
PROCESSO N.º 43/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 
1.1. Contratação emergencial, pelo período de até 06 (seis) meses, de empresa especializada no 

fornecimento e instalação de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutenção dos 

serviços de conectividade e comunicação para acesso à rede mundial de computadores, para atendimento da 

Administração Municipal. 

1.1.1. Prestação de serviços de comunicação de dados através da conexão ponto a ponto (LAN-to-

LAN) para interligação de redes LANs do Município de Agudo, distribuído em um total de 26 (vinte e seis) 

pontos que deverão ser fornecidos por uma única empresa que terá total responsabilidade pela manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos. 

1.1.2. A solução deve incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, sendo que todos os 

custos envolvidos deverão ser contemplados na mensalidade do serviço.  

1.1.3. Não serão admitidos custos iniciais de implantação/ativação. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa Taís Marques Cerentine Eireli ME, inscrita no CNPJ 

sob nº 24.895.488/0001-20, localizada na Avenida Concórdia, nº 483, município de Agudo/RS, 

Cep.:96.540-000, tel.: 55 – 3265-1733, email.: cstelecom@cst.net.br. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
A referida contratação se faz necessária para garantir o acesso à internet e ao servidor de dados, pelas 

Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, Escolas Municipais, Unidades Básicas de Saúde e demais 

setores, visando o desenvolvimento das atividades próprias da administração municipal. Assim, devido à 

crescente demanda por internet nesta Prefeitura, faz-se necessária a presente contratação, aumentando a 

capacidade atual de velocidade, bem como pela necessidade de comunicação intranet para acesso ao servidor 

local de dados e sistemas de uso interno. 

Além disso, justifica-se a contratação dos serviços em regime continuado, tendo em vista serem 

essenciais ao bom e pleno desempenho das atividades meio e fim da Prefeitura, e demais setores que 

necessitam estar interligados à mesma, para que possam usufruir dos sistemas instalados, em um único 

servidor central, especialmente no tange a eficiência no andamento dos procedimentos administrativos. 

Ainda, devido as características de integração e interdependência dos serviços relacionados neste projeto, 

bem como a essencialidade e criticidade dos mesmos, além da segurança das informações, faz-se necessário 

o agrupamento destes itens em lote único, devendo ser entregues/prestados por um mesmo fornecedor 

habilitado para tais serviços. 

A presente contratação emergencial se deve pelo fato do processo licitatório Edital nº 58/2020 ter 

sido suspenso, em atendimento à medida cautelar, emitida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

 

4 – DA VIGÊNCIA: 

 O prazo de vigência será pelo período de até 06 (seis) meses, ou enquanto durar o processo 

licitatório. 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (locais e velocidade) E VALORES MENSAIS: 

 5.1. Os serviços deverão ser prestados, considerando as seguintes características mínimas e de 

acordo com os valores abaixo relacionados: 

ITEM 
QUANT. 

UNID. 
LOCAL ENDEREÇO DOWN UP 

TECNO-

LOGIA 

VALOR 

UNIT. 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

DO ITEM 

01 06 meses 
Centro 

Administrativo 

Municipal/Centro 

Av. 

Tiradentes, 
100Mbps 100Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
825,00 4.950,00 



Desportivo Municipal 1625 dedicado 

02 06 meses 

Secretaria de Obras/ 

Bombeiros 

Voluntários 

Av. 

Concórdia, 

1256 

100Mbps 50Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

03 06 meses 
Pólo Educacional 

UAB/UADAF 

Av. Borges de 

Medeiros, 

1194 

100Mbps 50Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

04 06 meses EMEF Santos Reis 
R. Hugo Karl 

Braunig, 521 
100Mbps 50Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

05 06 meses 
EMEF Santos 

Dumont 

R. Arnildo 

Ehle, 55 
100Mbps 50Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

06 06 meses 
EMEF Luiz Germano 

Poetter 

Av. Borges De 

Medeiros, 580 
100Mbps 50Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

07 06 meses 
EMEI Paraíso da 

Criança 

R. das 

Acácias, 155 
100Mbps 50Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

08 06 meses EMEI Dom Pedro II 
R. Rolf 

Pachaly, 125 
100Mbps 50Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
275,00 1.650,00 

