
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência se destina à contratação de empresa especializada, 
permissionária de serviço público, credenciada pela ANATEL, para prestação de Serviço de 
telefonia Local , Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI) 
originados via STFC (Módulo Tronco E1) e SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, a 
serem executados de forma contínua, para atendimento das unidades da Superintendência 
Federal de Agricultura, no Estado do Rio de Janeiro, conforme as especificações e condições 
constantes deste instrumento. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Esta contratação tem como finalidade o fornecimento de acessos e serviços correlatos, 
para todas as áreas onde a SFA/RJ tem representação possibilitando que os seus servidores, 
no exercício de suas atividades, possam permanecer em comunicação, usufruindo das 
características do STFC com o fornecimento de serviço telefônico, nas modalidades Local e 
Longa Distancia Nacional e Internacional (LDN e LDI), para chamadas realizadas a partir dos 
acessos de telefonia fixa.  
 
2.4.  O serviço de telecomunicação fixa é um dos principais  instrumentos de comunicação e 
execução das atividades institucionais da SFA/RJ, permitindo tanto na área finalística, quanto 
nas atividades de apoio,  o atendimento a clientes (fornecedores, outros órgãos, criadores, 
produtores e a sociedade), bem como os próprios servidores, ativos, aposentados e 
pensionistas. 
 
2.5. O serviço de internet banda larga, objetiva o suporte às unidades descentralizadas da 
SFA/RJ (UTRA’s), na operacionalização dos diversos sistemas de controle inerentes tanto à 
área de apoio administrativo, quanto de fiscalização. 
 
2.6. A legislação aplicável, sendo rol exemplificativo e não exaustivo: 
 
 2.5.1 Lei 9472/1997 – Lei Geral de Telecomunicações; 
 2.5.2 Decreto nº 2592, de 15 de maio de 1998– Plano Geral de Outorgas de Serviços 
de Telecomunicações; 
 2.5.3 Resolução nº 30, de 29 de junho de 1998 – Plano Geral de Metas de Qualidade; 
 2.5.4 Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998 – Regulamento de Serviços; 
 2.5.5 Lei 8.666/1993; 
 2.5.6 Lei 10.520/2002; 
 2.5.7 Entre outros normativos e regulamentos de interesse referente aos serviços do 
objeto desta contratação. 
 
2.7. Considerando as atividades crescentes do Agronegócio, somente uma linha, pertencente 
ao Gabinete do Superintendente, será habilitada para ligações LDI. 
 
3. DAS DEFINIÇÕES 
 
3.1 STFC: Serviço telefônico fixo comutado é o serviço de telecomunicações que, por meio da 
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos 
determinados, utilizando processos de telefonia. 



 
3.2 STFC LOCAL: Serviço local destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados 
situados em uma mesma Área Local, conforme disposição normativa editada pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
 
3.3 STFC LDN: Prestação de serviço telefônico na modalidade Longa Distância Nacional, por 
meio de ligações telefônicas originadas nas unidades administrativas da Superintendência 
Federal de Agricultura no Estado do Rio de Janeiro, provenientes de acessos fixos (STFC), 
destinadas a acessos fixos/móveis situados em todas as regiões do Plano Geral de Outorgas, 
regulamentado pela ANATEL. 
 
3.4  STFC LDI: Prestação de serviço telefônico na modalidade Longa Distância Internacional, 
por meio de ligações telefônicas originadas nas unidades administrativas da Superintendência 
Federal de Agricultura no Estado do Rio de Janeiro, provenientes de acessos fixos (STFC), 
destinadas a acessos fixos/móveis situados no exterior. 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 
 
4.1 O objeto desta contratação é composto por itens para cotação. Os lances deverão ser 
oferecidos por item e serão considerados para fins de classificação o menor valor global anual 
de cada item, assim distribuídos: 
 
 4.1.1 Item 1 – TELEFONIA FIXA via STFC – RIO DE JANEIRO – Serviço Telefônico 
fixo comutado na modalidade local, para ligações originadas e completadas por intermédio do 
STFC, para atender às necessidades das unidades da SFA no Município do Rio de Janeiro – 
60 linhas. 
 
