para facilidade no acompanhamento
das soluções.
16.11.

A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de TI

(Tecnologia e Informação) e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite daquele
departamento.
17.

DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

17.1. O serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de pagamento,
por meio dos seguintes critérios:
17.1.1. Disponibilidade do link de comunicação de dados conforme critérios estabelecidos;
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17.1.2. Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de

acordo

com

critérios estabelecidos.
17.1.3. Disponibilidade da Central de Atendimento conforme períodos e horários exigidos;
17.1.4. Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte técnico;
17.1.5. Eficiência das soluções definitivas apresentadas;
17.1.6. Nenhuma penalidade aplicada à Contratada no período;
17.1.7. Atendimento às demais exigências contratuais.
17.2. A contratada deve ofertar um portal de gerência onde possa ser visualizado e gerado
relatório sobre demanda da utilização e disponibilidade do link.
18.

DESATIVAÇÕES DOS LINKS DE ACESSO À INTERNET

18.1. Toda desativação deverá ocorrer somente após solicitação formal da equipe técnica do
contratante obedecendo os limites de supressão impostos no art. 48 do RLC da Anater.
18.2. Todos os equipamentos inerentes ao Link desativado deverão ser recolhidos pela contratada
no prazo máximo de 30 dias a partir da data da solicitação de desativação do Link, mediante
agendamento prévio.
19.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

19.1.1. Registro da licitante no Conselho Regional de engenharia CREA, bem como a
comprovação de sua regularidade com o Órgão de Classe.
19.1.2. Se a empresa vencedora for registrada em outra sede, deverá apresentar o visto da entidade
de classe profissional competente instalada no Distrito Federal, quando do início do contrato.
19.1.3. Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os
Serviços SCM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL.
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19.1.4. Apresentação de atestado de capacidade técnica comprovando a experiência na prestação
de serviços de em conformidade com o objeto, englobando os serviços descritos neste Termo de
Referência.
20.

DA VISTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

20.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a empresa participante poderá
realizar vistoria do local de execução dos serviços, acompanhado por empregado designado para
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 17 horas, até 05 (cinco) dias anteriores à abertura
da sessão.
20.2. Para a vistoria o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação
para a realização da vistoria.
20.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações
de desconhecimento, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a empresa
vencedora assumir os ônus decorrentes.
20.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Termo de Referência.
21.

DA VIGÊNCIA

21.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, contados da data de sua assinatura.
Qualquer alteração contratual, por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de
necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos, com fulcro no Art.47 do RLC da Anater,
a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses.

22.

DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO

22.1. Estima-se a futura contratação o valor total aproximado de R$ 55.285,19 (cinquenta e cinco
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

22.2. A contratada deverá levar em consideração, ao pactuar os valores referidos neste instrumento,
os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) incidentes sobre a
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execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nesta avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
23.

DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Gerência Financeira, por processo legal, após a comprovação da entrega dos serviços, nas condições
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 30 (trinta) dias após apresentação
da Nota Fiscal e ateste pelo fiscal do contrato.
23.2. A cobrança acima passa a ser devida pela contratante somente a partir da efetiva instalação do
Link de internet e da disponibilidade do serviço contratado.
23.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
23.4. A contratada não poderá, em qualquer hipótese e sob qualquer pretexto, realizar qualquer tipo
de negociação dos títulos e/ou valores decorrente dessa contratação, tais como, penhorar, transferir,
ceder e/ou emprestar a terceiros, dentre outras, obrigando-se a não os caucionar a qualquer pessoa,
física ou jurídica, razão pela qual a contratante pagará os valores pertinentes, sempre, única e
exclusivamente, à contratada.
23.5. Todos os tributos, emolumentos e contribuições para fiscais, que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do contrato ou de sua execução, já estão embutidos no valor pactuado,
não incidindo nenhum outro adicional, ficando claro que cada parte arcará com os tributos de sua
responsabilidade, determinados pela legislação.
23.6. Nos documentos de cobrança deverão ser claramente discriminados os serviços executados e
os preços a eles correspondentes.
23.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
23.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes aos serviços
prestados, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
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obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a contratante.
23.9. A devolução dos documentos de cobrança não aprovados, bem como os prazos para
reapresentação, reexame e aprovação, em hipótese alguma serão motivo para suspensão da
execução do contrato por parte da contratada.
23.10.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta das condições de habilitação

fiscal.
23.11.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
23.12.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
23.13.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a Rescisão,

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
23.14.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até

que se decida pela Rescisão do contrato, caso a contratada não regularize suas condições de
habilitação fiscal.
23.15.

A contratante efetuará a retenção, em relação aos valores a serem pagos à contratada, dos

tributos e encargos previstos na legislação tributária nacional, independentemente de notificação
prévia, salvo as exceções previstas em lei.
23.16.

A contratada se regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
23.17.

As despesas para atender ao objeto estão programadas em previsão orçamentária no

Contrato de Gestão firmado com a União, e seus aditamentos, em conformidade com a Lei nº
12.897 de 18 de dezembro de 2013 e com Decreto nº 8.252 de 26 de maio de 2014.
24.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

24.1. A contratada terá a responsabilidade de disponibilizar o serviço durante o período do contrato,
devendo a contratante, em caso de pane, imediatamente contatar a contratada para que a mesma
providencie a detecção do problema e a reativação ou reparo no prazo máximo de até 04 (quatro)
horas em dias úteis.
24.2. Caso haja necessidade de troca de equipamento ou manutenção no cabo até o local instalado,
o prazo para conclusão será de até 08 (oito) horas se a pane ocorrer durante a semana e em até 24
(vinte e quatro) horas, se a pane ocorrer no final de semana.
24.3. A contratada é responsável pelos encargos e despesas de natureza trabalhista e previdenciária
de seus empregados e/ou prestadores de serviços que vierem a prestar os serviços objeto do
contrato, respondendo por quaisquer ônus daí decorrentes, inclusive aqueles relativos às
contribuições devidas às entidades de classe de cada categoria.
24.4. Durante e após a vigência do contrato, a contratada se obriga a manter a contratante à margem
de quaisquer ações judiciais de caráter trabalhista, reivindicações ou reclamações, seja a que título
for, sendo a contratada em qualquer circunstância, nesse particular, considerada como única e
exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a contratante venha a arcar em
qualquer época decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações referentes ao seu serviço.
25.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

25.1. Fornecer condições operacionais para o perfeito funcionamento dos equipamentos da
contratada, tais como: Energia elétrica estável e contínua com No-Break ou Gerador de energia
durante o período do contrato e ambiente protegido de furto e vandalismo. Caso haja interrupção de
fornecimento de energia elétrica, a contratada não se responsabilizará pela paralisação do
fornecimento do serviço.
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25.2. Fornecer informações e dados necessários para que a contratada possa cumprir o objeto deste
instrumento.
25.3. Aterrar todas as tomadas elétricas inclusive a tomada do No-Break da contratante, e que a
qualidade deste aterramento esteja dentro da Norma ABNT - NBR 5410. O D.D.P. (Diferença de
Potencial Elétrico) de 0,3 a 3,0 Volts RMS (Tensão Alternada em 60 Hz) será considerado
adequado.
25.4. A contratante será a mediadora, caso seja necessário, entre a contratada e a Administração do
Condomínio onde será instalado o Link de Internet.
25.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser solicitados.
25.6. Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste documento.
25.7. Proporcionar as facilidades necessárias à empresa a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços.
25.8. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à Contratada.
25.9. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução dos serviços contratados, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
26.

DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS MÚTUOS

26.1. As Partes obrigam-se, por si, seus empregados, prepostos, sucessores, profissionais e/ou
empresas subcontratadas, e/ou terceiros, a manter o mais completo e absoluto sigilo e considerar
confidenciais todos os dados, documentos, informações, seja de ordem técnica, comercial ou
pessoal, que vier a ter conhecimento pelas partes, em razão do Contrato, inclusive as de caráter
negocial, não podendo sob qualquer pretexto divulgar, revelar, reproduzir, utilizar, ou dar
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sem a prévia e expressa aprovação escrita das
partes, durante e após a vigência deste instrumento, sob as penas da lei, sem exclusão do cabal
arbitramento de perdas e danos pelos prejuízos sofridos.
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26.2. As partes se obrigam pelo atendimento da legislação que rege os seus negócios jurídicos,
principalmente nas questões trabalhistas, tributárias e previdenciárias, individualizando sempre suas
obrigações, inclusive quanto aos danos causados por seus prepostos.
26.3. Eventuais discussões querem na esfera administrativa, quer na judicial, não isenta as partes de
cumprirem suas obrigações e compromissos ora firmados, salvo se o não cumprimento se der por
motivos alheios a vontades das partes.
26.4. As partes ficam isentas de quaisquer responsabilidades, em caso de interrupção de
fornecimento de energia elétrica, a que não tiverem dado causa.
27.

REAJUSTE DE PREÇOS E DAS ALTERAÇÕES

27.1. O valor disposto será reajustado anualmente pelo IPC da FIPE (Índice de Preços ao
Consumidor), ou na falta de referido índice, por outro que venha a substituí-lo. Caso o governo
altere a legislação concernente a reajustes de preços em contrato, as partes, desde já, concordam que
incidirá neste Contrato o reajuste na nova periodicidade, pelo índice supramencionado.
27.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos da data da solicitação, desde que devidamente
acompanhada dos documentos comprobatórios, cabendo à parte interessada a iniciativa e o encargo
dos cálculos e da demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos.
27.3. O contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, com as devidas justificativas,
nos seguintes casos, conforme os artigos 47 e 48 do Regulamento de Licitações e Contratos da
Anater.
28.

DA CONDUTA PROFISSIONAL E EMPRESARIAL RECOMENDÁVEL

28.1. A contratada envidará todos os esforços para cumprimento dos itens abaixo, uma vez que são
práticas observadas e valorizadas pela contratante, de modo geral, e recomendável a todas as
empresas, a saber:
28.1.1. Buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo;
28.1.2. Adotar práticas socialmente responsáveis, comprometendo-se com o bem-estar de seus
colaboradores e/ou pessoas que indireta ou diretamente lhe prestam serviços, proporcionando-lhes
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condições adequadas e que não sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social;
28.1.3. Não adotar práticas de discriminação de qualquer gênero, dentro ou fora da relação de
emprego e/ou de prestação de serviços, especialmente, mas não somente por motivos de sexo,
origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico,
dentre outros; e obter as certificações existentes para o seu setor de atuação.
29.

DO CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

29.1. Será designado Gerente de Tecnologia da Informação para acompanhar e fiscalizar o contrato,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao objeto e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
29.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos.
30.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

30.1. Caracteriza infração administrativa, nos termos do art. 50 do RLC, as seguintes hipóteses:
30.1.1. Inexecutar total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
30.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
30.1.3. Fraudar na execução do contrato;
30.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
30.1.5. Cometer fraude fiscal;
30.1.6. Não mantiver a proposta.
30.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem, com fulcro no
Art. 60 do RLC da Anater acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
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30.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
30.2.2. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
30.2.3. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Contratante por prazo não superior a 2
(dois) anos;
Parágrafo Único: A definição e aplicabilidade da sanção serão analisadas, definidas e estabelecidas
pelo presidente da Anater. Da decisão de aplicabilidade de sanção caberá, em até 5 dias do
recebimento da notificação, recurso à Diretoria Executiva da Anater.

30.3. Também ficam sujeitas às penalidades, a Contratada que:
30.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
30.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
30.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Contratante em virtude de atos
ilícitos praticados.
30.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto no RLC.
30.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo e punitivo da pena, bem como o dano causado à
Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
31.

DA RESCISÃO

31.1. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente pela Contratante, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não gerando nenhuma obrigação ou direito à indenização à
Contratada, cabendo, tão somente, o pagamento do valor correspondente ao objeto já demandado e
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ainda não remunerado, conforme prova documental apresentada pela Contratada.
31.2. A rescisão com fulcro no Art. 61 do RLC da Anater constitui-se em possibilidade de as partes
se retirarem da parceria antes do prazo previamente ajustado e que poderá ser:
31.2.1. Amigável - por acordo entre as partes, e deverá ser solicitada até 60 dias antes;
31.2.2. Unilateral - pode se dar basicamente em quatro situações diversas: por descumprimento
das ações pactuadas, por culpa (algum tipo de irregularidade atribuível a uma das partes), por
interesse público e pela ocorrência de caso fortuito ou força maior;
31.2.3. Judicial - nos termos da legislação;
Parágrafo Único: Aos partícipes assiste a possibilidade de intentar ação judicial para reparação do
dano que eventualmente tenha sido causado em virtude da rescisão.
31.3. O Contrato poderá ainda ser rescindido total ou parcialmente por qualquer das Partes,
independentemente de procedimento judicial, se:
31.3.1. Houver a prática de atos ilícitos que venham a comprometer a idoneidade de qualquer das
Partes;
31.3.2. Qualquer das Partes entrarem em processo de recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência ou requerer ou tiver requerida sua dissolução ou liquidação;
31.3.3. Utilização do nome comercial, marca, logotipo e assemelhados de propriedade ou posse da
outra Parte sem prévia autorização escrita desta;
31.3.4. Mudança de controle societário da Contratada, sem que a Contratante tenha sido notificada
com antecedência a esse respeito;
31.3.5. Se a Contratada demonstrar, comprovadamente, por meio de laudos técnicos, incapacidade
técnica, negligência e/ou imperícia na execução dos serviços;
31.3.6. Interrupção dos serviços, objeto deste contrato, salvo por motivos de força maior
devidamente comprovado, bem como caso fortuito não previsto.
31.4. O cancelamento será efetivado e a cobrança da mensalidade cessada quando da devolução e
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chegada dos equipamentos na sede da Contratada.
32.

DISPOSIÇÕES FINAIS

32.1. Os termos e disposições do contrato, eventuais Anexos e Aditivos a ele relacionados
constituem-se no único documento regulador da relação contratual, prevalecendo sobre quaisquer
outros entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos, anteriores entre as partes que trate do
mesmo objeto aqui especificado.
32.2. As partes reconhecem que, em nenhuma hipótese, poderão agir ou ser consideradas como
agente ou representante da outra parte, em suas negociações, com qualquer pessoa, física ou
jurídica, não tendo poderes para agir em nome da outra.
32.3. Fica vedada a manutenção ou manuseio nos equipamentos da contratada sem a devida
autorização da mesma.
32.4. Todo e qualquer aviso, comunicado e/ou notificação entre as partes, relativos ao contrato, será
realizado por escrito inclusive de paralisação do serviço.
32.5. Não se estabelecem, por força do contrato, qualquer tipo de sociedade, associação ou vínculo
empregatício entre as partes contratantes, sendo totalmente distintas e absolutamente independentes
jurídica e financeiramente uma da outra, ficando isentas desde já por toda e qualquer
responsabilidade perante os poderes públicos e terceiros, por encargos e obrigações civis,
tributárias, previdenciárias, trabalhistas, penais e/ou quaisquer outras decorrentes da execução do
contrato, não podendo as partes, inclusive, assumir compromissos ou responder perante terceiros,
uma pela outra.
32.6. Este instrumento e sua execução não acarretam licença ou concessão de uso das marcas, de
parte a parte, razão pela qual contratante e contratada não poderão utilizar, exceto mediante prévia
autorização por escrito, qualquer nome, marca, logotipo ou símbolo de propriedade das mesmas,
nem tampouco fazer declaração ou referência que indique a existência de vínculo, relação contratual
ou negocial entre as partes que não oriundas do contrato, sob pena de responder pelas perdas e
danos causados.
32.7. A contratada deve garantir à contratante que:
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32.7.1. Está devidamente habilitada, legal e tecnicamente, a firmar e executar do contrato e que
o(s) signatário(s) está (ao) investido(s) de poderes para tanto.
32.7.2. Possui os registros e autorizações necessários à execução dos serviços contratados, e,
responderá, perante a contratante, integralmente, por todos os danos diretos e indiretos que
advierem da inexatidão das declarações e garantias arroladas neste item ou em qualquer outro
dispositivo do contrato ou de seu cumprimento.
32.7.3. Os casos omissos serão dirimidos à luz do Regulamento de Licitações e de Contratos da
Anater e, supletivamente, da teoria geral dos contratos e do Código Civil.

