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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2020 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 

 

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.  JUSTIFICATIVA: 

1.1. Nos dias atuais a agilidade na comunicação é fator essencial para a produtividade 

em qualquer ambiente corporativo, e quando a função exercida exige 

deslocamentos constantes e alta disponibilidade, como é o caso dos senhores 

vereadores e seus assessores, uma rede de comunicação móvel, que permita 

contato a qualquer momento com a Câmara e com a população e acesso a serviços 

de dados para obtenção e registro de informações é indispensável.  

 

1.2. Considerando a iminência do vencimento do atual contrato de prestação de 

serviços de telefonia móvel e a necessidade da manutenção do serviço, faz-se 

urgente a realização de nova licitação. 

 

2. OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, com o fim de prestação de serviço de Telefonia 

Corporativa Móvel e acesso à Internet sob cobertura da tecnologia LTE-4G, através 

do fornecimento de 131 (cento e trinta e um) CHIPS-SIM com as respectivas linhas 

e 27 (vinte e sete) MODEMS 4G no padrão USB em regime de comodato com CHIP-

SIM incluso as respectivas linhas. Todas as linhas devem possuir ferramenta de 

gestão para o controle de no mínimo: consumo de minutos, valores, tipos de 

ligações, entre outros, permitindo à CONTRATANTE administrar o perfil de uso de 

cada usuário de forma individual ou através da criação de grupos homogêneos de 

acordo com suas necessidades. Os planos de dados ofertados deverão ser do tipo 

ilimitado (sem impactar a franquia) para uso da ferramenta Whastapp e Waze. 

 

3.  DETALHAMENTO DO OBJETO: 
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3.1. ÁREA DE COBERTURA, QUALIDADE DE VOZ E DE DADOS: 

 

3.1.1. A disponibilização do sinal de voz e de dados deverá estar presente em todo o 

município de Diadema, inclusive, mas não limitado, as seguintes regiões: Jardim 

Rey, Parque Reid, Campanário, Jardim União, Jardim Amuhadi, Eldorado e Casa 

Grande. 

 

3.1.2. A disponibilização do sinal de voz nas áreas em comento é imprescindível por se 

tratar da região das residências de Vereadores e Assessores, usuários dos 

serviços prestados. 

 

3.1.3. A ausência de sinal de voz em quaisquer regiões do município de Diadema 

implicará na rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

4. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: 

 

4.1. QUANTIDADES: 

 

a) 25 (vinte e cinco) Chips-SIMCard com linhas, pacote de voz com 40.000 (quarenta 

mil) minutos individuais mensais para móvel e fixo de qualquer operadora, tanto 

para ligações locais, regionais e nacionais, desde que utilizado o CSP (Código de 

Seleção de Prestadora) da CONTRATADA, pacote de SMS para 10.000 (dez mil) 

mensagens mensais para qualquer operadora, pacote de internet com franquia de 

12GB (12 Gigabytes) mensais com conexão livre (sem impactar a franquia) aos 

serviços do whatsapp e do waze e sem bloqueio nem cobrança de excedentes após 

o consumo da franquia, podendo nesse caso haver redução da velocidade da 

conexão, mantendo um mínimo de 128 Kbps até a renovação da franquia no mês 

seguinte. Serviço de gestão de voz e dados incluso. 

 

b) 106 (cento e seis) Chips-SIMCard com linhas, pacote de voz com 40.000 (quarenta 

mil) minutos individuais mensais para móvel e fixo de qualquer operadora, tanto 

para ligações locais, regionais e nacionais, desde que utilizado o CSP (Código de 

Seleção de Prestadora) da CONTRATADA, pacote de SMS para 10.000 (dez mil) 

mensagens mensais para qualquer operadora, sem pacote de internet. Serviço de 

gestão de voz incluso. 

 

c) 27 (vinte e sete) Modens 4G com Chips-SIMCard e linhas, pacote de internet com 

franquia de 20GB (20 Gigabytes) mensais com conexão livre (sem impactar a 
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franquia) aos serviços do whatsapp e do waze e sem bloqueio nem cobrança de 

excedentes após o consumo da franquia, podendo nesse caso haver redução da 

velocidade da conexão, mantendo um mínimo de 128 Kbps até a renovação da 

franquia no mês seguinte.  

 

4.2. ROAMING NACIONAL:  

4.2.1. Pacote de Roaming Nacional ativado na linha, sem custo adicional. Não deverá 

haver cobrança de adicionais de chamada ou deslocamento por ligações originadas 

e/ou recebidas fora de sua área de registro, desde que dentro do território 

nacional. 

 

4.3. ROAMING INTERNACIONAL: 

4.3.1. Todas as chamadas, quando estiverem em roaming internacional, poderão ser 

tarifadas, inclusive as recebidas. 

 

5. CARACTERISTICAS BÁSICAS DO SERVIÇO: 

5.1. A CONTRATADA deverá manter a numeração das linhas atualmente em uso pela 

CONTRATANTE, por meio de PORTABILIDADE, para conveniência dos atuais 

usuários das mesmas. 