09 06 meses EMEF Olavo Bilac 

Lat/Long 

-29.488837, -

53.288022 

40Mbps 20Mbps 

VIA 

RÁDIO/ 

FIBRA 

ÓPTICA 

500,00 3.000,00 

10 06 meses EMEF 7 de Setembro 

Lat/Long 

-29.566376,-

53.284502 

40Mbps 20Mbps 

VIA 

RÁDIO/ 

FIBRA 

ÓPTICA 

500,00 3.000,00 

11 06 meses EMEF Três de Maio 

Lat/Long 

-29.629791, -

53.218677 

40Mbps 20Mbps 

VIA 

RÁDIO/FI

BRA 

ÓPTICA 

160,00 960,00 

12 06 meses 
EMEF Alberto 

Pasqualini 

Lat/Long 

-29.722545,-

53.227315 

40Mbps 20Mbps 

VIA 

RÁDIO / 

FIBRA 

ÓPTICA 

160,00 960,00 

13 06 meses EMEF Santo Antônio 

Lat/Long 

-29.557996, -

53.106683 

40Mbps 20Mbps 

VIA 

RÁDIO/ 

FIBRA 

ÓPTICA 

500,00 3.000,00 

14 06 meses 
Unidade de Saúde 

Central 

R. Ramiro 

Barcelos, 234 
100Mbps 50Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
300,00 1.800,00 

15 06 meses UBS Tia Laurinha 
R. Arnildo 

Ehle, 35 
50Mbps 25Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
229,00 1.374,00 

16 06 meses 
Central Veículos da 

Saúde 

R. Theodoro 

Woldt, andar 

térreo da nova 

Câmara 

20 Mbps 10 Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
150,00 900,00 

17 06 meses 
EMATER/ 

Conselho Tutelar 

Av. 

Concórdia, 

763 

50Mbps 25Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
229,00 1.374,00 

18 06 meses UBS Darcila Diva 

Bender - Picada do 

Lat/Long 

-29.568282, -

20Mbps 10Mbps 
VIA 

RÁDIO/ 

FIBRA 

330,00 1.980,00 



Rio 53.283955 ÓPTICA 

19 06 meses 
UBS Elemar Roberto 

Braga - Nova Boemia 

Lat/Long 

-29.491519, -

53.289393 

20Mbps 10Mbps 

VIA 

RÁDIO/ 

FIBRA 

ÓPTICA 

330,00 1.980,00 

20 06 meses 

UBS Professor 

Edmundo Frederico 

Beskow – Linha dos 

Pomeranos 

Lat/Long 

-29.558391, -

53.122709 

20Mbps 10Mbps 

VIA 

RÁDIO/ 

FIBRA 

ÓPTICA 

330,00 1.980,00 

21 06 meses 
Secretaria de 

Assistência Social 

Avenida 

Concórdia 

esquina com 

Rua Theodoro 

Woldt, nº 570 

50Mbps 25Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
229,00 1.374,00 

22 06 meses CRAS 
R. Arnildo 

Ehle, 377 
40Mbps 20Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
160,00 960,00 

23 06 meses CREAS 

Av. 

Tiradentes, 

1702 

40Mbps 20Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
160,00 960,00 

24 06 meses 
Centro de 

Convivência do Idoso 

R. General 

Flores, 241 
40Mbps 20Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
160,00 960,00 

25 06 meses 
Biblioteca Municipal/ 

Telecentro Municipal 

Av. 

Concórdia, 

905 

100Mbps 50Mbps 
FIBRA 

ÓPTICA 
300,00 1.800,00 

26 06 meses 

Museu Municipal 

Pastor Richard 

Brauer 

Av. 

Concórdia, 97 
40Mbps 20Mbps 

FIBRA 

ÓPTICA 
160,00 960,00 

 

VALOR TOTAL MENSAL (Soma itens 01 a 26) 

 

R$ 

7.637,00  

R$  

45.822,00 

 

VALOR TOTAL GLOBAL 

 

R$ 

45.822,00 

 

6- DO PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS:  

 6.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada imediatamente após a assinatura do contrato e a 

execução total de implantação da rede de internet deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis para os itens 

01, 02, 03, 14, 15, 16,17 e 21, em até 05 (cinco) dias úteis para os itens 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 e em 

até 10 (dez) dias úteis para os itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 23. 