 4.1.2 Item 2 – LDN via STFC – RIO DE JANEIRO – Serviço Telefônico fixo comutado 
na modalidade Longa Distância Nacional, para ligações originadas e completadas por 
intermédio do STFC, para atender às necessidades das unidades da SFA no Estado do Rio de 
Janeiro – 60 linhas. 
 
 4.1.3 Item 3 – LDI via STFC – RIO DE JANEIRO – Serviço Telefônico fixo comutado na 
modalidade Longa Distância Internacional, para ligações originadas e completadas por 
intermédio do STFC, para atender às necessidades das unidades da SFA no Exterior – 01 
linha. 
 
 4.1.3 Item 4 – SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA -  Serviço de acesso a 
internet em alta velocidade por qualquer meio de transmissão, sem estabelecimento de 
franquia de consumo ou velocidade, inclusive manutenção preventiva e corretiva, velocidade 
nominal mínima de 10 Mbps, velocidade real mínima de 90% da velocidade nominal. Inclui na 
prestação do serviço os equipamentos necessários ao seu funcionamento ( ex: modem, cable, 
antena/transmissor) em regime de comodato – 05 linhas. 
 
5.1 – Da Localidade de prestação dos Serviços 
 
 5.1.1 A localidade da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, 
referem-se à sede da SFA/RJ e às localidades onde atuam suas unidades descentralizadas 
(UTRA’s): 
 
 

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS LINHAS FIXAS – LOCAL, LDN e LDI ** 
Av. Rodrigues Alves, 129  Praça Mauá /RJ (Sede) 
Praça Presidente Getúlio Vargas, 92 Nova Friburgo/RJ 
Rua Saldanha Marinho, 378 Campos dos Goytacazes/RJ 
Av. Venezuela, 156 – Saúde Centro/RJ 
Praça Visconde do Rio Novo, 39 Três Rios/RJ 
Rua Maria Luisa Gonzaga, 217 Barra Mansa/RJ 
Av. Francisco Sá Tinoco, 574 Itaperuna/RJ 
Rua Francisco Borges Sobrinho, 151 Bom Jesus do Itabapoana/RJ 
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Rua Coronel Pitta de Castro, 247 Itaocara/RJ 
** Os serviços de LDI serão utilizados em uma única linha, localizada na Sede da SFA/RJ 
 
 
 

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 
Praça Presidente Getúlio Vargas, 92    Nova Friburgo – Rio de Janeiro 
Rua Saldanha Marinho, 378 Campos dos Goytacazes – Rio de Janeiro 
Praça Visconde do Rio Novo, 39 Três Rios – Rio de Janeiro 
Rua Maria Luisa Gonzaga, 217  Barra Mansa – Rio de Janeiro 
Av. Francisco Sá Tinoco, 574 Itaperuna – Rio de Janeiro 
 
5.2 – LDN/LDI originados de STFC: 
 
 5.2.1 A descrição dos serviços de STFC refere-se aos itens objeto deste Termo de 
Referência; 
 
 5.2.1.1 Estão inclusos nestes itens os serviços a serem prestados na modalidade 
LOCAL, LDN – Longa Distância Nacional e LDI – Longa Distância Internacional, por meio de 
ligações telefônicas originadas nas unidades administrativas da Superintendência Federal de 
Agricultura no Estado do Rio de Janeiro, provenientes de acessos fixos (STFC), destinadas a 
acessos FIXOS/MÓVEIS situados em todas as regiões do Plano Geral de Outorgas, com 
exceção dos chamados do tipo 0300, 0500, 0900, 102 e chamadas a cobrar. 
 
 5.2.2 Os perfis de tráfego estão dispostos no Anexo I-A deste Termo de Referência. 
 
6. DA PROPOSTA 
 
6.1 A PROPONENTE ADJUDICATÁRIA, antes de apresentar sua proposta comercial conforme 
planilha constante no Anexo I-B, deverá consultar as especificações deste Termo de 
Referência, Edital e todos seus anexos, promovendo, a seu critério e conveniência,  a vistoria 
dos equipamentos e instalações que entender necessárias, de modo a não incorrer em 
avaliações incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegados para motivar 
eventuais pretensões de acréscimo de tarifas e preços. 
 