 

5.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente ao Fiscal do Contrato, em 

formato digital, o detalhamento do uso dos serviços contratados, podendo ser 

discriminados por linha, identificando cada ligação realizada, contendo, pelo 

menos: tipo de ligações, dia e horário de início da ligação, dia e horário de término 

da ligação, código de área de destino da ligação, número de destino da ligação, 

total de minutos da ligação e total do custo da ligação, em reais, com impostos. 

Estas informações deverão estar disponíveis para acesso e download pela Internet, 

em site com acesso restrito ao Fiscal do Contrato da Câmara Municipal de 

Diadema, durante todo o período de vigência do contrato. 

 

5.3. Todas as linhas deverão possuir identificador de chamadas e serviço de caixa 

postal, ambos já inclusos no pacote. As ligações para consulta à caixa postal serão 

isentas de qualquer cobrança. 

 

5.4. A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento, em regime de COMODATO, 

dos 27 modems 4G padrão USB com chip-SIMCard inclusos, além dos 131 chips-

SIMCard para os planos de voz / voz e dados. 
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5.5. Não haverá devolução dos cartões sim à CONTRATADA. 

 

5.6. Os modems 4G devem ter conexão padrão USB, sendo compatíveis com o Sistema 

Windows 7 e Windows 10, e deverão ser fornecidos em até 10 dias, após 

assinatura do contrato. 

 

5.7. Na vigência do Contrato, caso ocorra defeito de funcionamento, a CONTRATADA 

deverá providenciar, sem ônus à CONTRATANTE, a substituição do modem ou chip,  

fornecendo outro equipamento com qualidade e funcionalidade equivalente ou 

superior em até 10 dias, a contar da solicitação do pedido. Não estão inclusos 

nessa ação defeito e/ou quebra por mau uso. 

 

5.8. A CONTRATADA deverá fornecer, em comodato, pelo menos, 2 (dois) modems 4G, 

como reserva, a custo zero, para ativação futura. 

 

5.9. Os serviços deverão ser prestados nas condições estabelecidas e contratadas em 

regime de 24x7x365 (vinte e quatro horas, sete dias por semana, trezentos e 

sessenta e cinco dias por ano), durante toda a vigência do contrato. 

 

5.10. Não haverá cobrança de minutos extras. 

 

5.11. As linhas dos celulares e dos modems, inclusive adicionais, deverão ser isentas de 

taxa de ativação. 

 

5.12. Não haverá reajuste/realinhamento de valores tarifários dentro do prazo de 

validade do contrato. 

 

5.13. Será assegurado à Câmara Municipal de Diadema o repasse de descontos e ofertas 

pecuniárias, quando oferecidas aos outros usuários; 

 

6. DAS PROPOSTAS:  

6.1. As propostas deverão apresentar valores estimados, com a cobrança apenas da 

quantidade efetivamente utilizadas, conforme Anexo IV do Edital. 

 

7. DA VIGÊNCIA: 

7.1. O contrato oriundo desta licitação terá vigência de doze meses, a contar da data da 

assinatura. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1.  São obrigações da CONTRATADA: 

 

a. Oferecer gratuitamente os serviços de Identificação de Chamadas, Desvio de 

Chamadas, Chamada em Espera, Identificação do Assinante Chamado, Conferência, 

Caixa Postal de Voz e Conta detalhada por linha, discriminando o uso de ligações 

de voz a cada linha separadamente; 

 

b. Manter Central de Atendimento operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias da semana, durante toda a vigência contratual; 

 

c. Não divulgar em serviços de informações nem em catálogos telefônicos os 

números dos telefones objeto desta contratação; 

 

d. Informar, com relação ao serviço de transmissão de dados via telefone móvel, a 

forma de faturamento e os valores aplicáveis, visando a possibilidade futura de uso 

deste serviço; 

 

e. Habilitar novas linhas quando solicitado pela Câmara Municipal de Diadema, sem 

qualquer custo adicional à CONTRATANTE; 

   

f. Prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

Câmara Municipal de Diadema, por meio de carta ou de correio eletrônico (e-mail), 

em até 05 (cinco) dias úteis; 

 

g. Apresentar conta detalhada dos serviços prestados; 

 

h. Assegurar a Câmara Municipal de Diadema o repasse de descontos e ofertas 

pecuniárias, quando oferecidas aos outros usuários; 

 

i. Levar, imediatamente ao conhecimento da Câmara Municipal de Diadema 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 

contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 

j. Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 

(sete ) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato; 
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k. Garantir o objeto contratado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a 

partir da aceitação definitiva do mesmo; 

 

l. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

subordinados ou prepostos e, ainda, por todos os ônus, encargos e obrigações 

comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas, e por todos os danos e/ou 

prejuízos que, a qualquer título, causar ao CONTRATANTE, bem como a terceiros, 

em virtude da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus 

sucessores; 

 

m. Responder, exclusivamente, pelas despesas resultantes de quaisquer ações, 

demandas decorrentes de danos, por sua culpa ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste contrato; 

 

n. Responder por perdas e danos que vier sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em 

razão de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, garantido o contraditório e 

ampla defesa, nos termos da legislação aplicável. 