OBS. ESTE TERMO DE REFERÊNCIA FOI APROVADO PELA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
REF.: PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico) - Contratação de serviços de telecomunicações para
a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet,
via fibra óptica full Duplex com velocidade de 150Mbps, mínimo de 99,7% da velocidade
150Mbps e 16 IP’s Fixos.

Observação 1: O Transporte será fornecido via Fibra Óptica referente ao Ponto de presença da
contratada até o contratante “deixando o mesmo em total funcionamento, navegando na Internet
utilizando as configurações de Proxy (Squid) e regras de firewall utilizadas pela Anater. Não haverá
firewall ou filtro de pacotes.
Observação 2: Entende-se por CIR (Committed Information Rate) a taxa de transmissão que é
garantida pela operadora de serviço de telecomunicações.
Observação 3: Endereços para Instalação e Operação dos serviços de Link de Internet Dedicado:
SBN Quadra 01, Bloco “D” Edifício Palácio do Desenvolvimento, 5º andar, Asa Norte, BrasíliaDF, CEP: 70.057-900. (Anater).
Observação 4: O Link Dedicado de 150Mbps com a Internet deve ser entregue no Ponto Central
com redundância através de 2 (duas) conexões distintas entre o ponto de presença da Empresa e o
Ponto Central. A conexão que ficar como a de “backup” deverá suportar no mínimo 99,7% (noventa
e nove virgula sete por cento) da velocidade de 150Mbps. Neste Link de Backup/Contingência a
Empresa poderá ficar no máximo em 24hs.
Observação 5: O Link Central deverá ser instalado e configurado no equipamento fornecido pela
Anater (Servidor de Internet) num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do
Contrato. A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e
equipamentos necessários à prestação do serviço e por eventuais adaptações nas instalações físicas
nas dependências do contratante, assim como a infraestrutura externa, para a implantação dos
serviços contratados (passagem de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de tomadas etc)..
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 DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
E-mail:
Dados Bancários:
Representante Legal:

 PROPOSTA:
Apresentamos proposta conforme objeto em referência; declaramos estar de acordo como os termos
do Pregão nº.003/2020 (eletrônico).
Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura do
Contrato ou Instrumento Equivalente o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do
CPF nº (nº do CPF).
Propõe-se, para a prestação dos serviços ora ofertados, o valor de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)
constante do relatório de Quantitativo e Especificação abaixo.
O prazo de validade da presente proposta é de xx (xxxxx) dias a contar desta data (não inferior à 60
(sessenta dias), contados a partir do dia subsequente ao da efetiva abertura das propostas.
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 QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO:

LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação

de

serviços

de

telecomunicações

para

UND

QUANT.

mês

12

UND

1

V. UNIT.

V. TOTAL

a

implementação, operação e manutenção de um link de acesso,
síncrono, dedicado à internet, via fibra óptica full duplex com
velocidade de 150MBPS, com disponibilidade 24 (vinte e
1

quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir
de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar no
mínimo de 99,7% da velocidade 150MBPS e 16 IP’S fixos. O
Link deve ser entregue no Ponto Central com redundância
através de 2 (duas) conexões distintas entre o ponto de presença
da Empresa e o Ponto Central.
INSTALAÇÃO: O Link Central deverá ser instalado e
configurado no equipamento fornecido pela Anater (Servidor de
Internet) num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
assinatura do Contrato. A Contratada se responsabilizará pelo

2

fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos
necessários à prestação do serviço e por eventuais adaptações
nas instalações físicas nas dependências do contratante, assim
como a infraestrutura externa, para a implantação dos serviços
contratados (passagem de cabos, lançamento de fibras ópticas,
adaptação de tomadas etc).

DECLARAMOS QUE:
 Examinamos cuidadosamente o edital, inteiramo-nos de todos os seus detalhes e com eles
concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos;
 Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como
recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;
 Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do
objeto, tais como equipamentos, materiais, mão-de-obra, custos diretos e indiretos, despesas com
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos,
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convenções ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou
espécie, salários, auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita
execução do objeto;
 A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com a Anater.
 a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que o conteúdo
desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 003/2020 (eletrônico), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 ser garantida a prestação dos serviços bem como os preços ofertados durante toda a realização do
futuro Contrato; e
 examinou cuidadosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Termo de Referência, e está
ciente de todas as suas condições e a elas desde já se submete.

OBS.: Não serão aceitas propostas com valores superiores à média constante do termo de
referência.
Local e data

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa
(Pessoa devidamente autorizada pelo ato constitutivo para assinar pela empresa - Nome Legível)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
REF.: PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico) - Contratação de serviços de telecomunicações para
a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet,
via fibra óptica full Duplex com velocidade de 150Mbps, mínimo de 99,7% da velocidade
150Mbps e 16 IP’s Fixos.

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na (endereço
completo), DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e
que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital do presente processo
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, ainda, que inexiste
a participação de empregado ou dirigente de quaisquer entidades operacionalmente vinculadas a
ANATER, bem como de ex-empregado ou ex-dirigente de quaisquer entidades ao mesmo
operacionalmente vinculadas, estes até 180 (cento e oitenta) dias da data de respectiva rescisão do
contrato de trabalho, seja em sua composição societária, seja como seu prestador de serviço,
formalizado ou não.
Por ser verdade, firma a presente.
Local e data
Assinatura do representante legal da empresa
Obs.:


Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº11.488/2007
REF.: PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico) - Contratação de serviços de telecomunicações para
a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet,
via fibra óptica full Duplex com velocidade de 150Mbps, mínimo de 99,7% da velocidade
150Mbps e 16 IP’s Fixos.