6.2 A PROPONENTE ADJUDICATÁRIA deverá apresentar proposta de preço baseada em 
estimativa de tráfego, conforme as planilhas dos anexos deste Termo de Referência. Os preços 
deverão ser expressos em Reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da 
prestação dos serviços relativos a esta contratação. 
 
6.3 A estimativa de tráfego indicada neste Termo de Referência não se constitui em qualquer 
compromisso de consumo para a CONTRATANTE. 
 
6.4 A Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo I-B deste Termo de Referência 
deverá ser preenchida com os preços cotados. 
 
6.5 O preço proposto e levado em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e 
total responsabilidade da PROPONENTE ADJUDICATÁRIA. 
 
6.6 Na proposta deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras informações que o 
proponente julgar necessárias ou convenientes. 
 
6.7 O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 dias. 
 
7. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
7.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro, havendo 
recurso, caberá a autoridade competente, nos termos do inciso V, do art. 8º, do Decreto 
5.450/2005. 
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7.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro e do 
julgamento do(s) recurso(s), se houver, pela própria autoridade competente. 
 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1 O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas de preços – MENOR PREÇO GLOBAL 
ANUAL POR ITEM, decidindo sobre a aceitação dos preços obtidos. 
 
8.2 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das propostas de preços. 
 
8.3 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das 
propostas. 
 
8.4 Caso não se realize lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e o valor estimado para contratação. 
 
8.5 Declarada encerrada etapa competitiva e ordenadas as propostas o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
8.6 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL ANUAL POR ITEM, observadas as especificações constantes deste Pregão. 
 
8.7 Se a proposta ou o lance, de MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL POR ITEM não for 
aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
9. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE ADJUDICATÁRIA 
 
9.1 Executar o objeto licitado, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos 
neste Termo de Referência e seus Anexos. 
 
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual, 
bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas 
por regulamentação da ANATEL. 
 
9.3 Submeter à aprovação da Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio de 
Janeiro toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de imposições técnicas 
ou de cunho administrativo e legal indispensáveis a perfeita execução dos serviços licitados. 
 
9.4 Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
9.5 Prestar os serviços objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de 
interrupções programadas. 
 
9.6 Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculadas à presente 
licitação. 
 
9.7 Sujeitar-se à Fiscalização da Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio de 
Janeiro no tocante a verificação e certificação das especificações técnicas exigidas, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e, atendendo de imediato às reclamações 
fundamentadas, caso venham a ocorrer. 



 
9.8 Responder por perdas e danos em que vier a sofrer a Superintendência Federal de 
Agricultura no Estado do Rio de Janeiro e a terceiros, motivada pela sua ação ou omissão, na 
forma dolosa ou culposa, independente de outras cominações pactuadas neste Termo de 
Referência e seus Anexos ou pela legislação a que estiver sujeita, garantido o contraditório e a 
ampla defesa, nos termos e aplicações da lei. 
 
9.9 Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.10 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento 
do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 
semana, disponibilizando à CONTRATANTE um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, podendo esta ser a disponibilização de central de atendimento estilo 
“call center” do tipo 0800. 
 
 9.10.1 Independente do acionamento por contato telefônico, a Administração poderá 
realizar acionamento por meio de correspondência eletrônica, diretamente ao preposto da 
PROPONENTE ADJUDICATÁRIA. 
 
9.11 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de 
decisão para representar a PROPONENTE ADJUDICATÁRIA, principalmente no tocante à 
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
 
9.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do preposto designado para 
acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 
 
9.13 Apresentar, mensal e sem ônus à PROPONENTE ADJUDICATÁRIA, juntamente com a 
Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico 
compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de 
texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou 
superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número chamado 
e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter 
todos os tributos, encargos e descontos, conforme preços contratados no processo licitatório. 
 
9.14 Nos preços das ligações e serviços deverão estar incluídas as despesas com salários, 
encargos sociais, fiscais e comerciais e quaisquer outras relativas aos serviços, tais como 
impostos e taxas, quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas separadamente. 
 