 6.2. Todos os custos com a realização de tubulação, entradas, cabeamentos, roteadores/equipamentos 

autenticadores, nobreaks, etc., para chegada do link nos locais previamente estabelecidos pela 

CONTRATANTE, compreendendo todo o percurso de infraestrutura e cabeamento, desde o centro de 

roteamento da contratada até o equipamento roteador a ser instalado na Prefeitura e demais Secretarias e 

Setores é de responsabilidade da CONTRATADA. 

6.3. Os custos pelo uso destes equipamentos ou linhas, e sua manutenção, devem estar 

compreendidos no valor da mensalidade. 

6.4. Todos os serviços deverão ter termo de recebimento emitido por cada Secretaria, atestando a 

plena e satisfatória implantação dos serviços de internet.  

6.5. Todos os pontos deverão possuir interligação com o Centro Administrativo Municipal, para 

utilização da rede intranet, bem como, ter acesso ao servidor de dados e sistemas. Além das unidades básicas 



de saúde serem interligadas com o Posto de Saúde Central e Centro Administrativo Municipal, e as Escolas 

Municipais se comunicarem com o Centro Administrativo Municipal. 

6.6. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita a conexão das redes locais das unidades 

e pontos de serviço da Prefeitura, interligando o equipamento roteador da rede local a uma porta de entrada 

exclusiva na infraestrutura da contratada. 

6.7. Entrega do link por cabo ou rádio frequência, incluindo equipamentos e acessórios necessários 

para seu pleno funcionamento, até o ponto de distribuição interno localizados em salas municipais. 

6.8. A disponibilização do serviço de internet deve ser permanente durante 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 07 (sete) dias por semana. 

6.9. Possuir velocidades de Upload e Download, de acordo a velocidade contratada.  

6.10. Garantia de 100% (cem por cento) da velocidade contratada para Download e Upload. 

6.11. A banda deverá ser bidirecional (full-duplex). 

6.12. Tráfego ilimitado (sem franquia de navegação). 

6.13. A contratada devera disponibilizar, no PONTO 1 – Centro Administrativo Municipal, um 

bloco/29 de 8 endereços IPV4 e um bloco de /48 de endereços IPV6, endereços de IP válidos e contíguos, 

roteáveis na internet, não sendo admitidos IPs constantes em blacklists. Se tal ocorrer, a CONTRATADA 

deve providenciar, em até 24 (vinte e quatro)  horas, novo(s) IPs não constante em blacklist. 

6.14. As paradas para manutenção emergenciais, interrupções preventivas ou programadas e a 

substituição de equipamentos devem ser informadas a Data Center - CPD, com antecedência mínima de 1 

(um) dia útil.  

6.15. As interrupções preventivas devem ser, preferencialmente, realizadas no horário compreendido 

entre 17 horas e 07 horas. 

6.16. A contratada deverá possuir redundância de links por operadoras distintas. Ao cair um link, o 

serviço deverá permanecer operacional e redundante. 

6.17. A tecnologia adotada em cada ponto está descrita nos locais de instalação. 

6.18. Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários para implantação/ativação da internet 

em comodato, sem custo, sendo que não havendo renovação do contrato, o município devolverá o 

equipamento para o proponente vencedor. 

6.19. Em caso de troca/mudança de endereço das Secretarias e Setores, não deverão ser cobradas 

taxas de instalação/ativação no novo local, sendo que a tecnologia de conectividade e velocidade deverão ser 

mantidas, salvo situações onde o novo endereço não for coberto por fibra óptica. 

6.20. Em caso de novos pontos, os aditivos deverão ocorrer nos mesmos valores contratados, 

conforme o link necessário, sem taxa de instalação/ativação do serviço. 

6.21. Fornecer sistema para abertura de chamados técnicos via web browser (sistema) e/ou whatsapp. 

6.22. Em caso de manutenção ou chamadas técnicas durante o período de vigência do contrato, a 

Contratada deverá iniciar atendimento em até 1 (uma) hora e resolver o problema em até 4 (quatro) horas na 

cidade e em até 24 (vinte e quatro) horas no interior. 

6.23. A contratada deverá, ainda, permitir a visualização, através de sistema web ou aplicativo, o 

acompanhamento dos registros de problemas e das ações executadas para a recuperação dos serviços, 

incluindo as seguintes informações: data e hora da abertura do chamado; número do protocolo; descrição do 

problema; data e hora de conclusão do atendimento; ações realizadas. 

6.24. O serviço de interligações com intranet terá seu ponto em Secretarias, controladas no servidor 

de intranet dentro do Setor de Informática, na sede Prefeitura Municipal de Agudo. 