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do CPF nº (nº
CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (Microempresa
/ Empresa de Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos da legislação vigente, estando apta a fruir
os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações
legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações conforme Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
Observações:


Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME/EPP, nos

termos da LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014;


A não apresentação desta declaração no envelope correto será interpretada como não

enquadramento da licitante como ME/EPP, nos termos da LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, ou a
opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.
Local e data
Assinatura do representante legal da empresa
Obs.:


Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº
9.854/99) E RESPONSABILIDADE SOCIAL

REF.: PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico) - Contratação de serviços de telecomunicações para
a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet,
via fibra óptica full Duplex com velocidade de 150Mbps, mínimo de 99,7% da velocidade
150Mbps e 16 IP’s Fixos.
Declaro, observado o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo
menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em
locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e,
ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 05 h, nem
menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, bem como se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao
escravo e trabalho ilegal de crianças e adolescentes, nos termos da Lei nº 10.097, de 19/12/2000, e
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata
inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso.
Local e data

Assinatura do representante legal da empresa

Obs.:


Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO DE PARENTESCO

REF.: PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico) - Contratação de serviços de telecomunicações para
a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet,
via fibra óptica full Duplex com velocidade de 150Mbps, mínimo de 99,7% da velocidade
150Mbps e 16 IP’s Fixos.
Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxx,
portador da Cédula de Identidade nº xxxx, residente e domiciliado no endereço xxxxxxxx, nº xxx,
bairro xxxxx, CEP xxxx, cidade xxxx, Estado xxxx, representante legal da (Empresa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado (ou o tipo que for), com sede na
xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxx DECLARO, para os devidos fins e sob as
penas da lei, que NÃO sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consangüinidade ou afinidade, até o terceiro

grau, de qualquer integrante do quadro de

Dirigentes/funcionários da ANATER e ex-empregados até 6 (seis) meses após sua demissão do
quadro de pessoal da Entidade, conforme exigência de vedação ao nepotismo prevista na Súmula
Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal e regulamentada pelo Decreto n.º 7.203, de 04 de
Junho de 2010.
Esta declaração visa atender as orientações do TCU, Acórdão 1195/2006 e artigo 1° do Decreto n.
7.203 de 04/06/2010.
Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pela declaração ora prestada, sob as
penas da lei.

Local e Data.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
(Pessoa devidamente autorizada pelo ato constitutivo para assinar pela empresa - Nome Legível)
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PREGÃO N º 003/2020 (eletrônico) - ANEXO VII
MINUTA

DE

CONTRATO

ADMINISTRATIVO

Nº

XXX/2020 QUE FAZEM ENTRE SI A AGÊNCIA
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL - ANATER E A EMPRESA XXXXXXXXXXX.

A ANATER - Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com sede em Brasília/DF SBN,
Quadra 1, Bloco D, Edifício Palácio Do Desenvolvimento, 6º Andar CEP 70.057-900 , instituída pela lei
12.897 de 18 de dezembro de 2013 e decreto 8.252 de 26 de maio de 2014, inscrita sob CNPJ sob o nº
24.203.514/0001-02 , neste ato representada pelo neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Ademar
Silva Júnior, brasileiro, inscrito no CPF nº 437.525.511-00, portador da Carteira de Identidade nº
000.116.250 MS, e seu Diretor Administrativo Sr. Marco Aurélio Santullo, brasileiro, inscrito no CPF nº
204.048.161-34, portador da Carteira de Identidade nº 00.274.880/MS, de acordo com seu Estatuto Social
por outro lado a empresa xxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxx, com sede (endereço), neste ato
representada por seu sócio administrador xxxxx, brasileiro, inscrito no CPF: XXXXXXXXXXX,
considerando o julgamento da licitação Processo Licitatório n.º xxxxx - Pregão Presencial nº xxxxx -,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no RLC, na Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciada:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.

O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de serviços de telecomunicações para a

implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, via fibra
óptica full Duplex com velocidade de 150Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia,
durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e deverá suportar
no mínimo de 99,7% da velocidade 150Mbps e 16 IP’s Fixos, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.
1.2.

O Transporte será fornecido via Fibra Óptica referente ao Ponto de presença da contratada até o

contratante “deixando o mesmo em total funcionamento, navegando na Internet utilizando as configurações
de Proxy (Squid) e regras de firewall utilizadas pela Anater. Não haverá firewall ou filtro de pacotes.
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1.3.

Endereços para Instalação e Operação dos serviços de Link de Internet Dedicado: SBN Quadra 01,

Bloco “D” Edifício Palácio do Desenvolvimento, 5º andar, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.057-900.
(Anater).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
1.1.

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, com fulcro no Art. 47 do RLC, a cada 12 (doze) meses, até
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que atendidos todos os requisitos abaixo:
1.1.1. Prestação regular dos serviços;
1.1.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes;
1.1.3. Manutenção do interesse pela Anater na realização do serviço;
1.1.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
1.1.5. Concordância expressa das partes pela prorrogação.
1.2.

O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimos que se fizerem, no

limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, com fulcro Art.48 do RLC.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1.

O valor do presente Contrato é de R$ xxxxx (xxxxxxxx), sendo liquidados mensalmente a importância

de R$ xxxxx (xxxxxx) pelos serviços prestados, e R$ xxxxx (xxxxxx) pela instalação em parcela única.
3.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.

O Link Dedicado de 150Mbps com a Internet deve ser entregue no Ponto Central com redundância

através de 2 (duas) conexões distintas entre o ponto de presença da Empresa e o Ponto Central. A conexão
que ficar como a de “backup” deverá suportar no mínimo 99,7% (noventa e nove virgula sete por cento) da
velocidade de 150Mbps. Neste Link de Backup/Contingência a Empresa poderá ficar no máximo em 24hs,
conforme características mínimas solicitadas:
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4.1.1. Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana.
4.1.2. Garantia total da banda contratada com redundância.
4.1.3. Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload.
4.1.4. 16 endereços IP fixos.
4.1.5. Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 150Mbps.
4.1.6. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da Anater (Manhã: 8hs às
12hs – Tarde: 14hs às 18hs) com prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do
chamado técnico.
4.1.7. Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contato com a Anater
para fins de análise do problema em no máximo 1 hora minutos.
4.1.8. A empresa deverá possuir outorga da ANATEL para explorar os Serviços SCM.
4.1.9. Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão de 150Mbps (cento e cinquenta
megabits por segundo) full duplex, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá suportar 150 Mbps (cento e
cinquenta megabits por segundo) de tráfego de entrada e 150 Mbps (cento e cinquenta megabits por
segundo) de tráfego de saída, simultaneamente.
4.1.10.

A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado e não deve

incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI.
4.1.11.

A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as dependências da

Anater até a conexão à infraestrutura de comunicação da contratada, obedecendo às recomendações
elaboradas pela Electronic Industries Alliance/Telecomunications IndustryAssociation EIA/TIA e pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de serviços de acesso à internet
(Internet Service Providers) e demais normas, quando couber.
4.1.12.

Ser provido com base em uma infraestrutura de fibra-óptica, como meio de acesso, vedada a

utilização de qualquer outra tecnologia de acesso.
4.1.13.

A contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos

necessários à prestação do serviço.
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4.1.14.

Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas

já existentes, incluindo as configurações em equipamentos de comunicação de dados decorrentes dessas
mudanças, dar-se-ão através de solicitações formais por parte do Contratante, sendo que estas solicitações
deverão ser executadas pela contratada em, no máximo, 60 (sessenta) dias.
4.1.15.

Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer demandas de configuração em

equipamento de comunicação de dados, não decorrentes de solicitações descritas na subcláusula anterior,
deverão ser realizadas pela contratada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.
4.1.16.