9.15 Reparar e corrigir eventuais falhas, defeitos ou incorreções detectados, na forma prevista 
neste Termo de Referência e na Lei 8.666/93, em tudo o que couber. 
 
9.16 Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar 
da assinatura do Contrato. 
 
9.17 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
9.18 Manter em funcionamento contínuo os serviços, respondendo, civil, penal e 
administrativamente, por bloqueios indevidos ou não comunicados a CONTRATANTE, prévia e 
formalmente, por e-mail ou fax. 
 
9.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica, 
normas e legislação. 
 
9.20 Implantar, de modo adequado, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz. 
 



9.21 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços 
do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
9.22 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 
formuladas. 
 
7.23 Entregar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, arquivo eletrônico compatível com 
Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc, contendo as localidades de sua cobertura nacional. 
 
9.24 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, 
sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de 
funcionamento do serviço. 
 
9.25 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 
cumprimento ao contrato em questão. 
 
9.26 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 
contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo 
de telecomunicações. 
 
9.27 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços 
contratados ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 
providências nas demais esferas. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
10.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
particular no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas. 
 
10.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto licitado. 
 
10.3 Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do serviço 
objeto desta licitação. 
 
10.4 Responsabilizar-se pelos pagamentos devidos, na forma pactuada neste Termo de 
Referência e seus Anexos. 
 
10.5 Proporcionar todas as facilidades para que a PROPONENTE ADJUCATÁRIA possa 
cumprir com suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas. 
 
10.6 Comunicar à PROPONENTE ADJUCATÁRIA qualquer ocorrência, diligenciando para que 
as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
10.7 Notificar, por escrito, a PROPONENTE ADJUCATÁRIA da aplicação de eventuais 
penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
10.8 A execução do objeto licitado está condicionada a conferência, avaliações qualitativas e 
aceitação final. 
 
11. DOS REQUISITOS DE BILHETAGEM E FATURAMENTO 
 
11.1 A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, tanto em papel quanto em 
arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data de seu 
vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo 
problemas, o aceite. 
 
11.1.1 Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à PROPONENTE 
ADJUDICATÁRIA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 
reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida. 



 
11.1.2 Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão 
informados à PROPONENTE ADJUDICATÁRIA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 
 
11.2 O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação 
entre a quantidade de minutos efetivamente utilizada e a quantidade de minutos estimada, 
constante dos anexos deste Termo de Referência. 
 
11.3 O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste 
das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente utilizados. 
 
11.4 Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 
 
11.5 Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta contratação 
deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, para as 
modalidades local e longa distância nacional, respectivamente, contados a partir da efetiva 
prestação dos serviços. 
 
11.6 Para a conferência dos serviços prestados, deverá ser apresentado, mensalmente 
detalhamento dos serviços prestados, em arquivo eletrônico, gravado em mídia digital, nas 
ferramentas “Excel e Access”, ou no formato Febraban (versão 2 ou superior, conforme 
www.febraban.org.br). 
 
 11.6.1 Além do arquivo eletrônico no formato Febraban, poderá ser solicitado, o 
detalhamento em formato de arquivo padrão de mercado (xls, pdf, mdb ou txt) que permita a 
leitura manual. 
 
 11.6.2 Conjuntamente à disponibilização do arquivo descrito acima deverá ser 
fornecido, em papel, somente a conta e fatura do resumo, devendo a mesma conter dados 
específicos como total de minutagem, total de ligações feitas no período e custo por tipo de 
servico. 
 
11.6.3 O detalhamento em meio eletrônico, deverá ser realizado por numero de acesso, 
número chamador, número chamado, hora, duração, dia, tipo de ligação, valor e dos serviços 
prestados. 
 
11.7 A PROPONENTE ADJUCATÁRIA, de cada Item, tem um prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, após assinatura do contrato, para a adaptação do sistema de faturamento de forma a 
permitir a geração de informações e gravação em arquivo eletrônico. 
 