 

o. Os danos ou prejuízos que venham a ocorrer serão ressarcidos ao CONTRATANTE 

no prazo estipulado na notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

multa. 

 

p. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

q. Comunicar as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA:   

9.1. Cabe à Câmara Municipal de Diadema efetuar os pagamentos devidos, de acordo 

com o estabelecido no Edital e seus anexos. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

10.1. O pagamento se dará por débito automático, na data do vencimento da fatura 

mensal. 

 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
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11.1. A despesa oriunda desta contratação será suportada pelas dotações do 

Orçamento-Programa de 2.020/21, codificada sob nº 

00.00.01.031.0021.038.33.90.40 – Organização das Atividades Legislativas – 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

12. DO REAJUSTE:   

12.1. Os preços serão reajustados, anualmente, pelo índice do IPCA-IBGE, ou outro que, 

legalmente, venha a substituí-lo. 

 

13. DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS FINANCEIROS:  

13.1. Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar nos termos da legislação vigente, 

acréscimos e decréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do 

valor contratado, na forma do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da lei civil, caso 

a CONTRATADA deixe de cumprir o compromisso assumido ficará sujeita às 

penalidades previstas nos artigos 77 usque 80 da Lei de Licitações, com as 

implicações previstas pelos Artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.  

 

14.2. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, serão ainda cobradas as multas 

fixadas em Lei Municipal, na seguinte ordem: 

 

a. Multa diária de 0,4% (quatro décimos por cento) pelo descumprimento parcial do 

contrato, até o 30º (trigésimo) dia sem que haja correção da falha apontada; 

 

b. Multa diária de 0,6% (seis décimos por cento) pelo não cumprimento total do 

contrato a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia sem correção da falha apontada 

até o 45º (quadragésimo quinto) dia; 

 

c. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada 

pela Administração e demais prejuízos a que der causa. 

 

14.3. Se o pagamento da multa não for satisfeito no prazo fixado, sua cobrança será 

efetuada judicialmente. 

 

14.4. O valor da multa poderá ser descontado dos valores a que a CONTRATADA ainda 

faça jus. 
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14.5. Todas as multas previstas poderão ser aplicadas cumulativamente e 

concomitantemente, não isentando a CONTRATADA do ressarcimento pelos 

prejuízos a que der causa. 

 

14.6. Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentação falsa, enseje o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, poderá ficar impedida de contratar, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas no Edital de licitação, no presente Contrato, e das 

cominações legais aplicáveis à hipótese. 

 

15. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:  

15.1. O contrato oriundo desta licitação não pode ser objeto de cessão ou transferência, 

a qualquer título, no todo ou em parte, devendo, caso isso ocorra, ser a 

CONTRATANTE comunicada com 90 (noventa) dias de antecedência, no mínimo, 

para que possa providenciar nova licitação. 

 

16. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA:  

16.1. A Gestão do Contrato ficará a cargo da Divisão de Licitações, Compras e Gestão de 

Contratos. 

 

16.2. A Fiscalização do Contrato ficará a cargo da Divisão de Tecnologia da Informação 

da Câmara Municipal de Diadema, sob a responsabilidade do Senhor MARCELO 

MANGUSSI. 

 

16.3. Durante a execução do objeto deste Contrato o Fiscal da CONTRATANTE terá 

autonomia para dirimir e decidir sobre quaisquer casos ou dúvidas que venham a 

surgir e/ou fugir da rotina dos serviços, ou que não tenham sido previstos no Edital 

e seus Anexos, desde que respeitado o objeto licitado. 

 

16.4. O Fiscal da Contratante poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA que 

forneça elementos necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas 

aos serviços. 

 

16.5. A CONTRATADA deverá acatar a fiscalização da CONTRATANTE quanto ao 

acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos 
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os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo a todas as solicitações de 

informação. 

 

16.6. A fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA perante 

a CONTRATANTE e/ou terceiros. 

 

16.7. A CONTRATANTE poderá, no caso de inexecução da CONTRATADA, de quaisquer 

dos serviços integrantes do objeto do contrato, seja por deficiência de pessoal, de 

equipamentos e/ou sistema, ou por deficiência de quaisquer condições de trabalho 

dos empregados em virtude da má atuação da CONTRATADA, descontar do preço 

mensal faturado o valor correspondente ao período, em dias do descumprimento 

das condições estabelecidas, independentemente da aplicação das multas 

previstas neste contrato. 

 

16.8. Qualquer comunicação ou notificação da CONTRATANTE à CONTRATADA deverá 

merecer resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas contadas do seu recebimento, submetendo-se a CONTRATADA, às sanções e 

penalidades cabíveis, caso tal determinação não seja cumprida. 

 

17. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEUS ANEXOS:   

17.1. A inexistência de repetição de termos e cláusulas em quaisquer dos anexos que 

compõem a presente licitação, não desobriga seu cumprimento, haja vista serem 

todos parte integrante do edital. 

 

 

Diadema, 17 de setembro de 2.020. 

 

 

CLAUDIO MIRANDA 

Pregoeiro 

 

           

 

MARCELO MANGUSSI 

Equipe Técnica 