A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas nas dependências

do contratante, assim como a infraestrutura externa, para a implantação dos serviços contratados (passagem
de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de tomadas etc).
CLÁUSULA QUINTA - DOS REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS
5.1. Para quaisquer itens a ser fornecido, a contratada não poderá fornecer IP fixo privado, somente IPS
válidos para a rede pública de internet.
5.2. A contratada deverá disponibilizar os links do objeto, não repassando a terceiros quaisquer
responsabilidades sobre o funcionamento dos mesmos.
5.3. A contratada será responsável pelo fornecimento, em regime de comodato, de todos os insumos
necessários (modens, roteadores, equipamentos para fibra óptica, etc) para o correto funcionamento de acesso
à internet.
5.4. O preparo da infraestrutura, os serviços de instalação e configuração de todos os equipamentos
fornecidos serão de responsabilidade da contratada.
5.5. A contratada deverá garantir o funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nas
dependências do contratante sem a necessidade de operadores locais.
5.6. A solução deverá, tecnologicamente, estar baseada em equipamentos que utilizem padrões vigentes no
mercado e marcas líderes na sua área, propiciando a segurança dos dados.
5.7. A contratada será responsável pelos serviços de manutenção dos links de acesso internet e de todos os
equipamentos fornecidos.
5.8. A contratada deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade dos links dedicados full duplex com
banda simétrica instalados. Caso esse requisito não seja atendido, a contratada não poderá refutar os meios
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utilizados pela contratante para aferir as velocidades contratadas.
5.9. Qualquer interrupção programada pelo provedor para manutenção preventiva e/ou substituição dos
equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no desempenho do serviço prestado,
deverá ser comunicada ao contratante com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, por meio de correio
eletrônico, e somente será realizada com a concordância do contratante.
5.10. As interrupções programadas deverão ser efetuadas no período compreendido entre 21h e 08h do
horário de Brasília.
5.11. A contratada deverá fornecer as conexões dedicadas ao contratante obrigatoriamente terrestres,
implementadas por meio fibra óptica regulamentada pela Anatel.
5.12. O serviço deverá ser ofertado com velocidades simétricas.
5.13. A contratada deverá instalar os links de internet, sendo que tal acesso não poderá ser compartilhado
com nenhum outro cliente da contratada e deverá ser capaz de absorver 99,7% (noventa e nove virgula sete
por cento) do tráfego referente à velocidade contratada, com a garantia de qualidade de serviços mínima
exigida.
5.14. A equipe técnica da contratante definirá e repassará à contratada o “range” de endereçamento IP LAN
utilizado na rede local da Agência, quando da instalação dos links de acesso à internet e configurações dos
equipamentos. O endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado.
5.15. O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela (s) contratada (s) nas conexões dedicadas fornecidas
deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem utilizado pelo público internet.
5.16. Os equipamentos fornecidos em comodato, bem como os links de internet deverão suportar e
implantar o roteamento de endereços IPV4 e IPV6 nativamente.
5.17. Deverá implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet, SSH, SNMP, SYSLOG e
DNS sobre IPV6.
5.18. A contratada deverá respeitar integralmente os índices de SLA (Service Level Agreement ou Acordo
de Nível de Serviço) definidos.
5.19. A contratada deverá fornecer circuito com conectividade direta com a rede internet através de acessos
dedicados em fibra óptica em anel redundantes automaticamente, e portas IP exclusivas como fornecimento
total de conectividade IP (Internet Protocol) com suporte a aplicações TCP/IP.
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5.20. A contratada deverá prover o acesso direto à internet, de forma não compartilhada, devendo estar
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana, e constituir-se de acessos
permanentes, dedicados, e com total conectividade IP, interligando a contratada à internet através de canais
privativos que possuam redundância de rota até ao backbone da contratada fora do Estado.
5.21. A contratada deverá prover gerência proativa da porta IP, a qual consiste em monitorar a porta do
roteador instalado na contratante, efetuando a verificação automática da disponibilidade do link de, no
máximo, a cada 05 (cinco) minutos. Caso o roteador da contratante não responda após 03 (três) tentativas,
deverá ser disparado procedimentos de correção e a contratante deverá ser avisada em até 30 minutos.
5.22. Serviço dedicado de acesso à internet com no mínimo 16 (dezesseis) endereços IPS fixos válidos,
livres para uso pela contratante.
5.23. A contratante poderá solicitar, de acordo com sua necessidade, mudança de numeração de bloco de
endereços IPS válidos, sem custo adicional.
5.24. Para o serviço de internet da sede da Agência não serão permitidos acessos implementados por meio
de enlaces de rádio ou satélite.
5.25. A contratada deverá respeitar integralmente os índices de SLA (Service Level Agreement ou Acordo
de Nível de Serviço) definidos.
5.26. A contratada deverá garantir um tempo médio de desempenho mensal de latência, de no máximo de 80
ms (milissegundos), perda máxima de pacotes à 7% (sete por cento), comprovados através de relatórios
estatísticos de acompanhamento via portal Web. A latência é o tempo que um pacote IP leva para ir e voltar
(round-trip) de um ponto a outra da rede.
5.27. A contratada deverá monitorar e supervisionar os links da sua malha principal (backbone),
diagnosticando e solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento da notificação pelo cliente. Ficará, a
contratada, encarregada de prestar esclarecimentos a contratante, sobre os itens supracitados, sempre que este
julgar necessário.
5.28. O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações sem que estas impliquem
na interrupção do restante das conexões do cliente. Para a efetivação de tais modificações/ampliações deverá
contratante consultar a contratada para a definição de novas condições técnico-comerciais (viabilidade,
velocidades e valores), bem como agendamento de paralisações.
5.29. A contratada, sempre que necessitar realizar manutenções preventiva ou de ampliação em sua estrutura
(Links de Acesso, substituição de meio físico, dentre outros), que possam acarretar a paralisação ou baixa de
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performance na comunicação do Link Central e/ou Unidades Remotas, deverá comunicar a contratante com
no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência.
5.30. A contratada se responsabiliza pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos (queima por
descarga elétrica, superaquecimento, falha do equipamento). A substituição deverá ser feita em no máximo
04 (quatro) horas após aberto o chamado.
5.31. Os equipamentos, necessários à interligação das redes, serão fornecidos pela contratada.
5.32. A contratada deverá fornecer um número de telefone para Suporte Técnico de Emergência – 24 horas
(fora do horário de expediente, finais de semana e feriados), para casos de pane ou defeito nos equipamentos
que provoquem a paralisação do Link Central.
CLÁUSULA SEXTA - DA INSTALAÇÃO
6.1. O Link Dedicado deverá ser instalado e configurado na Anater, de modo que, todos os computadores
das Redes da Anater deverão acessar integralmente todos os serviços da Internet (Navegação, envio e
recebimento de E-mails, FTP e todos os demais serviços) sem qualquer restrição ou distinção.
6.2. Tudo deve ser providenciado antecipadamente e de forma programada para que os computadores dos
empregados da Anater possam ser devidamente configurados com os novos endereços IP e possam se manter
em pleno funcionamento, sem quaisquer transtornos, tornando o processo de instalação o mais transparente
possível.
6.3. A empresa vencedora, deverá instalar e configurar o Link Central, deixando o mesmo em total
funcionamento, navegando na Internet utilizando as configurações de Proxy (Squid) e regras de firewall
utilizadas pela Anater.
6.4. Os equipamentos necessários para a interligação (modems, roteadores, rádios, etc.) deverão ser
fornecidos pela contratada.
6.5. O Link Central deverá ser instalado e configurado no equipamento fornecido pela Anater (Servidor de
Internet) num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do Contrato.
6.6. A Empresa vencedora deverá instalar e testar o ponto central. A Ativação do mesmo para fins de
contrato somente será efetivado a partir do momento que Anater emitir a Ordem de Ativação do mesmo. E
esta ativação deverá ser executada num prazo máximo de 24hs.
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CLÁUSULA SETIMA - DO TESTE PARA ACEITE DO LINK INSTALADO
7.1. Realizar testes de funcionamento de cada Link dedicado, emitindo relatórios de testes em duas vias, as
quais deverão ser assinadas pelos executores e pelos servidores designados para acompanhar as instalações.
7.2. Aferição da velocidade do Link instalado, tanto para download como para upload.
7.3. Verificação da performance dos links instalados e perdas de pacotes.
7.4. Caso o resultado dos testes seja desfavorável, a contratada deverá solucionar os problemas no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da notificação. Caberá ao contratante dar o aceite ou
não a solução dada para o problema.
7.5. Para fins de pagamento, o link só deverá começar a ser faturado após a aceitação dada com base na
avaliação dos testes pela equipe técnica do contratante.
CLÁUSULA OITÁVA - DA GARANTIA DA BANDA E PADRONIZAÇÃO DISPONIBILIDADE
8.1. Os serviços de acesso à internet por meio dos Links dedicados full duplex com banda simétrica deverão
possuir garantia mínima de 99,7% (noventa e nove virgula sete por cento) da banda contratada, para
download e upload.
8.2. Os links serão dedicados para cada conexão e que garantam largura de banda de 99,7% (noventa e nove
virgula sete por cento) para tráfego de aplicações IP (Internet Protocol) de qualquer classe de serviço. Caso a
contratada não disponha da velocidade solicitada, deverá ser fornecido link na velocidade superior, porém, o
preço a ser pago não poderá ser superior ao do link solicitado. As velocidades deverão ser simétricas.
8.3. Entende-se por Disponibilidade Média Mensal do núcleo da rede o índice que mede o tempo que uma
rede esteve operacional para transmissão e recepção de pacotes IP.
8.4. A contratada deverá garantir que todos os links tenham SLA (Service Level Agreement) estabelecido
de, no mínimo, 99,7% (noventa e nove virgula sete por cento) de disponibilidade, a ser medida mensalmente
através de ferramenta disponibilizada, sem custo, pela contratada ou por ferramenta da própria Agência.
8.5. Os serviços de acesso à internet deverão ficar ativos na modalidade 24h/dia, 7dias/semana, sem a
necessidade de procedimentos para conexão/desconexão.
8.6. Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, sem limite de
quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço, devendo
ser considerada a banda disponível em cada acesso.
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8.7. O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula: Id = ((Tm - Ti) / Tm) *
100 Onde:
Id = Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços.
Ti = Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento. Tm = Tempo
Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento.
8.8. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o “Tempo Total Mensal” será calculado a partir do total de
dias da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE
9.1. É facultado à contratante solicitar alteração de velocidade dos Links de acesso à internet contratados por
meio de aditivo contratual qualitativo, nos limites estabelecidos na legislação, sempre com cotações prévias
para constatação da vantajosidade do preço de mercado, desde que haja viabilidade prévia da contratada.
9.2. Após a alteração de velocidades, a contratada deverá realizar os testes de funcionamento, sempre
acompanhados pelos técnicos do contratante, e emitir os relatórios de testes em duas vias, os quais deverão
ser assinados pelos executores e pelo responsável do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO MONITORAMENTO DO CONTRATANTE
10.1. A contratada deverá disponibilizar acesso via protocolo SNMP, com permissão de leitura nos
equipamentos referentes aos Links contratados no regime 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana),
durante a vigência do contrato.
10.2. A contratada deverá ter conhecimento e ciência do Sistema de Monitoramento do contratante para fins
de aferição dos serviços prestados.
10.3. Para o monitoramento a contratante fará uso de ferramentas de coleta de dados, via protocolo SNMP,
nos equipamentos da contratada a definir após contratação.
10.4. Os dados coletados nos equipamentos da contratada, pelo Sistema de Monitoramento do contratante,
serão usados como mecanismo de aferição, contraprova, e terão validade administrativa na verificação do
cumprimento da disponibilidade dos serviços.
10.5. As empresas fornecedoras dos links deverão disponibilizar software de monitoramento de atividades
dos links contemplando no mínimo as informações abaixo relacionadas:

_________________________________________________________________________________________
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ANATER
SBN, Quadra 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 5º andar – Brasília/DF – CEP 70.057-900
Telefone: (61) 3521 5801, opção 7 / E-mail: compras@anater.org

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.5.1.

Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado;

10.5.2.

Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente desativada);

10.5.3.

Monitoramento de status de link;

10.5.4.

Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar);

10.5.5.

Monitoramento de tempo de atividade e ou tempo de queda;

10.5.6.

Geração de relatórios com diversos níveis de granuralidade;

10.5.7.

Disponibilização de acesso para usuário da contratante, com permissão para acessar e visualizar o

status do link em tempo real;
10.5.8.

Instalar e manter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ATRASO
11.1. É o tempo médio máximo admissível na transmissão de um pacote IP. Atraso bidirecional tida e volta
(RTT - Round Trip Time definido no RFC 2681), onde RTT é o tempo de ida e volta de um pacote ao longo
de todo o link. Isto também indica se a qualidade da conexão é boa ou não, pois representa o retardo sofrido
pelo pacote nos diversos elementos de rede no caminho:
11.1.1.

Será admitido um retardo máximo de 60ms.

11.1.2.

Será admitido um jitter máximo de 40ms.

11.2. A aferição da ocorrência ou não de atraso, bem como a sua variação na conexão, não pode ser feita
predefinindo um dia da semana, duração e horário, porque o estado da rede se altera no decorrer do período.
Portanto, será necessário realizar várias amostragens de teste durante todo o período de interesse de
realização da aferição de 8 horas ou 24 horas.
11.3. O tempo de cada amostragem será de pelo menos 60 minutos com intervalo entre as amostragens de
15, 30 ou 60 minutos, dependendo da solicitação da contratante. A conexão será testada com carga.
11.4. Os atrasos ou suas variações decorrentes de equipamentos da contratante serão desconsiderados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INOPERÂNCIA
12.1. Tempo de inoperância: Será considerado como tempo de inoperância a partir da abertura do chamado
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técnico com a contratada até o restabelecimento do link às condições normais de operação, computado em
minutos.
12.2. Quando da ocorrência de inoperância e a responsabilidade for da contratada, será considerada a
contagem de inoperância no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A
contagem da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto do primeiro dia de cada mês até as vinte e
quatro horas do último dia do mês, incorrendo em penalidade.
12.3. Tempo TOTAL de inoperância: É a soma dos tempos de inoperância no intervalo de um mês, por link,
acumulados em minutos. A contagem total da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto do
primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do mês.
12.4. O tempo total de inoperância máximo permitido será de 259 minutos por ano.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE DE SERVIÇOS
13.1. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da Anater (Manhã: 08hs às
12hs– Tarde: 14hs às 18hs) com prazo máximo de 04 (quatro) horas para solução de problemas, após a
abertura do chamado técnico.
13.2. Quando da ocorrência de falha no link a contratada deverá efetuar a verificação de todo o enlace
(modems e link).
13.3. A contratante também apurará os tempos de falha e em caso de discordância entre os valores apurados
pela contratante e o contratado, será aplicado o valor médio e posterior avaliação para levantar os valores
reais.
13.4. Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão, pelo contratado dos serviços,
sempre que houver solicitação da contratante, sem custos adicionais.
13.5. A contratada deverá manter uma central de serviços para atendimento técnico com um número
telefônico, com chamadas franqueadas, para o registro de chamados no período de 24 horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, para eventuais chamados técnicos, todos os dias do ano. Este número atuará como central
de atendimento das ocorrências do serviço, as ligações para ele efetuadas.
13.6. Em caso de impedimento de acesso dos técnicos da contratada ao local da ocorrência, que seja de
responsabilidade da contratante, o prazo de atendimento passará a ser contado a partir do acesso do técnico
ao local, para a resolução do problema.
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13.7. As interrupções programadas para manutenções preventivas, serão efetuadas no período compreendido
entre 00:00 e 05:00 horas, horário de Brasília, de domingo e/ou segunda-feira, e comunicadas a contratante
com antecedência mínima de cinco dias, sendo que este tipo de serviço só será realizado com o aval da
contratante.
13.8. Quando este período for extrapolado, incorrerá em penalidade. Casos excepcionais deverão ser
tratados de comum acordo com a contratante. Quando o prazo mínimo de cinco dias de comunicação não for
obedecido, ou a Anater não for informada, incorrerá em penalidade.
13.9. Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, defeitos em
fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser restabelecidos em, no máximo,
04 (quatro) horas.
13.10. Se necessário, a contratante abrirá as ocorrências diretamente com o consultor responsável a ser
designado pela contratada. Para cada ocorrência de serviço, a licitante deverá disponibilizar um identificador
único (número de chamado) para facilidade no acompanhamento das soluções.
13.11. A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de TI (Tecnologia e
Informação) e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite daquele departamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
14.1. O serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de pagamento, por meio
dos seguintes critérios:
14.1.1.