11.8 A partir da entrega da Nota Fiscal de Serviço, devidamente acompanhada da mídia 
eletrônica contendo todos os arquivos com o detalhamento das ligações, a Superintendência 
Federal de Agricultura no Estado do RJ, terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis para 
realizar o pagamento, o prazo será dilatado na existência de eventuais incorreções de valores 
detectadas pelo gestor do contrato, o que ensejará novo prazo de vencimento. 
11.9 Após o recebimento da fatura e do arquivo do detalhamento em meio eletrônico, a 
CONTRATANTE efetuará o aceite do arquivo, que corresponde ao ato de verificar a 
conformidade do arquivo. 
 
11.9.1 Se no aceite do arquivo forem identificados erros que inviabilizem o ateste, a 
PROPONENTE ADJUDICATÁRIA será informada e deverá emitir e reencaminhar em até 10 
(dez) dias corridos os arquivos eletrônicos com as devidas correções e respectivas 
prorrogações de vencimento. 
 
11.9.2 A qualquer momento, após o aceite do arquivo do detalhamento das ligações, sendo 
identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à PROPONENTE ADJUCATÁRIA 
para que se for o caso seja feita glosa do valor correspondente no documento de cobrança. 
 



11.10 O pagamento será realizado por meio de código de barras constante das faturas 
encaminhadas à CONTRATANTE. 
 
12. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 
12.1 A Superintendência Federal de Agricultura no Estado do RJ nomeará um Fiscal e um 
substituto para executar a fiscalização para cada contrato firmado, que registrarão todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
PROPONENTE ADJUCATÁRIA, objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas. 
 
12.2 As exigências e a atuação da fiscalização pela Superintendência Federal de Agricultura no 
Estado do RJ em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da PROPONENTE ADJUCATÁRIA no 
que concerne à execução do objeto contratado. 
 
13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
13.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 
13.2 A vigência contratual poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
considerando-se o estabelecido no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
14. DOS REAJUSTES 
 
14.1 Os preços propostos não poderão ser reajustados durante o período de 12 (doze) meses, 
após a assinatura do contrato, conforme § 1º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
1995. 
 
14.2 Com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias ao vencimento do contrato, as partes 
negociarão o reajuste a ser aplicado, para os 12 meses subseqüentes, não devendo o índice 
ser superior ao índice utilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações. 
 
15. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
 
15.1 A PROPONENTE ADJUDICATÁRIA deverá prestar suporte técnico em período integral, 
com atendimento imediato em caso de falha nos entroncamentos de entrada, nos 
entroncamentos de saída, bem como nos demais componentes ou equipamentos de 
responsabilidade da PROPONENTE ADJUDICATÁRIA. 
 
15.2 Todas as ocorrências serão registradas pela CONTRANTE, que notificará a 
PROPONENTE ADJUDICATÁRIA, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela 
abaixo: 
 
 

 
OCORRÊNCIAS 

 
PONTOS 

 
Não atendimento do telefone fornecido pela PROPONENTE ADJUDICATÁRIA 
para 
os contatos e registro das ocorrências 

 
0,3 

 

Cobrança por serviços não prestados  
0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente  
0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 
 

0,3 
 

 
Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto 

0,3 
 



em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e 
valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e 
descontos, conforme preços contratados no processo licitatório. 
 
 
Atraso na habilitação e ativação dos serviços. O valor da pontuação deverá ser 
acrescido a cada 12 (doze) horas de atraso além do prazo definido para a 
habilitação. 
 

0,5 
 

 
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela 
CONTRATANTE. O valor da pontuação deverá ser acrescido a cada 24 (vinte e 
quatro) horas de atraso além do prazo definido para a prestação de informações 
e esclarecimentos. 
 

0,5 

 
Atraso no atendimento e resolução após notificação de ocorrências de 
interrupção na prestação dos serviços. O valor da pontuação deverá ser 
acrescido a cada 12 (doze) horas de atraso além do prazo definido no 
atendimento e resolução de ocorrências de interrupção na prestação dos 
serviços. 
 