6.25. Fornecer os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, de todos os equipamentos e 

serviços necessários à prestação do serviço de acesso à internet, sem qualquer ônus adicional à mensalidade 

contratada. 

6.26.  Para aferição da velocidade da internet contratada a contratante usará os sites 

https://fast.com/pt/, http://www.speedtest.net ou https://www.brasilbandalarga.com.br/. 

            6.27. Não possuir latência média superior a 30ms nos pontos com fibra óptica, e 50ms nos pontos 

com rádio frequência, testados do ponto local ao DNS do Google: Servidor DNS primário: 8.8.8.8 ou 

Servidor DNS secundário: 8.8.4.4. 

6.28. Para aceite de instalação do link de internet, a CONTRATADA deverá utilizar equipamento 

certificado para realizar teste nos padrões da ANATEL para o fim de prestar os serviços de acordo com todas 

as condições do presente termo de referência. 

6.29. O teste de aceite dos serviços de internet será composto, no mínimo, por teste de navegação 

http://www.speedtest.net/
https://www.brasilbandalarga.com.br/


pela internet e intranet da CONTRATANTE. O aceite definitivo dar-se-á após a verificação do correto 

funcionamento de cada ponto de internet. 

6.30. Caso a CONTRATADA não sane as pendências ou não consiga cumprir com as exigências 

após o período estipulado para implantação total dos serviços, serão iniciados os procedimentos de 

penalidades previstos no Contrato; 

6.31. A configuração inicial dos equipamentos para ativação dos serviços é de responsabilidade da 

Contratada. Este procedimento não deverá acrescentar nenhum ônus suplementar para a Contratante. 

6.32. Em razão da responsabilidade técnica dos serviços contratados, é vedada a subcontratação do 

contrato pela Contratada. 

6.33. A Range de IP local dos 26 pontos deverá ser mantido as mesmas, existem vários 

equipamentos configurados na faixa de IP local já existente, caso necessite ser alterado por questões técnicas 

informar ao Setor de Informática com antecedência. 

6.34. Deverão ser disponibilizados 100 VLAN´s entre todos os 26 pontos. 

6.35. Deverá ser disponibilizada ao setor de informática uma tabela dos 26 pontos com o IP, login e 

senha dos equipamentos autenticadores do PPOE. 

6.36. O setor de Informática deverá ter contato direto com pelo menos um membro da equipe 

NOC(network operations center) ou responsável técnico da CONTRADA. 

 

7 – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7.1. Pelos serviços prestados, a empresa receberá o valor mensal de R$ 7.637,00 (sete mil 

seiscentos e trinta e sete reais), a serem pagos, mediante apresentação da nota fiscal com identificação do 

número do processo e do contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 

sem qualquer forma de reajuste, sem ônus de frete, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema 

bancário.   

7.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

 

8 – DO ORÇAMENTO:  
As despesas para contratação do serviços correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e 

recursos financeiros: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO EXERCÍCIO 

Secretaria de Educação e Desporto 8647 20 2021 

Secretaria de Infraestrutura, Obras, 

Serviços e Trânsito 
8656 001 2021 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação 
8648 001 2021 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e 

Gestão Ambiental 
8663 001 2021 

Secretaria de Administração e Gestão 8636 001 2021 

Secretaria da Fazenda 8639 001 2021 

Gabinete do Prefeito 8635 001 2021 

Secretaria de Saúde 8642 40 2021 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo 
8653 001 2021 

 

9- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

9.1. O recebimento dos serviços será efetuado pelas Secretarias Municipais, através de seu 

requisitante responsável e/ou Ordenador de Despesa, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do 

Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 



9.2. A fiscalização e o recebimento dos serviços serão efetuados pelos Secretários Municipais e/ou 

Dirigentes e Gabinete do Prefeito, juntamente com a pessoa responsável pelo Setor de Informática deste 

Município. 

9.3. Se verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas anteriormente 

no processo, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no processo. 

 

10 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores 

alterações. 

  Agudo, 01 de julho de 2021.                                                                

                                                                                                             

 

    
  DANIELA ARGUILAR CAMARGO 
Secretária de Administração e Gestão 

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Dispensa de 

Licitação.                                      

 

Agudo, 01 de julho de 2021. 
 

 

 

                                                     LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                      
                                                                                                        Prefeito Municipal 