Disponibilidade do link de comunicação de dados conforme critérios estabelecidos;

14.1.2.

Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de acordo com critérios

estabelecidos;
14.1.3.

Disponibilidade da Central de Atendimento conforme períodos e horários exigidos;

14.1.4.

Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte técnico;

14.1.5.

Eficiência das soluções definitivas apresentadas;

14.1.6.

Nenhuma penalidade aplicada à contratada no período;

14.1.7.

Atendimento às demais exigências contratuais.
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14.2. A contratada deve ofertar um portal de gerência onde possa ser visualizado e gerado relatório sobre
demanda da utilização e disponibilidade do link.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Gerência
Financeira, por processo legal, após a comprovação da entrega dos serviços, nas condições exigidas e
apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal e
ateste pelo fiscal do contrato.
15.2. A cobrança acima passa a ser devida pela contratante somente a partir da efetiva instalação do Link de
internet e da disponibilidade do serviço contratado.
15.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado competente da
Contratante, na nota fiscal e da apresentação de documentação Fiscal, trabalhista e previdenciária:
15.3.1.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
15.3.2.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante

apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
15.3.3.

Prova 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 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT).
15.4. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
15.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
15.6. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a Rescisão, nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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15.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela Rescisão do contrato, caso a contratada não regularize suas condições de habilitação fiscal.
15.8. A contratada não poderá, em qualquer hipótese e sob qualquer pretexto, realizar qualquer tipo de
negociação dos títulos e/ou valores decorrente dessa contratação, tais como, penhorar, transferir, ceder e/ou
emprestar a terceiros, dentre outras, obrigando-se a não os caucionar a qualquer pessoa, física ou jurídica,
razão pela qual a contratante pagará os valores pertinentes, sempre, única e exclusivamente, à contratada.
15.9. Todos os tributos, emolumentos e contribuições para fiscais, que sejam devidos em decorrência direta
ou indireta do contrato ou de sua execução, já estão embutidos no valor pactuado, não incidindo nenhum
outro adicional, ficando claro que cada parte arcará com os tributos de sua responsabilidade, determinados
pela legislação.
15.10. Nos documentos de cobrança deverão ser claramente discriminados os serviços executados e os preços
a eles correspondentes.
15.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes aos serviços prestados,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.
15.12. A devolução dos documentos de cobrança não aprovados, bem como os prazos para reapresentação,
reexame e aprovação, em hipótese alguma serão motivo para suspensão da execução do contrato por parte da
contratada.
15.13. A contratante efetuará a retenção, em relação aos valores a serem pagos à contratada, dos tributos e
encargos previstos na legislação tributária nacional, independentemente de notificação prévia, salvo as
exceções previstas em lei.
15.14. A contratada se regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
15.15. As despesas para atender ao objeto estão programadas em previsão orçamentária no Contrato de
Gestão firmado com a União, e seus aditamentos, em conformidade com a Lei nº 12.897 de 18 de dezembro
de 2013 e com Decreto nº 8.252 de 26 de maio de 2014.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. A Contratada se obriga a desempenhar os serviços com todo zelo, diligência e honestidade, qualidade,
observada a legislação vigente aplicável, resguardando os interesses da Anater, sem prejuízo da dignidade e
independência profissionais.
16.2. A contratada terá a responsabilidade de disponibilizar o serviço durante o período do contrato,
devendo a contratante, em caso de pane, imediatamente contatar a contratada para que a mesma providencie
a detecção do problema e a reativação ou reparo no prazo máximo de até 04 (quatro) horas em dias úteis.
16.3. Caso haja necessidade de troca de equipamento ou manutenção no cabo até o local instalado, o prazo
para conclusão será de até 08 (oito) horas se a pane ocorrer durante a semana e em até 24 (vinte e quatro)
horas, se a pane ocorrer no final de semana.
16.4. A contratada é responsável pelos encargos e despesas de natureza trabalhista e previdenciária de seus
empregados e/ou prestadores de serviços que vierem a prestar os serviços objeto do contrato, respondendo
por quaisquer ônus daí decorrentes, inclusive aqueles relativos às contribuições devidas às entidades de
classe de cada categoria.
16.5. Durante e após a vigência do contrato, a contratada se obriga a manter a contratante à margem de
quaisquer ações judiciais de caráter trabalhista, reivindicações ou reclamações, seja a que título for, sendo a
contratada em qualquer circunstância, nesse particular, considerada como única e exclusiva empregadora e
responsável por quaisquer ônus que a contratante venha a arcar em qualquer época decorrente de tais ações,
reivindicações ou reclamações referentes ao seu serviço.
16.6. A Contratada deverá fornecer à Contratante todas as informações relativas ao andamento dos serviços
ora contratados, dentro do horário de expediente desta Agência, das 8h às 18h, informando a ocorrência de
qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, sugerindo as
medidas cabíveis para sua regularização.
16.7. Solicitar à Contratante, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar
necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual, bem como responder, por
escrito, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinente aos serviços objeto contratado, que
eventualmente venham a ser solicitados.
16.8. Responsabilizar-se por qualquer dano causado à Anater, a seus prepostos ou a terceiros, provocados
por ação ou omissão da Contratada, em decorrência da execução dos serviços desta contratação, não cabendo
à Contratante, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
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decorrentes, ficando à Anater autorizada, desde já, a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços,
até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a Contratada das sanções previstas no Contrato e em lei,
até a completa indenização dos danos.
16.9. A Contratada deverá manter sigilo, e garantir a inviolabilidade das informações, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou
de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do contrato, devendo orientar os seus
funcionários nesse sentido.
16.10. Não utilizar o nome da Anater para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo
com prévia e expressa autorização.
16.11. Manter, durante a vigência contratual, as mesmas características e condições de habilitação e
qualificação técnica apresentadas durante o procedimento licitatório, devendo, justificada e previamente,
solicitar autorização para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento de suas obrigações, cumprindor
todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro de acidente de trabalho
com relação ao pessoal designado para prestação dos serviços contratados.
16.12. Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessárias, dentro do limite permitido em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Fornecer condições operacionais para o perfeito funcionamento dos equipamentos da contratada, tais
como: Energia elétrica estável e contínua com No-Break ou Gerador de energia durante o período do
contrato e ambiente protegido de furto e vandalismo. Caso haja interrupção de fornecimento de energia
elétrica, a contratada não se responsabilizará pela paralisação do fornecimento do serviço.
17.2. Fornecer informações e dados necessários para que a contratada possa cumprir o objeto deste
instrumento, bem como permitir seu acesso às suas dependências para a execução dos serviços.
17.3. Aterrar todas as tomadas elétricas inclusive a tomada do No-Break da contratante, e que a qualidade
deste aterramento esteja dentro da Norma ABNT - NBR 5410. O D.D.P. (Diferença de Potencial Elétrico) de
0,3 a 3,0 Volts RMS (Tensão Alternada em 60 Hz) será considerado adequado.
17.4. A contratante será a mediadora, caso seja necessário, entre a contratada e a Administração do
Condomínio onde será instalado o Link de Internet.
17.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser solicitados.
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17.6. Supervisionar a execução da prestação dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, e atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas
correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida neste Termo de Referência.
17.7. Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste documento, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato.
17.8. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à contratada.
17.9. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução dos serviços contratados, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA OTÁVA – DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS MÚTUOS
18.1. As Partes obrigam-se, por si, seus empregados, prepostos, sucessores, profissionais e/ou empresas
subcontratadas, e/ou terceiros, a manter o mais completo e absoluto sigilo e considerar confidenciais todos os
dados, documentos, informações, seja de ordem técnica, comercial ou pessoal, que vier a ter conhecimento
pelas partes, em razão do Contrato, inclusive as de caráter negocial, não podendo sob qualquer pretexto
divulgar, revelar, reproduzir, utilizar, ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sem a
prévia e expressa aprovação escrita das partes, durante e após a vigência deste instrumento, sob as penas da
lei, sem exclusão do cabal arbitramento de perdas e danos pelos prejuízos sofridos.
18.2. As partes se obrigam pelo atendimento da legislação que rege os seus negócios jurídicos,
principalmente nas questões trabalhistas, tributárias e previdenciárias, individualizando sempre suas
obrigações, inclusive quanto aos danos causados por seus prepostos.
18.3. Eventuais discussões querem na esfera administrativa, quer na judicial, não isenta as partes de
cumprirem suas obrigações e compromissos ora firmados, salvo se o não cumprimento se der por motivos
alheios a vontades das partes.
18.4. As partes ficam isentas de quaisquer responsabilidades, em caso de interrupção de fornecimento de
energia elétrica, a que não tiverem dado causa.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REAJUSTE DE PREÇOS E DAS ALTERAÇÕES
19.1. O valor disposto será reajustado anualmente pelo IPC da FIPE (Índice de Preços ao Consumidor), ou
na falta de referido índice, por outro que venha a substituí-lo. Caso o governo altere a legislação concernente
a reajustes de preços em contrato, as partes, desde já, concordam que incidirá neste Contrato o reajuste na
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nova periodicidade, pelo índice supramencionado.
19.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos da data da solicitação, desde que devidamente
acompanhada dos documentos comprobatórios, cabendo à parte interessada a iniciativa e o encargo dos
cálculos e da demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos.
19.3. O contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos, conforme os artigos 47 e 48 do Regulamento de Licitações e Contratos da Anater.
CLÁUSULA