 
0,5 

 

 
15.3 A cada registro de ocorrência será apurado sempre o somatório da pontuação decorrente 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador. Esta 
pontuação servirá como base para que a CONTRATANTE aplique as seguintes sanções 
administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à configuração de uma sanção, 
esta será imediatamente aplicada, observado o devido processo administrativo: 
 
 

Pontuação 
Acumulada 

 
Sanção 

1 (um) ponto  
Advertência 

 
2 (dois) pontos 

 
Advertência 

3 (três) pontos 
 

Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação dessa 
sanção 

4 (quatro) 
pontos 

 
Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

5 (cinco) 
pontos 

 
Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

6 (seis) pontos 
 

Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação dessa 
sanção. 

7 (sete) pontos 
 

Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa 
sanção 

8 (oito) pontos  
Rescisão Unilateral do Contrato 

 
 
15.4 O montante total das multas acima previsto será restrito ao limite quantificado no subitem 
14.2.3. 
 
15.5 A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará a 
Rescisão Unilateral do Contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por ordem 



judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 
 
15.6 A PROPONENTE ADJUDICATÁRIA deverá atender às solicitações, de imediato, 
corrigindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação de ocorrências de 
interrupção na prestação dos serviços. 
 
15.7 Em casos excepcionais e devidamente justificados, o prazo acima mencionado poderá ser 
prorrogado respeitando o limite do prazo disposto no art. 16 da Resolução nº 317, de 27 de 
setembro de 2002, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 
 
16.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da 
Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de 
outras: 
  

16.2.1 advertência; 
 
 16.2.2 multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada 
sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias 
úteis de atraso no fornecimento do serviço caracterizando inexecução parcial; 
 
 16.2.3 multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, 
no caso de inexecução total do contrato. 
 
 16.3 As sanções previstas nos subitens 16.1 e 16.2.1 poderão ser aplicadas 
concomitantemente com as dos subitens 16.2.2 e 14.6.3, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência. 
 
16.4 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF. 
 
16.5 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a Adjudicatária o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
17.1 A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos 
serviços tais como: 

17.1.1. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
17.1.2. preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
17.1.3. maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
17.1.4. maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
17.1.5. maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
17.1.6. uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 
17.1.7. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, 

serviços e obras. 
 Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2014 



ANEXO I-A – PERFIS DE TRÁFEGO 
  

1. O perfil de tráfego indicado neste Anexo servirá, tão somente, de subsídio às licitantes 
para viabilizar a elaboração de suas propostas, permitindo a fixação das tarifas e 
de eventuais descontos compatíveis com os praticados no mercado, para 
consumidores semelhantes. 

 
2. O perfil de tráfego indicado não representa, de outra parte, compromisso futuro de 

qualquer natureza para a CONTRATANTE. Portanto, a redução do consumo 
estimado, não implicará, sob hipótese alguma, reajustes de tarifas, diminuição ou 
eliminação de descontos concedidos. 

 
3. Nos quadros abaixo, por modalidade do STFC, está consignada, em minutos tarifados, 

a estimativa média mensal de consumo da CONTRATANTE, calculada a partir das 
chamadas efetivamente originadas de seus acessos instalados no Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
ITEM I 

 
 TELEFONIA FIXA LOCAL via STFC – RIO DE JANEIRO 

 
Nº de 

Linhas 
Tipo de Chamada 

Franquia 
(min./mês) 

Horário 
Quantidade 
(min/mês) 

 
21 Fixo para Fixo 01 a 100 Normal 400 

 
21 Fixo para Móvel 01 a 100 Normal 250 

 
23 Fixo para Fixo 101 a 500 Normal 2.000 

 
23 Fixo para móvel 101 a 500 Normal 400 

 
05 Fixo para Fixo 501 a 1000 Normal 1.500 

 
05 Fixo para Móvel 501 a 1000 Normal 300 

 
09 Fixo para Fixo 1001 a 5.000 Normal 5.000 

 
09 Fixo para Móvel 1001 a 5000 Normal 2.000 

 
01 Fixo para Fixo 5001 a 10.000 Normal 1.500 

 
01 Fixo para Móvel 5001 a 10.000 Normal 800 

 
01 Fixo para Fixo 10.001 a 50.000 Normal 10.000 

 
01 

 
Fixo para Móvel 

 
10.001 a 50.000 

 
Normal 

 
1.500 

TOTAL DE MINUTOS MENSAIS FIXO/FIXO 20.400 
TOTAL DE MINUTOS MENSAIS FIXO/MÓVEL 5.250 

 
 

4. A prestação de serviço telefônico, nas modalidades LDN e LDI, para chamadas 
originadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado, com origem no Rio de Janeiro e 
destino dentro da área geográfica do território brasileiro (regiões 1,2 e 3), além de 
ligações internacionais. 

 
 
 
 
 



ITEM 02 E ITEM 03 
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL 

 
 

TIPO DE 
CHAMADA 

HORÁRIO ORIGEM DAS 
CHAMADAS 

DESTINO DAS 
CHAMADAS 

QUANTIDADE 
MENSAL DE 

MINUTOS 
Fixo para Fixo 8h às 18 h Rio de Janeiro Território Brasileiro 8.000 

Internacional 20 
Fixo para 
Móvel 

8h às 18h Rio de Janeiro Território Brasileiro 3.000 
Internacional 0 

 
 
 

ITEM 04 
 

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA – 10 MBPS 
 

 
SERVIÇOS 

 

 
QUANTIDADE MENSAL 

 
Serviço de acesso a internet em alta velocidade 
por qualquer meio de transmissão, sem 
estabelecimento de franquia de consumo ou 
velocidade, inclusive manutenção preventiva e 
corretiva, velocidade nominal mínima de 10 Mbps, 
velocidade real mínima de 90% da velocidade 
nominal. Inclui na prestação do serviço os 
equipamentos necessários ao seu funcionamento 
(ex: modem, cable, antena/transmissor) 
 

 
05 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I-B  
 

 PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

1. Deverão ser preenchidos todos os itens da Planilha de Formação de Preços do grupo que o 
proponente concorrer, conforme os quantitativos indicados nas tabelas abaixo. 
 
2. A oferta de lances (diminuição de preços), durante a sessão do Pregão Eletrônico, deverá 
ser feita para cada item em que o proponente concorrer. 
 
3. Para efeito de classificação das propostas, será considerado o Valor Total de cada ITEM, 
resultante do somatório dos SUBITENS. 
 
4. Nos valores informados deverão estar compreendidos, além dos tributos, todos e quaisquer 
encargos que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado. 
 
5. Nos campos “Quantidade Mensal de Minutos” referem-se à quantidade de Tráfego Mensal 
estimada e será utilizada apenas para fins de julgamento. 
 
 

ITEM 01 
 
 
 
 
 

MÉDIA MENSAL 
 

Tipo de 
Chamada 

Horário 
Quantidade 
(min/mês) 

Preço Unitário 
Para Tarifação 

Preço Mensal 

 
Fixo para Fixo 
 

Normal 20.400 
 

0,145 
 

2.958,00 
 

 
Fixo para 
Móvel 
 

Normal 5.250 

 
1,05 

 
5.512,50 

 

   
 

Subtotal (1) 
 

 
8.470,50 

 
Serviços 

Complementares  
 

Quantidade 
Valor 
Unit. 

Valor 
Mensal 

 
 

Assinatura das 
linhas diretas 

 
 
 

60 

 
 

58,05 

 
 

3.483,00 

   
 

Subtotal (2) 
 

 
11.953,50 

 
Valor Global do Serviço para Telefonia Local (subtotal 1 + subtotal 2) 

x 12 
143.442,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM 02 - LDN 
 
 

Tipo de 
Chamada 

Horario 
das 

Chamadas Origem Destino 

Quantida
de 

Mensal 
de 

Minutos 

Preço por 
Minuto 

Subtotal 

Fixo x Fixo 8h às 18h RJ 

 
Território 
Brasileiro 

 

8.000 0,412 

 
3.296,00 

(A) 

 
Fixo x 
Móvel 

8h às 18h RJ 

 
Território 
Brasileiro 

 
 

3.000  
0,946 

 
2.838,00 

(B) 
 