VIGÉSIMA

–

DA

CONDUTA

PROFISSIONAL

E

EMPRESARIAL

RECOMENDÁVEL
20.1. A contratada envidará todos os esforços para cumprimento dos itens abaixo, uma vez que são práticas
observadas e valorizadas pela contratante, de modo geral, e recomendável a todas as empresas, a saber:
20.1.1.

Buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo;

20.1.2.

Adotar práticas socialmente responsáveis, comprometendo-se com o bem-estar de seus

colaboradores e/ou pessoas que indireta ou diretamente lhe prestam serviços, proporcionando-lhes condições
adequadas e que não sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
20.1.3.

Não adotar práticas de discriminação de qualquer gênero, dentro ou fora da relação de emprego

e/ou de prestação de serviços, especialmente, mas não somente por motivos de sexo, origem, raça, cor,
condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, dentre outros; e obter as
certificações existentes para o seu setor de atuação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
21.1. Será designado Gerente de Tecnologia da Informação para acompanhar e fiscalizar o contrato,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao objeto e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
21.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Caracteriza infração administrativa, nos termos do art. 50 do RLC, as seguintes hipóteses:
22.1.1.

Inexecutar total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;
22.1.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.3.

Fraudar na execução do contrato;

22.1.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

22.1.5.

Cometer fraude fiscal;

22.1.6.

Não mantiver a proposta.

22.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem, com fulcro no Art. 60 do
RLC da Anater acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.2.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

para a Contratante;
22.2.2.

Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;
22.2.3.

Suspensão do direito de licitar ou contratar com a contratante por prazo não superior a 2 (dois)

anos;
Parágrafo Único: A definição e aplicabilidade da sanção serão analisadas, definidas e estabelecidas pelo
presidente da Anater. Da decisão de aplicabilidade de sanção caberá, em até 5 dias do recebimento da
notificação, recurso à Diretoria Executiva da Anater.
22.3. Também ficam sujeitas às penalidades, a contratada que:
22.3.1.

Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento

de quaisquer tributos;
22.3.2.

Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

22.3.3.

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a contratante em virtude de atos ilícitos
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praticados.
22.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto no RLC.
22.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo e punitivo da pena, bem como o dano causado à contratante, observado o
princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
23.1. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente pela contratante, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, não gerando nenhuma obrigação ou direito à indenização à contratada, cabendo,
tão somente, o pagamento do valor correspondente ao objeto já demandado e ainda não remunerado,
conforme prova documental apresentada pela contratada.
23.2. A rescisão com fulcro no Art. 61 do RLC da Anater constitui-se em possibilidade de as partes se
retirarem da parceria antes do prazo previamente ajustado e que poderá ser:
23.2.1.

Amigável - por acordo entre as partes, e deverá ser solicitada até 60 dias antes;

23.2.2.

Unilateral - pode se dar basicamente em quatro situações diversas: por descumprimento das ações

pactuadas, por culpa (algum tipo de irregularidade atribuível a uma das partes), por interesse público e pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior;
23.2.3.

Judicial - nos termos da legislação;

Parágrafo Único: Aos partícipes assiste a possibilidade de intentar ação judicial para reparação do dano que
eventualmente tenha sido causado em virtude da rescisão.
23.3. O Contrato poderá ainda ser rescindido total ou parcialmente por qualquer das Partes,
independentemente de procedimento judicial, se:
23.3.1.

Houver a prática de atos ilícitos que venham a comprometer a idoneidade de qualquer das Partes;

23.3.2.

Qualquer das Partes entrarem em processo de recuperação judicial, recuperação extrajudicial,

falência ou requerer ou tiver requerida sua dissolução ou liquidação;
23.3.3.

Utilização do nome comercial, marca, logotipo e assemelhados de propriedade ou posse da outra

Parte sem prévia autorização escrita desta;
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23.3.4.

Mudança de controle societário da contratada, sem que a contratante tenha sido notificada com

antecedência a esse respeito;
23.3.5.

Se a contratada demonstrar, comprovadamente, por meio de laudos técnicos, incapacidade técnica,

negligência e/ou imperícia na execução dos serviços;
23.3.6.

Interrupção dos serviços, objeto deste contrato, salvo por motivos de força maior devidamente

comprovado, bem como caso fortuito não previsto.
23.4. O cancelamento será efetivado e a cobrança da mensalidade cessada quando da devolução e chegada
dos equipamentos na sede da contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DESATIVAÇÕES DOS LINKS DE ACESSO À INTERNET
24.1. Toda desativação deverá ocorrer somente após solicitação formal da equipe técnica do contratante
obedecendo os limites de supressão impostos no art. 48 do RLC da Anater.
24.2. Todos os equipamentos inerentes ao Link desativado deverão ser recolhidos pela contratada no prazo
máximo de 30 dias a partir da data da solicitação de desativação do Link, mediante agendamento prévio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS VEDAÇÕES
25.1. É vedado à contratada:
25.1.1.

A subcontratação total ou parcial do objeto;

25.1.2.

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

25.1.3.

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo

nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
26.1. Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no em jornal diário
de grande circulação local e/ou nacional ou na imprensa oficial da União, podendo, ainda, ser divulgados
pela internet, no site www.anater.org.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – FORO
27.1. O Foro da Circunscrição Permanente de Brasília/DF, é competente para solucionar os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato.
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27.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Brasília/DF, xx de xxxx de 2020.

Sr. Xxxx
Presidente da Anater - Contratante

Sr. xxxxx
Diretor Administrativo da Anater - Contratante

Sr. xxxxxxxxxxx
Nome/Empresa/CNPJ - Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME: _____________________
CPF: _______________________
NOME: _____________________
CPF: _______________________
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