 
Valor Global do Serviço para LDN( A+B) x 12 

 
73.608,00 

 
 ITEM 03 - LDI 

 
Tipo de 

Chamada 
Horario 

das 
Chamadas Origem Destino 

Quantida
de 

Mensal 
de 

Minutos 

Preço por 
Minuto 

Subtotal 

Fixo x Fixo 8h às 18h RJ 
 

Internacional 
 

20 
 

1,503 
 

30,06 
(A) 

 
Fixo x 
Móvel 

8h às 18h RJ 
 

Internacional 
 

0 
 

2,273 
 
- 

(B) 
 

Valor Global do Serviço para LDI ( A+B) x 12 
 

360,72 
 

ITEM 04 
 

SERVIÇOS QUANTIDADE 
MENSAL 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

 
Serviço de acesso a internet em alta 
velocidade por qualquer meio de 
transmissão, sem estabelecimento 
de franquia de consumo ou 
velocidade, inclusive manutenção 
preventiva e corretiva, velocidade 
nominal mínima de 10 Mbps, 
velocidade real mínima de 90% da 
velocidade nominal. Inclui na 
prestação do serviço os 
equipamentos necessários ao seu 
funcionamento ( ex: modem, cable, 
antena/transmissor) 
 
 

 
05 

 
 
 
 
 
 

126,48 

 
 
 
 
 
 

632,40 

 
 
 
 
 
 

7.588,80 

 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (SOMATÓRIO ITENS 01, 02, 03 E 04 224.999,52 
 



ANEXO I – C 
 

DOCUMENTO PARA INDICAÇÃO DO PREPOSTO DA CONTRATADA 
 

Por intermédio do presente instrumento, a empresa (....................), inscrita no CNPJ nº 
(................), com Sede na Cidade de Xxxxxx/XX, neste ato representada pelo Senhor 
(...................), portador da Cédula de Identidade nº (.................), e do CPF nº (................), vem 
perante essa Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio de Janeiro, em 
atendimento ao item (...) da Cláusula (....) do Contrato n° (xxx/2013), indicar preposto para 
representar esta empresa nos assuntos atinentes ao presente instrumento contratual. 
 
Contrato nº: xxx/2013-xx 
Objeto: Prestação dos serviços de... 
Preposto da empresa: Sr......... 
C.P.F: xxx.xxx.xxx-xx 
Cargo: Supervisor 
Telefones: (xx) xxxx.xxxx e/ou (xx) xxxx.xxxx 
E-mail: xxxxx@xxxx.com.br 
Brasília/DF, (......) de (................) de 2012. 
 
(Representante da empresa que indicou o preposto) 
(Nome da Empresa) 
Diante do exposto e em cumprimento ao item (......) da Cláusula (.........) do Contrato nº 
(xxx/2013), fica ACEITO o Senhor (....................) como preposto da empresa (...............), 
devendo este, sempre que necessário, estar a disposição da Superintendência Federal de 
Agricultura no Estado do Rio de Janeiro, para a resolução das questões referentes ao presente 
instrumento contratual. 
 
Rio de Janeiro, (......) de (................) de 2013. 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Contratado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – D 
 MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por 
seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e 
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código 
Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o 
limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório 
(modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado 
entre a AFIANÇADA e o(a) (nome do órgão) para (objeto da licitação). 
 
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de 
todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de: 
 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA; 
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; e 
e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato. 
 
3. Esta fiança é valida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) 
(valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-
se, portanto em (data). 
 
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o 
(a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no 
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do (a) (nome do órgão). 
 
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o 
vencimento desta fiança. 
 
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
instrumento perante o (a) (nome do órgão). 
 
7. Obriga-se este FIADOR, igualmente, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do (a) (nome do órgão) se 
ver compelido (a) a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se 
refere a presente fiança. 
 
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) 
(nome da instituição fiadora) não tiver recebido do (a) (nome do órgão) qualquer comunicação 
relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta 
fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, 
notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e 
ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento. 
 
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente 
fiança. 
 



10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 
referida entidade federal. 
 
(Local e data) 
(Instituição garantidora) 
(Assinaturas autorizadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




